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ผ.  07

ยุทธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1              15,000,000          1            15,000,000        1            15,000,000         1            15,000,000        4            60,000,000          
   1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

รวม 1             15,000,000         1           15,000,000       1           15,000,000        1           15,000,000      4           60,000,000         
2) ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
   2.1 แผนงานสาธารณสุข 4              6,600,000             -  -  -  -  -  - 4            6,600,000            
   2.1 แผนงานงบกลาง 1              600,000              1            600,000            1            600,000             1            600,000            4            2,400,000            
   2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1              500,000               -  -  -  -  -  - 1            500,000              

รวม 6             7,700,000          1           600,000           1           600,000            1           600,000          9           9,500,000           
3) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
   3.1 แผนงานการศึกษา

รวม -           -                   -         -                 -         -                  -        -                 -        -                   
4) ยทุธศาสตร์ดา้นศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี

    และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
   4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม -           -                   -         -                 -         -                  -        -                 -        -                   
5) ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ
    และสิ่งแวดล้อม
   5.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม -           -                   -         -                 -         -                  -        -                 -        -                   
6) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท้องถ่ินที่ดีตาม
    หลักธรรมาภิบาล
   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 3              1,199,000            3            1,199,000         3            1,199,000           3            1,199,000         12          4,796,000            
   6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1              7,151,000             -  -  -  -  -  - 1             - 

รวม 4             8,350,000          3           1,199,000        3           1,199,000         3           1,199,000        13         11,947,000         
รวมทั้งสิ้น 11            31,050,000         5           16,799,000       5           16,799,000        5           16,799,000      26         81,447,000         

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2560)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รวม 4 ปีปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564



        ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน

            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการคมนาคม ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ประชาชนมถีนนทีไ่ด ้ 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการใช ้ กองช่าง

สายทา่กูบ - ดอนเกลี้ยง ต าบลวดัประดู่ สญัจรทีไ่ดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 10 เมตรหนา 0.25 เมตร มาตรฐานเพิม่ขึ้น เสน้ทาง

เชื่อม ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืง 2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง ระยะทาง 7,525 เมตร รายละเอยีด 1 เสน้ทาง 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวกและรวดเร็ว ตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอยา่ง

3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเพิม่พนู ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ย ัง่ยนื 

รายไดใ้หก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 1002922 E 533184 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น 

สิ้นสุด N 999554 E 540212 ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางลดลง

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) (เพิ่มเติม คร ัง้ที่ 1/2560)

ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3 การเช่ือมโยงเสน้ทางคมนาคมและศูนยโ์ลจสิติกสภ์าคใตต้อนบน

    ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

ส าหรบั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นด าเนินการ

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 2 ดา้นคุณภาพชีวิต ผ. 01

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสรา้งโรงจอดรถบรเิวณ 1. เพือ่ใหม้โีรงจอดรถของโรงพยาบาล โดยด าเนินการก่อสรา้งโรงจอดรถ 2,500,000  -  -  - ผูป่้วยและประชาชนทีม่า 1. โรงพยาบาลองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั กองส่งเสรมิ

ลานจอดรถโรงพยาบาลองคก์ารบรหิาร องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี โรงพยาบาลองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ใชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจ สุราษฎรธ์านีมโีรงจอดรถทีไ่ดม้าตรฐาน คุณภาพชวีติ

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ทีไ่ดม้าตรฐาน สุราษฎรธ์านี  ขนาดกวา้งไมน่อ้ยกวา่ ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 60 2. รถยนตร์าชการยดือายกุารใชง้านได ้

2. เพือ่รกัษาและยดือายกุารใชง้านของรถยนต์ 5.00 ม. ยาวไมน่อ้ยกวา่ 60 ม. ยาวนานมากขึ้น

ราชการใหย้าวนานขึ้น หรอืพื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ 300  ตร.ม. 3. ผูป่้วย ผูม้าใชบ้รกิารและผูป้ฏบิตังิานใน

3. เพือ่ใหเ้กดิความสะดวกแก่ผูป่้วย พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ รายละเอยีด โรงพยาบาลองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

ผูม้าใชบ้รกิาร และผูป้ฏบิตังิานในโรงพยาบาล ตามแบบแปลนที ่อบจ.ก าหนด สุราษฎรธ์านีไดร้บัความสะดวก

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 4. การจอดรถมคีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย

4. เพือ่ใหก้ารจอดรถมคีวามเป็นระเบยีบ จอดรถไดเ้ตม็พื้นทีโ่รงจอดรถ

เรยีบรอ้ย สามารถจอดรถไดเ้ตม็พื้นที่

จอดรถ

            แผนงาน สาธารณสขุ

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) (เพิ่มเติม คร ัง้ที่ 1/2560)

ส าหรบั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นด าเนินการ

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 เพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัภาคแกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร และยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาสงัคมปลอดภยั คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั

    ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 1 การสรา้งความมัน่คงของชาต,ิ ยุทธศาสตรท์ี่ 5 สง่เสรมิ พฒันาคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตรท์ี่ 8 พฒันาเศรษฐกิจ



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 2 ดา้นคุณภาพชีวิต ผ. 01

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

            แผนงาน สาธารณสขุ

งบประมาณและที่ผ่านมา

2 โครงการจดัซื้อลฟิตพ์รอ้มตดิต ัง้ 1. เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั จดัซื้อลฟิต ์ขนาด 1,000 กโิลกรมั 2,000,000  -  -  - ผูใ้ชบ้รกิารโรงพยาบาล 1. เจา้หนา้ทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั กองส่งเสรมิ

ใชป้ระจ าอาคารโรงพยาบาล สุราษฎรธ์านี เจา้หนา้ทีโ่รงพยาบาล และ ส าหรบัผูโ้ดยสาร 15 คน รอ้ยละ 80 สุราษฎรธ์านี เจา้หนา้ทีโ่รงพยาบาล คุณภาพชวีติ

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ประชาชนทีม่าใชบ้รกิารโรงพยาบาลไดใ้ชง้าน มคีวามพงึพอใจในการ และประชาชนใชง้านลฟิตไ์ดอ้ยา่งปลอดภยั

ลฟิตไ์ดอ้ยา่งปลอดภยั รบับรกิาร 2. เกดิทศันคตทิีด่ต่ีอโรงพยาบาลองคก์าร

2. เพือ่สรา้งทศันคตทิีด่ต่ีอโรงพยาบาล บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

3 โครงการต่อเตมิหอ้งส านกังาน ช ัน้ 2 1. เพือ่เจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิาน และผูใ้ชบ้รกิาร 1. ต่อเตมิก ัน้หอ้งส านกังานชัน้ 2 100,000  -  -  - ผูใ้ชบ้รกิารรอ้ยละ 60 1. เจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิานและผูใ้ชบ้รกิารของ กองส่งเสรมิ

และตดิต ัง้ราวบนัไดของโรงพยาบาล ของโรงพยาบาลองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ดว้ยวสัดุคงทนถาวรพรอ้มค่าด าเนินการ มคีวามพงึพอใจในการ โรงพยาบาลเกดิความปลอดภยัในการขึ้นลง คุณภาพชวีติ

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี สุราษฎรธ์านี เกดิความปลอดภยัในการขึ้น ตดิต ัง้ ใชบ้รกิาร บนัได และประหยดัพลงังานไฟฟ้ามากขึ้น

หรอืลงบนัได และประหยดัพลงังานไฟฟ้า 2. ตดิต ัง้ราวบนัไดแบบสแตนเลส 2. ประชาชนเกดิความพงึพอใจในการให ้

2. เพือ่ใหป้ระชาชนเกดิความพงึพอใจในการให จ้ากชัน้ 4 ขึ้นช ัน้ 5 พรอ้มค่าด าเนินการ บรกิารขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

บรกิารของโรงพยาบาลองคก์ารบรหิารส่วน ตดิต ัง้ สุราษฎรธ์านี

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 2 ดา้นคุณภาพชีวิต ผ. 01

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

            แผนงาน สาธารณสขุ

งบประมาณและที่ผ่านมา

4 โครงการจดัซื้อยูนิตท าฟนัใชป้ระจ า 1. เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน จดัซื้อยูนิตท าฟนั จ านวน 4 ชดุ 2,000,000  -  -  - ผูใ้ชบ้รกิารรอ้ยละ 80 

1. เจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ กองส่งเสรมิ

โรงพยาบาลองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ของเจา้หนา้ที่ทนัตกรรมไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ มคีวามพงึพอใจในการให ้ 2. สามารถรองรบัจ านวนประชาชนผูม้า คุณภาพชวีติ

สุราษฎรธ์านี 2. เพือ่สามารถรองรบัจ านวนประชาชนผูม้าใช ้ บรกิารของโรงพยาบาล ใชบ้รกิารไดเ้พิม่มากขึ้น

บรกิารไดเ้พิม่มากขึ้น องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 3. ผูม้าใชบ้ริการมทีศันคตทิี่ดต่ีอโรงพยาบาล

3. เพือ่สรา้งทศันคตทิีด่ต่ีอผูม้าใชบ้รกิาร สุราษฎรธ์านี องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โรงพยาบาลองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 2 ดา้นคุณภาพชีวิต ผ. 01

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเคราะหผู์ป่้วยทีย่ากไรข้อง 1. เพือ่ใหผู้ป่้วยทีย่ากไรไ้ดร้บัการช่วยเหลอื ด าเนินการจ่ายค่าเดนิพาหนะใหไ้ดก้บั 600,000 600,000 600,000 600,000 ผูป่้วยทีย่ากไรใ้นจงัหวดั 1. ผูป่้วยทีย่ากไรไ้ดร้บัการช่วยเหลอืค่า กองส่งเสรมิ

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ค่าพาหนะส าหรบัการเดนิทางเพือ่เขา้รบัการ ผูป่้วยที่ยากไรใ้นเขตจงัหวดัสุราษฎรธ์านี สุราษฎรธ์านีไดร้บัการ พาหนะส าหรบัการเดนิทางเขา้รบัการ คุณภาพชวีติ

รกัษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลของทางราชการ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย สงเคราะห ์ช่วยเหลอืเป็น รกัษาพยาบาล

2. เพือ่ใหผู้ป่้วยยากไรไ้ดม้โีอกาสไดร้บัการ ค่าใชจ่้ายในการสงเคราะหผู์ป่้วยทีย่ากไร ้ ค่าใชจ่้ายในการเดนิทาง 2. ผูป่้วยทีย่ากไรไ้ดร้บัการรกัษาพยาบาล

รกัษาพยาบาลอยา่งต่อเน่ืองสม า่เสมอ ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ.2560 ไปรกัษาพยาบาล อยา่งต่อเน่ืองสม า่เสมอ

3. เพือ่สรา้งขวญัและก าลงัใจใหผู้ป่้วยทีย่ากไร ้ 3. ผูป่้วยทีย่ากไรม้ขีวญัและก าลงัใจท าให ้

ไดม้คุีณภาพชวีติทีด่ขี ึ้นท ัง้ในระดบัครอบครวั มคุีณภาพชวีตทิีด่ขี ึ้นท ัง้ระดบัครอบครวั 

ระดบัชมุชน และระดบัจงัหวดั ระดบัชมุชน และระดบัจงัหวดั

            แผนงาน งบกลาง

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) (เพิ่มเติม คร ัง้ที่ 1/2560)

ส าหรบั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นด าเนินการ

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 เพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัภาคแกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร และยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาสงัคมปลอดภยั คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั

    ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 1 การสรา้งความมัน่คงของชาต,ิ ยุทธศาสตรท์ี่ 5 สง่เสรมิ พฒันาคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตรท์ี่ 8 พฒันาเศรษฐกิจ



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 2 ดา้นคุณภาพชีวิต ผ. 01

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกทกัษะการเลน่เทนนิสใหเ้ดก็ 1. เพือ่พฒันาทกัษะพื้นฐานของการเลน่ จดัฝึกอบรมทกัษะการเลน่เทนนิส 500,000  -  -  - 1. กลุม่เป้าหมายเขา้ร่วม 1. เดก็ เยาวชน ไดร้บัความรูใ้นการเลน่ กองการท่องเทีย่วฯ

และเยาวชนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี กฬีาเทนนิสใหก้บัเยาวชน ข ัน้พื้นฐานใหก้บัเดก็ เยาวชน  กจิกรรมไมน่อ้ยกวา่ กฬีาเทนนิสอยา่งถกูตอ้งตามหลกัสากล

2. เพือ่ส่งเสรมิใหเ้ดก็และเยาวชนได ้ กลุม่เป้าหมายน าร่องจากอ าเภอเมอืง รอ้ยละ 70 2. เดก็ เยาวชน ไดร้บัการพฒันาทกัษะ

แสวงหาความรู ้ประสบการณ์ และ จ านวน 100 คน 2. ผูเ้ขา่ร่วมกจิกรรม ดา้นกฬีาเทนนิส

พฒันาทกัษะกฬีาเทนนิส (Tennis) มคีวามพอใจไมน่อ้ยกวา่ 3. เยาวชนมกีารพฒันาดา้นความคดิ 

อยา่งถกูตอ้ง ต่อเน่ือง รอ้ยละ 70 ทกัษะในดา้นกฬีาเทนนิส

3. เพือ่ส่งเสรมิใหเ้ยาวชนไดม้แีรงบนัดาลใจ 4. เดก็ เยาวชน น าความรูแ้ละทกัษะทีไ่ดร้บั

ทีจ่ะประสบความส าเร็จในการเลน่กฬีา ไปพฒันาต่อยอดสู่ระดบัทีสู่งขึ้น

อยา่งจรงิจงั และต่อเน่ือง

4. เพือ่ส่งเสรมิใหเ้ดก็และเยาวชนไดใ้ชเ้วลา

วา่งใหเ้กดิประโยชนใ์นการเลน่กฬีาหา่งไกล

จากยาเสพตดิ

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) (เพิ่มเติม คร ัง้ที่ 1/2560)

ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 เพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัภาคแกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร และยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาสงัคมปลอดภยั คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั

    ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 1 การสรา้งความมัน่คงของชาต,ิ ยุทธศาสตรท์ี่ 5 สง่เสรมิ พฒันาคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตรท์ี่ 8 พฒันาเศรษฐกิจ

            แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ส าหรบั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นด าเนินการ

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



        ยุทธศาสตรท์ี่ 6 ดา้นการบรหิารจดัการทอ้งถิ่นที่ดีตามหลกัธรรมาภบิาล ผ. 01

            แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมสมัมนาและ 1. เพือ่เสรมิสรา้งบคุลากรขององคก์ารบรหิาร 1. ฝึกอบรมสมัมนา จ านวน 1 วนัเป้าหมาย 820,000 820,000 820,000 820,000 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 1. บคุลากรมกีระบวนทศัน ์วฒันธรรม กองการเจา้หนา้ที่

ทศันศึกษาดูงานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ ส่วนจงัหวดัใหม้กีระบวนทศัน ์วฒันธรรมและ ผูบ้รหิาร ขา้ราชการ พนกังานจา้งในสงักดั มคีวามรูแ้ละ และค่านิยมในการปฏบิตังิานทีม่ ุง่เพิม่

ในการปฏบิตังิานขององคก์ารบรหิาร ค่านิยมในการปฏบิตังิานทีม่ ุง่เพิม่สมรรถนะและ คณะท างาน วทิยากร จ านวน 50 คน ประสบการณ์ใหม่ สมรรถนะและพฒันาระบบราชการโดย

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี พฒันาระบบราชการโดยยดึหลกับรหิารบา้นเมอืง 2. ทศันศึกษาดูงานภายในประเทศ เพิม่ขึ้นในระดบัมาก ยดึหลกับรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

ทีด่ ีหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นแนวทาง จ านวนไมเ่กนิ 7 วนั ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเป็น

เพือ่ประโยชนสุ์ขของประชาชน 60 ของกลุ่มเป้าหมาย แนวทางเพือ่ประโยชนข์องประชาชน

2. เพือ่เพิม่ความรู ้ประสบการณ์ และ 2. บคุลากรมคีวามรู ้ประสบการณ์ และ

แนวความคดิของบคุลากรในการบรหิารจดัการ แนวความคดิของบคุลากรในการบรหิาร

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัใหเ้หมาะสม จดัการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัให ้

ทนัเหตกุารณ์กบัสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นไป เหมาะสมทนัเหตกุารณ์กบัสภาพแวดลอ้ม

3. เพือ่เสรมิสรา้งเครอืขา่ยประสานความสมัพนัธ์ ทีเ่ปลีย่นไป

กบัองคก์รอืน่ เป็นการเชื่อมความสมัพนัธไ์มตรี 3.มเีครอืขา่ยประสานความสมัพนัธ์

แลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์ แนวคดิ และ กบัองคก์รอืน่เป็นการเชื่อมความสมัพนัธ์

วธิกีารปฏบิตังิาน ไมตร ีแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์ 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบหลกั

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) (เพิ่มเติม คร ัง้ที่ 1/2560)

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 การพฒันาสงัคมปลอดภยั คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั

    ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 1 การสรา้งความมัน่คงของชาติ / ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสง่เสรมิการบรหิารบา้นเมืองที่ดี / ยุทธศาสตรท์ี่ 9 สง่เสรมิการมีสว่นรว่มทางการเมือง

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

ส าหรบั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นด าเนินการ



        ยุทธศาสตรท์ี่ 6 ดา้นการบรหิารจดัการทอ้งถิ่นที่ดีตามหลกัธรรมาภบิาล ผ. 01

            แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

2 โครงการปฐมนิเทศบคุลากรใหม่ 1. เพือ่ใหบ้คุลากรใหมท่ราบถงึ วสิยัทศัน ์ ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ขา้ราชการ ครู 135,000  135,000  135,000  135,000  กลุม่เป้าหมาย 1. บคุลากรทราบถงึวสิยัทศัน ์พนัธกจิ กองการเจา้หนา้ที่

ใส่ใจองคก์ร พนัธกจิ และโครงสรา้งขององคก์ารบรหิาร บคุลากรทางการศึกษา และพนกังานจา้ง ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ80 และ โครงสรา้งขององคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไดร้บัความรูพ้ื้นฐาน ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

2. เพือ่ใหบ้คุลากรใหมม่คีวามรูพ้ื้นฐานในการ จ านวน 100 คน ในการปฏบิตัริาชการ 2. บคุลากรใหมม่คีวามรูพ้ื้นฐานในการ

ปฏบิตัริาชการ สทิธปิระโยชน ์สวสัดกิาร ปฏบิตัริาชการ สทิธปิระโยชน ์สวสัดกิาร

ความกา้วหนา้ในอาชพี และการด าเนินการ ความกา้วหนา้ในอาชพีและการด าเนินการ

ทางวนิยั ทางวนิยั

3 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร 1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจ จดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่ใหค้วามรู ้ 244,000  244,000  244,000  244,000  กลุม่เป้าหมาย 1. ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจ กองการเจา้หนา้ที่

การจดัการความรูสู่้ความเป็น แนวทางการจดัการความรูท้ีเ่ป็นเลศิ บคุลากรทางการศึกษา และพนกังานจา้ง ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ80 แนวทางการจดัการความรูท้ีเ่ป็นเลศิเพิม่ขึ้น

องคก์รแหง่การเรยีนรู ้ 2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมเกดิการเรยีนรูร่้วมกนั ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี มคีวามรูค้วามเขา้ใจ บคุลากรมคีวามรูค้วามสามารถและพฒันา

เกีย่วกบัวธิกีารและแนวทางการจดัการความรู ้ จ านวน 2 วนั เป้าหมายจ านวน 60 คน เกีย่วกบัวธิกีารและ ศกัยภาพในการปฏบิตังิานไดม้ากขึ้น

ทีเ่ป็นเลศิ และน าความรูท้ีไ่ดจ้ากการฝึกอบรม แนวทางการจดัการ 2. ผูเ้ขา้รบัการอบรมเกดิการเรยีนรูร่้วมกนั

ไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตังิาน ความรูท้ีเ่ป็นเลศิ เกีย่วกบัวธิกีารและแนวทางการจดัการ

ความรูท้ีเ่ป็นเลศิ และน าความรูท้ีไ่ดร้บั

จากการฝึกอบรมไปประยกุตใ์ชใ้นการ

ปฏบิตังิาน เพือ่พฒันาองคก์รใหบ้รรลตุาม

เป้าหมายทีไ่ดก้ าหนดไว ้



        ยุทธศาสตรท์ี่ 6 ดา้นการบรหิารจดัการทอ้งถิ่นที่ดีตามหลกัธรรมาภบิาล ผ. 01

            แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรบัปรุงภูมทิศันส์วนสาธารณะ 1. เพือ่ป้องกนัการถกูกดัเซาะของตลิง่และรกัษา 1. ก่อสรา้งเขือ่นเรยีงหนิในสวนสาธารณะ 7,151,000  -  -  - สวนสาธารณะเกาะ 1. เขือ่นป้องกนัตลิง่สวนสาธารณะ กองช่าง

เกาะล าพ ูหมูท่ี ่2 ต าบลบางใบไม ้ ความเป็นธรรมชาตริวมท ัง้อาคารทรพัยส์นิของ เกาะล าพ ูความยาว 230 เมตร ล าพไูดร้บัการปรบัปรุงเกาะล าพดูา้นหวัเกาะทศิตะวนัตก

อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ทางราชการในสวนสาธารณะเกาะล าพใูหม้สีภาพดี 2. ลูว่ ิง่ออกก าลงักาย กวา้ง 2.50 เมตร พฒันาไดม้คีวาม 2. ลูว่ ิง่เพือ่ออกก าลงักายและลานคอนกรตี

และสวยงามดงัเดมิ ยาว 230 เมตร สวยงามปลอดภยั พมิพล์ายเพือ่รองรบันกัทอ่งเทีย่วและ

2. เพือ่ใหบ้รกิารแก่ประชาชน ชมุชนและกลุม่ต่างๆ 3. งานปรบัภูมทิศันอ์ืน่ๆ ภายใน และพรอ้มใหบ้รกิาร ผูม้าพกัผอ่นหยอ่นใจ

ในดา้นการออกก าลงักาย พกัผอ่นหยอ่นใจ และ สวนสาธารณะเกาะล าพู แก่ประชาชนและ 3. สามารถป้องกนัแนวเขตสวนสาธารณะ

การจดัท ากจิกรรมต่างๆ 4. งานลานพื้นคอนกรตีพมิพล์าย นกัทอ่งเทีย่วเพิม่ ทีส่  าคญัทีอ่ยูใ่จกลางเมอืงอยา่งชดัเจน

3. เพือ่ใหเ้กดิความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ใน มากขึ้น 4. เพิม่ความปลอดภยัแก่ อาคาร สถานที ่

สวนสาธารณะเกาะล าพ ูและป้องกนัแนวเขตของ ทรพัยส์นิและผูม้าใชบ้รกิาร สวนสาธารณะ

สวนสาธารณะเกาะล าพใูหช้ดัเจน เกาะล าพู

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบหลกั

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) (เพิ่มเติม คร ัง้ที่ 1/2560)

ส าหรบั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นด าเนินการ

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 การพฒันาสงัคมปลอดภยั คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั

    ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 1 การสรา้งความมัน่คงของชาติ / ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสง่เสรมิการบรหิารบา้นเมืองที่ดี / ยุทธศาสตรท์ี่ 9 สง่เสรมิการมีสว่นรว่มทางการเมือง

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั



ผ. 08

หน่วยงาน

ประเภท วตัถปุระสงค ์ 2561 2562 2563 2564 ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 บรหิารงานท ัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1. เพือ่ใหก้องกจิการสภามคีรุภณัฑ์ 1. จดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบั 48,000  -  -  - กองกจิการฯ

คอมพวิเตอรเ์พยีงพอส าหรบัการปฏบิตังิาน ส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 น้ิว)

ตามอ านาจหนา้ที ่หรอืภารกจิอืน่ใดทีไ่ดร้บั จ านวน 3 เครื่อง

มอบหมายไดอ้ย่างทนัทว่งท ีสามารถ

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ ตอบสนองนโยบายของการบรหิารราชการ 2. จดัซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA 8,400  -  -  - 

ของ อบจ.ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ จ านวน 3 เครื่อง

2. เพือ่เป็นขวญัก าลงัใจในการปฏบิตัิ

ราชการของบคุลากร ซึง่จะส่งผลโดยตรง

ต่อประสทิธภิาพและผลส าเร็จของงาน /

กจิกรรมทีด่  าเนินการ

2 บรหิารงานท ัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1. เพือ่ใหก้องการเจา้หนา้ทีม่เีครื่องมอื จดัซื้อเครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรอืชนิด 55,300  -  -  - กองการเจา้หนา้ที่

เพยีงพอในการปฏบิตัริาชการ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที ่1

2. เพือ่ใหบ้คุลากรในสงักดัไดป้ฏบิตัิ จ านวน 7 เครื่อง

ราชการดว้ยความรวมเร็ว มปีระสทิธภิาพ

งบประมาณและที่ผ่านมา

บญัชีครุภณัฑ ์

แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) (เพิ่มเตมิ คร ัง้ที่ 1/2560)

ที่ แผนงาน หมวด
             เป้าหมาย             

(ผลผลติของครุภณัฑ )์

                   

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี



ผ. 08

หน่วยงาน

ประเภท วตัถปุระสงค ์ 2561 2562 2563 2564 ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา

บญัชีครุภณัฑ ์

แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) (เพิ่มเตมิ คร ัง้ที่ 1/2560)

ที่ แผนงาน หมวด
             เป้าหมาย             

(ผลผลติของครุภณัฑ )์

                   

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

3 บรหิารงานท ัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน 1. เพือ่ใหห้อ้งท างานของผูบ้รหิารมี 1. จดัซื้อเกา้อี้ส  าหรบัผูบ้ริหาร จ านวน 1 ตวั 10,000  -  -  - กองการเจา้หนา้ที่

ครุภณัฑท์ีเ่หมาะสมกบัการปฏบิตังิาน 

ครุภณัฑส์ านกังาน มคีวามพรอ้มสามารถรองรบัผูม้าตดิต่อ 2. จดัซื้อเกา้อี้โซฟาพรอ้มโตะ๊กลาง   - 40,000  -  - 

ประสานงานไดอ้ย่างเป็นสดัส่วนมากขึ้น จ านวน 1 ชดุ  ประกอบดว้ย 

2. เพือ่ใหห้อ้งท างานดงักลา่วมคีวามเป็น   2.1 เกา้อี้โซฟา 3 ทีน่ ัง่ จ านวน 1 ตวั 

ระเบยีบเรยีบรอ้ยและเพิม่ประสทิธภิาพ   2.2 เกา้อี้โซฟา 1 ทีน่ ัง่ จ านวน 2 ตวั 

ในการปฏบิตังิานไดเ้ป็นอย่างดี   2.3 โตะ๊กลาง จ านวน 1 ตวั

4 บรหิารงานท ัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1. เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานของกองพสัดุฯ จดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบั 80,000 80,000  -  - กองพสัดุ

มอีปุกรณ์เครื่องมอืเครื่องใชท้ีม่ ี ส  านกังานขนาดหนา้จอไมน่อ้ยกวา่ 19 น้ิว

ประสทิธภิาพและเพยีงพอ จ านวน 10 เครื่อง 

2. เพือ่อ านวยความสะดวกในการ

ปฏบิตังิานและด าเนินกจิกรรมต่างๆ

3. เพือ่เป็นขวญัก าลงัใจในการปฏบิตังิาน

ของบคุลากร ซึง่จะมผีลโดยตรงต่อ

ประสทิธภิาพและผลส าเร็จของงาน /

กจิกรรมทีด่  าเนินการ



ผ. 08

หน่วยงาน

ประเภท วตัถปุระสงค ์ 2561 2562 2563 2564 ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา

บญัชีครุภณัฑ ์

แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) (เพิ่มเตมิ คร ัง้ที่ 1/2560)

ที่ แผนงาน หมวด
             เป้าหมาย             

(ผลผลติของครุภณัฑ )์

                   

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

5 บรหิารงานท ัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1. เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานของกองพสัดุฯ จดัซื้อเครื่องสแกนเนอร ์ขนาดกระดาษ 200,000 200,000  -  - กองพสัดุ

มอีปุกรณ์เครื่องมอืเครื่องใชท้ีม่ ี A3 จ านวน 10 เครื่อง

ประสทิธภิาพและเพยีงพอ

2. เพือ่อ านวยความสะดวกในการ

ปฏบิตังิานและด าเนินกจิกรรมต่างๆ

3. เพือ่เป็นขวญัก าลงัใจในการปฏบิตังิาน

ของบคุลากร ซึง่จะมผีลโดยตรงต่อ

ประสทิธภิาพและผลส าเร็จของงาน /

กจิกรรมทีด่  าเนินการ

6 บรหิารงานท ัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน 1. เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานของกองพสัดุฯ จดัซื้อเครื่องพมิพด์ดี จ านวน 1 เครื่อง 15,000  -  -  - กองพสัดุ

มอีปุกรณ์เครื่องมอืเครื่องใชท้ีม่ ี

ประสทิธภิาพและเพยีงพอ

2. เพือ่อ านวยความสะดวกในการ

ปฏบิตังิานและด าเนินกจิกรรมต่างๆ

3. เพือ่เป็นขวญัก าลงัใจในการปฏบิตังิาน

ของบคุลากร ซึง่จะมผีลโดยตรงต่อ

ประสทิธภิาพและผลส าเร็จของงาน



ผ. 08

หน่วยงาน

ประเภท วตัถปุระสงค ์ 2561 2562 2563 2564 ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา

บญัชีครุภณัฑ ์

แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) (เพิ่มเตมิ คร ัง้ที่ 1/2560)

ที่ แผนงาน หมวด
             เป้าหมาย             

(ผลผลติของครุภณัฑ )์

                   

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

7 บรหิารงานท ัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑย์านพาหนะ 1. เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานของกองพสัดุฯ จดัซื้อจกัรยานยนต ์ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 51,000  -  -  - กองพสัดุ

และขนส่ง มอีปุกรณ์เครื่องมอืเครื่องใชท้ีม่ ี 120 ซซี ีจ านวน 1 คนั

ประสทิธภิาพและเพยีงพอ

2. เพือ่อ านวยความสะดวกในการ

ปฏบิตังิานและด าเนินกจิกรรมต่างๆ

3.สามารถตอบสนองนโยบายการบรหิารงาน

ของหน่วยงานองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านีไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

8 บรหิารงานท ัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1. เพือ่ใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในมี จดัซื้อเครื่องคอมพวิเคอร ์ส าหรบั 16,000  -  -  - หน่วย

เครื่องมอืเพยีงพอในการปฏบิตัริาชการ ส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 น้ิว) ตรวจสอบภายใน

2. เพือ่ใหบ้คุลากรในสงักดัไดป้ฏบิตัิ จ านวน 1 เครื่อง

ราชการดว้ยความรวดเร็ว มปีระสทิธภิาพ



ผ. 08

หน่วยงาน

ประเภท วตัถปุระสงค ์ 2561 2562 2563 2564 ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา

บญัชีครุภณัฑ ์

แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) (เพิ่มเตมิ คร ัง้ที่ 1/2560)

ที่ แผนงาน หมวด
             เป้าหมาย             

(ผลผลติของครุภณัฑ )์

                   

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

9 บรหิารงานท ัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในภารกจิตาม จดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบั 96,000  -  -  - กองคลงั

อ านาจหนา้ทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายสามารถ ส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 น้ิว)

ตอบสนองนโยบายการบรหิารของ จ านวน 6 เครื่อง

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

และหน่วยงานอืน่รวมไปถงึการใหบ้รกิาร

เพือ่การสรา้งความพงึพอใจใหก้บั

ประชาชนผูใ้ชบ้รกิาร

10 เคหะและชมุชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่1. เพือ่จดัซื้อครุภณัฑโ์ฆษณาและ จดัซื้อกลอ้งถ่ายภาพน่ิงระบบดจิติอล 85,000  -  -  - กองช่าง

เผยแพร่ จ านวน 1 ตวั พรอ้มเลนส ์ส าหรบั

2. เพือ่ใชใ้นงานประชาสมัพนัธข์อ้มลู กลอ้งถ่ายภาพน่ิงระบบดจิติอล

ขา่วสารปฏบิตังิานของกองช่างมี (ส าหรบัการใชง้านในการถ่ายภาพ

ความคลอ่งตวัมากยิง่ขึ้น ระยะไกล) จ านวน 1 ตวั

3. เพือ่ใหง้านประชาสมัพนัธม์อีปุกรณ์

ส าหรบัถ่ายภาพทีด่มีคีวามทนัสมยัต่อ

เทคโนโลยสีมยัใหม่



ผ. 08

หน่วยงาน

ประเภท วตัถปุระสงค ์ 2561 2562 2563 2564 ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา

บญัชีครุภณัฑ ์

แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) (เพิ่มเตมิ คร ัง้ที่ 1/2560)

ที่ แผนงาน หมวด
             เป้าหมาย             

(ผลผลติของครุภณัฑ )์

                   

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

11 เคหะและชมุชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน 1. เพือ่ใหก้องช่างมคีรุภณัฑท์ีเ่พยีงพอกบั 1. จดัซื้อเครื่องโทรสาร (FAX) 18,000  -  -  - กองช่าง

ความตอ้งการส าหรบัการปฏบิตัริาชการ จ านวน 1 เครื่อง

2. เพือ่เป็นขวญัก าลงัใจในการ

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ ปฏบิตัริาชการของบคุลากร ซึง่จะส่งผล 2. จดัซื้อเครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้ม 42,500

โดยตรงต่อประสทิธภิาพและผลส าเร็จ ตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer) 

ของงาน/กจิกรรมทีด่  าเนินการ ส าหรบักระดาษ A4 จ านวน 5 เครื่อง

3. บคุลากรมคีวามกระตอืรอืรน้ในการ

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ ปฏบิตัริาชการ 3. จดัซื้อเครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้ม 112,000

ตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer) 

ส าหรบักระดาษ A3 จ านวน 5 เครื่อง

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 4. จดัซื้อเครื่องบนัทกึเสยีงดจิติอล 7,500

จ านวน 1 เครื่อง
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ประเภท วตัถปุระสงค ์ 2561 2562 2563 2564 ที่รบัผิดชอบ
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งบประมาณและที่ผ่านมา

บญัชีครุภณัฑ ์
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ที่ แผนงาน หมวด
             เป้าหมาย             

(ผลผลติของครุภณัฑ )์

                   

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

12 เคหะและชมุชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ ารวจ 1. เพือ่ตรวจสอบหาค่าความถูกตอ้ง 1. จดัซื้อเครื่องเจาะคอนกรตีไฟฟ้า 70,000  -  -  - กองช่าง

แมน่ย าของวสัดุก่อสรา้งขณะและ เครื่องเจาะคอริ่ง จ านวน 2 เครื่อง

หลงัก่อสรา้ง เช่น คอนกรตี โลหะ ไม ้

ครุภณัฑส์ ารวจ สายไฟ ทอ่ ฯลฯ 2. จดัซื้อเครื่องสแกนระบบเรดา้ร์ 80,000  -  -  - 

2 เพือ่ใหก้ารก่อสรา้งขององคก์ารบรหิาร จ านวน 2 เครื่อง

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีมคุีณภาพมากยิง่ขึ้น

13 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1. เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน จดัซื้อยูนิตท าฟนั จ านวน 4 ชดุ 2,000,000  -  -  - กองส่งเสรมิฯ

หรอืการแพทย์ ของเจา้หนา้ทีท่นัตกรรมไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ

2. เพือ่สามารถรองรบัจ านวนประชาชน

ผูม้าใชบ้รกิารเพิม่มากขึ้น

3. เพือ่สรา้งทศันคตทิีด่ต่ีอผูม้าใชบ้รกิาร

โรงพยาบาล



ผ. 08

หน่วยงาน

ประเภท วตัถปุระสงค ์ 2561 2562 2563 2564 ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา

บญัชีครุภณัฑ ์

แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) (เพิ่มเตมิ คร ัง้ที่ 1/2560)

ที่ แผนงาน หมวด
             เป้าหมาย             

(ผลผลติของครุภณัฑ )์

                   

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

14 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน 1. เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั จดัซื้อลฟิต ์ขนาด 1,000 กโิลกรมั 2,000,000  -  -  - กองส่งเสรมิฯ

สุราษฎรธ์านี เจา้หนา้ทีโ่รงพยาบาล และ ส าหรบัผูโ้ดยสาร 15 คน

ประชาชนทีม่าใชบ้รกิารโรงพยาบาลไดใ้ชง้าน

ลฟิตไ์ดอ้ยา่งปลอดภยั

2. เพือ่สรา้งทศันคติทีด่ต่ีอโรงพยาบาล

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

19             3                -  - 

4,994,700     40,000         -  - 

รวมจ านวนโครงการ

รวมจ านวนงบประมาณ


