แผผนพััฒนาาสามมปี
(พ.ศศ. 25557 – 25559)
เปลี่ยนแป
ย ปลง ฉบัับที่ 1

งานวิเคราะห์
เ
นโโยบายแลละแผน
ฝ่ายแแผนงานแและงบปรระมาณ
ก ชาการและแผผนงาน
กองวิ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ วรรคยี่สิบ การเปลี่ยนแปลง หมายความว่า การทําให้วัตถุประสงค์และ
สาระสําคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
เหตุผลและความจําเป็น
เนื่องจากโครงการก่อสร้างโรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) และโครงการปรับปรุง
ผิ ว จราจรและรางระบายน้ํ า ค.ส.ล. ถนนไทรงาม ซอยข้ า งร้ า นสิ ริ บ รรณ ซึ่ ง ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี
(พ.ศ. 2557 – 2559) มีสาระสําคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึงมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)

----------------------------------------------------------------

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
เทศบาลนครตรัง

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

รวม 3 ปี

จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
4.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

1

7,500,000

0

0

0

0

1

7,500,000

1

54,869,000

0

0

0

0

1

54,869,000

2

62,369,000

0

0

0

0

2

62,369,000

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาศักยภาพขององค์กร
7.2 ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน
รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
เทศบาลนครตรัง
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
4.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรและรางระบาย
น้ํา ค.ส.ล. ถนนไทร
งาม ซอยข้างร้านสิริ
บรรณ

- เพื่อความสะดวกปลอดภัย
ในการใช้ถนนและเดินเท้า
- เพื่อให้การระบายน้ํา
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

(เสนอโดยเวที
ประชาคม)

- ปรับปรุงผิวจราจรเป็นถนน ค.ส.ล.
กว้าง 6.00 – 11.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 520.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 4,190 ตารางเมตร
- ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50
เมตร พื้นด้านบนเป็นรางตื้นมีฝาปิด
เปิดทุกระยะ 7.00 เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่ ความยาวทั้งสองข้างไม่
น้อยกว่า 1,010.00 เมตร

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7,500,000
-

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- ประชาชนมีความสะดวก - สํานักการช่าง
ปลอดภัยในการใช้ถนน
- งานสาธารณูปโภค
และเดินเท้า
- การระบายน้ําสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น น้ําไม่ท่วมขัง
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ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
เทศบาลนครตรัง
7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพขององค์กร
7.2 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครือ่ งใช้ สถานทีป่ ฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน
โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการก่อสร้าง
โรงเรียนเทศบาล 8
(อนุบาลฝันที่เป็นจริง)

- เพื่อขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้กับเด็กเล็กได้รับ
โอกาสทางการศึกษาใน
ระดับชั้นอนุบาล
- เพื่อแบ่งเบาภาระด้าน
เศรษฐกิจแก่ผู้ปกครอง
- เพื่อให้ประชาชนในเขต
บริการได้รับประโยชน์ด้าน
การศึกษาอย่างทั่วถึง

- ก่อสร้างโรงเรียนเทศบาล 8
(อนุบาลฝันที่เป็นจริง) จํานวน 1
หลัง ประกอบด้วย
งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
งานผนัง-ผิวผนัง, งานผิวพื้น,
งานประตู-หน้าต่าง, งานหลังคา,
งานราวบันได, งานฝ้าเพดาน,
งานสุขภัณฑ์, งานทาสี, งานระบบ
ไฟฟ้า, งานระบบประปา-สุขาภิบาล,
งานเดินท่อและติดตั้งระบบกรองน้ํา,
งานก่อสร้างรั้วรอบโครงการ,
งานตกแต่งภายใน, งานครุภัณฑ์
ประกอบด้วยพัดลมโคจร 24 ตัว
เครื่องปรับอากาศขนาด 30,000
บีทียู จํานวน 42 เครื่อง และ พัดลม
ดูดอากาศเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว
จํานวน 24 ตัว

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
54,869,000
-

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- เทศบาลได้ขยายโอกาส
ทางการศึกษาให้กับเด็ก
เล็กได้รับโอกาสทาง
การศึกษาในระดับชั้น
อนุบาล
- เทศบาลได้แบ่งเบาภาระ
ด้านเศรษฐกิจแก่
ผู้ปกครอง
- ประชาชนในเขตบริการ
ได้รับประโยชน์ด้าน
การศึกษาอย่างทั่วถึง

- สํานักการศึกษา
- งานโรงเรียน
- โรงเรียนเทศบาล 8
(อนุบาลฝันที่เป็น
จริง)
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ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

