คํานํา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจั ดทํ า แผนพั ฒ นาขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น
พ.ศ.2548 และที่ แ กไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.2559 ใหยกเลิ ก ความในขอ 18 ของระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และกําหนดให
เทศบาล องคการบริ ห ารสวนตํ าบล เมื อ งพั ท ยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่ นอื่ นที่ มี ก ฎหมายจั ดตั้ ง
ใหจั ด ทํ า หรื อ ทบทวนแผนพั ฒ นาทองถิ่ น สี่ ป6 ใ หแลวเสร็ จ ภายในเดื อ นตุ ล าคมกอนป6 ง บประมาณถั ด ไป
กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป6ก็สามารถดําเนินการได การทบทวนแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป6 อาจอยูในรูปแบบของการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ดังนี้
ตามขอ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2559 ในขอ ๒๒ เพื่อประโยชนของประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป6ได โดยใหดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป6ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเป?นเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป6ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น
(๓) ผู บริ ห ารทองถิ่ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ร างแผนพั ฒ นาทองถิ่ นสี่ ป6 ที่ เ พิ่ ม เติ ม หรื อ เปลี่ ยนแปลงและ
ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป6ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

คํานํา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจั ดทํ า แผนพั ฒ นาขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น
พ.ศ.2548 และที่ แ กไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.2559 ใหยกเลิ ก ความในขอ 18 ของระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และกําหนดให
เทศบาล องคการบริ ห ารสวนตํ าบล เมื อ งพั ท ยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่ นอื่ นที่ มี ก ฎหมายจั ดตั้ ง
ใหจั ด ทํ า หรื อ ทบทวนแผนพั ฒ นาทองถิ่ น สี่ ป6 ใ หแลวเสร็ จ ภายในเดื อ นตุ ล าคมกอนป6 ง บประมาณถั ด ไป
กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป6ก็สามารถดําเนินการได การทบทวนแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป6 อาจอยูในรูปแบบของการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ดังนี้
ตามขอ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2559 ในขอ ๒๒ เพื่อประโยชนของประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป6ได โดยใหดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป6ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเป?นเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป6ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น
(๓) ผู บริ ห ารทองถิ่ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ร างแผนพั ฒ นาทองถิ่ นสี่ ป6 ที่ เ พิ่ ม เติ ม หรื อ เปลี่ ยนแปลงและ
ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป6ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

สารบัญ
เรื่อง
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561

หนา

แบบ ผ.07 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ก-จ

แบบ ผ.01 เป.นแบบสําหรับเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกดําเนินการ
ยุทธศาสตร5ที่ ๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน
- แผนงานเคหะและชุมชน

1-6

ยุทธศาสตร5ที่ ๒ ดานงานส9งเสริมคุณภาพชีวิต
- แผนงานการศึกษา

7-8

ยุทธศาสตร5ที่ ๕ ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ5ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
- แผนงานเคหะและชุมชน

9-10

ยุทธศาสตร5ที่ ๗ ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

11-13
14

แบบ ผ.05 เป.นแบบประสานโครงการพัฒนาจังหวัดนราธิวาสที่เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
เสนอขอประสานโครงการพัฒนาจังหวัด เพื่อบรรจุไวในแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส
ยุทธศาสตร5ที่ ๔ ดานการวางแผน การส9งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท9องเที่ยว
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
ยุทธศาสตร5ที่ ๗ ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
- แผนงานเคหะและชุมชน
(ผ.08) บัญชีครุภัณฑ5

15
16
17-21

สารบัญ
เรื่อง
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561

หนา

ยุทธศาสตร5ที่ ๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน
- แผนงานเคหะและชุมชน

1-4

ยุทธศาสตร5ที่ ๗ ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
- แผนงานการศึกษา

5-8

(ผ.08) บัญชีครุภัณฑ5

9-12

แบบ ผ.07
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ! นสี!ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ! มเติ มครังที
' ! 2 พ.ศ.๒๕๖1
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ก
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที! ๑ ด้านโครงสร้างพืน' ฐาน
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
รวม

ปี ๒๕๖๑
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
13
13

13,154,500
13,154,500

ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
รวม ๔ ปี
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ (บาท) โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
-

-

-

-

-

-

13
13

13,154,500
13,154,500

ข
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ 2 : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการศึกษา
รวม

ปี ๒๕๖๑
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
2
2

5,445,000
5,445,000

ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
รวม ๔ ปี
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ (บาท) โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
-

-

-

-

-

-

2
2

5,445,000
5,445,000

ค
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที! 4 : ด้านการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุนพาณิ ชยกรรม และการท่องเที!ยว
4.1 แผนงานบริหารงานทัวไป
"
รวม

ปี ๒๕๖๑
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

1
1

2,000,000
2,000,000

ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
รวม ๔ ปี
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ (บาท) โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

1
1

2,000,000
2,000,000

ง
ยุทธศาสตร์

ปี ๒๕๖๑
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที! ๕ : ด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ! งแวดล้อม
๕.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม

4
4

9,568,000
9,568,000

ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
รวม ๔ ปี
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ (บาท) โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

4
4

9,568,000
9,568,000

จ
ยุทธศาสตร์

ปี ๒๕๖๑
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที! ๗ : ด้านการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิ บาล
7.1 แผนงานการศึกษา
7.2 แผนงานเคหะและชุมชน
7.3 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
รวม

5
1
6

3,392,200

รวมทัง' สิ' น

26

ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
รวม ๔ ปี
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ (บาท) โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

500,000
3,892,200

1
1

34,059,700

1

-

2,497,000

-

-

-

-

5
1
1
7

3,392,200
2,497,000
500,000
6,389,200

2,497,000

-

-

-

-

27

36,556,700

2,497,000
-

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้ องถิ, นสี,ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ, มเติ ม ครัง5 ที, 2 พ.ศ.2561
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ, นดําเนิ นการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที, 1 เสริ มสร้างความมันคงทางเศรษฐกิ
,
จ ส่งเสริ มการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ, นในเขตจังหวัดที, ๑ : ด้านโครงสร้างพื5นฐาน
ยุทธศาสตร์ที, ๑ : ด้านโครงสร้างพื5นฐาน
แนวทางการพัฒนา : บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื,อน ระบบระบายนํ5า
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
เป้ าหมาย
งบประมาณและที, ผ่านมา
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์ (ผลผลิ ตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564 ตัวชี5วดั (KPI) ผลที, คาดว่าจะได้รบั
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
470,000
- - ประชาชน
- ประชาชนใน
1 โครงการก่อสร้างและ
- เพือ# ให้ประชาชน - ผิวจราจรกว้าง
5.00 ม. หนา 0.15
สัญจรไปมา
พืน3 ทีม# ถี นนได้
ปรับปรุงถนน คสล.
มีถนนใช้ในการ
ม. ยาวรวม 1๒๒.๐๐
สะดวกและ
มาตรฐานสําหรับ
ถนนเจริญเขต ซอย 22 คมนาคมอย่าง
สะดวก ปลอดภัย - ม. หรือมีพน3ื ทีไ# ม่
ปลอดภัย
ใช้ในการคมนาคม
น้อยกว่า 6๑0.00
มีความปลอดภัย
เพือ# ลดอุบตั เิ หตุ
สร้างความปลอดภัย ตร.ม.
ในชีวติ และ
ในชีวติ และทรัพย์สนิ
ทรัพย์สนิ ในการใช้
2 โครงการก่อสร้างและ
403,000
- - ประชาชน
- ประชาชนใน
- เพือ# ปรับปรุงถนน - ผิวจราจรกว้าง
ปรับปรุงถนน คสล.
ให้ได้มาตรฐาน
สัญจรไปมา
พืน3 ทีม# ถี นนได้
4.00 ม. หนา 0.15
พร้อมระบบระบายนํ3 า สามารถใช้คมนาคม ม.ยาว 2๐.๐๐ ม.
สะดวกและ
มาตรฐานสําหรับ
ถนนทรายทอง 1 ซอย ได้อย่างปลอดภัย
หรือมีพน3ื ทีไ# ม่น้อย
ปลอดภัย
ใช้ในการคมนาคม
ระบายนํ3 าฝน และไม่มนี ํ3 าท่วมขัง
10
และมีระบบระบาย กว่า 80.00 ตร.ม.
นํ3 าทีด# ี
สะดวกไม่มี
รางนํ3 ากว้าง
ภายใน 0.50 ม.
ปั ญหานํ3 าท่วมขัง

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

1

ยุทธศาสตร์จงั หวัดที, 1 เสริ มสร้างความมันคงทางเศรษฐกิ
,
จ ส่งเสริ มการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ, นในเขตจังหวัดที, ๑ : ด้านโครงสร้างพื5นฐาน
ยุทธศาสตร์ที, ๑ : ด้านโครงสร้างพื5นฐาน
แนวทางการพัฒนา : บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื,อน ระบบระบายนํ5า
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที, ผ่านมา
เป้ าหมาย
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์ (ผลผลิ ตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564 ตัวชี5วดั (KPI) ผลที, คาดว่าจะได้รบั
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการก่อสร้างและ
- เพือ# ปรับปรุงถนน - ผิวจราจรกว้าง
1,812,000
- - ประชาชน
- ประชาชนใน
ปรับปรุงถนน คสล.
ให้ได้มาตรฐาน
7.00 ม. หนา 0.15
สัญจรไปมา
พืน3 ทีม# ถี นนได้
พร้อมระบบระบายนํ3 า
สามารถใช้
ม. ยาวรวม ๑๕4.๐๐
สะดวกและ
มาตรฐานสําหรับ
ถนนรักษ์ชนะอุทศิ
คมนาคมได้อย่าง ม. หรือมีพน3ื ทีไ# ม่
ปลอดภัย
ใช้ในการคมนาคม
(ข้างโรงยาง )
ปลอดภัย และมี
น้อยกว่า 1,078.00
ระบายนํ3 าฝน
และไม่มนี ํ3 าท่วมขัง
สะดวก ไม่มี
ระบบระบายนํ3 าทีด# ี ตร.ม. รางนํ3 า
กว้างภายใน 0.50
ปั ญหานํ3 าท่วมขัง
ม.
- เพือ# ให้ประชาชน ม.ยาว
- รางนํ3 า154.00
กว้างภายใน
335,000
- - ระบายนํ3 าฝน - ทําให้ระบายนํ3 า
4 โครงการก่อสร้างและ
สะดวก ไม่มี
ได้ดปี ้ องกันนํ3 า
ปรับปรุงระบบระบาย มีระบบระบายนํ3 าทีด# ี 0.50 ม.
และป้ องกันนํ3 าท่วม ยาวรวม 70.00 ม.
ปั ญหานํ3 าท่วมขัง ท่วมขัง
นํ3 าถนนรักษ์ชนะอุทศิ
(ข้างวัดทองดีประชา
ราม)
5 โครงการก่
อสร้างและ
- เพือ# ให้ประชาชน - รางนํ3 ากว้างภายใน
330,000
- - ระบายนํ3 าฝน - ทําให้ระบายนํ3 า
ปรับปรุงระบบระบาย มีระบบระบายนํ3 าทีด# ี 0.50 ม.
สะดวก ไม่มี
ได้ดปี ้ องกันนํ3 า
นํ3 าถนนรักษ์ชนะอุทศิ
และป้ องกันนํ3 าท่วม ยาวรวม 80.00 ม.
ปั ญหานํ3 าท่วมขัง ท่วมขัง
(ตรงข้ามเมรุ)

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

2

ยุทธศาสตร์จงั หวัดที, 1 เสริ มสร้างความมันคงทางเศรษฐกิ
,
จ ส่งเสริ มการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ, นในเขตจังหวัดที, ๑ : ด้านโครงสร้างพื5นฐาน
ยุทธศาสตร์ที, ๑ : ด้านโครงสร้างพื5นฐาน
แนวทางการพัฒนา : บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื,อน ระบบระบายนํ5า
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
เป้ าหมาย
งบประมาณและที, ผ่านมา
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์ (ผลผลิ ตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564 ตัวชี5วดั (KPI) ผลที, คาดว่าจะได้รบั
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการก่อสร้างและ
- เพือ# ปรับปรุงถนน - ผิวจราจรกว้าง
1,270,000
- - ประชาชน
- ประชาชนใน
ปรับปรุงถนน คสล.
ให้ได้มาตรฐาน
7.60 ม. หนา 0.15
สัญจรไปมา
พืน3 ทีม# ถี นนได้
ถนนทรายทอง 1 ซอย สามารถใช้คมนาคม ม.ยาวรวม 175.00 ม.
มาตรฐานสําหรับ
สะดวกและ
4
ได้อย่างปลอดภัย
หรือมีพน3ื ทีไ# ม่น้อย
ปลอดภัย
ใช้ในการคมนาคม
กว่า 1,330.00 ตร.ม.
มี
และปรับปรุงราง
ความปลอดภัยใน
ระบายนํ3 าเดิมพร้อม
ชีวติ และทรัพย์สนิ
ฝาบ่อพักทัง3 หมด
ในการใช้เส้นทาง
7 โครงการก่อสร้างและ
- เพือ# ให้มรี ะบบ
- กว้าง 1.50 ม.
175,000
- - ระบายนํ3 า
- ทําให้ระบายนํ3 า
ปรับปรุงระบบระบายนํ3 า ระบายนํ3 าทีด# แี ละ
ยาวรวม 20.00 ม.
สะดวก ไม่มี
ได้ดปี ้ องกันนํ3 า
คสล. ถนนลูกเสือ
ป้ องกันนํ3 าท่วมขัง
ปั ญหานํ3 าท่วมขัง ท่วมขัง
อนุ สรณ์ ซอย 8

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

3

ยุทธศาสตร์จงั หวัดที, 1 เสริ มสร้างความมันคงทางเศรษฐกิ
,
จ ส่งเสริ มการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ, นในเขตจังหวัดที, ๑ : ด้านโครงสร้างพื5นฐาน
ยุทธศาสตร์ที, ๑ : ด้านโครงสร้างพื5นฐาน
แนวทางการพัฒนา : บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื,อน ระบบระบายนํ5า
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
เป้ าหมาย
งบประมาณและที, ผ่านมา
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์ (ผลผลิ ตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564 ตัวชี5วดั (KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการก่อสร้างและ
- เพือ# ปรับปรุงถนน - ผิวจราจรกว้าง
500,000
- - ประชาชน
ปรับปรุงถนน คสล.
ให้ได้มาตรฐาน
เฉลีย# 3.50 ม. หนา
สัญจรไปมา
ถนนทรายทอง 1 ซอย สามารถใช้คมนาคม 0.15 ม. ยาวรวม
สะดวกและ
๖
ได้อย่างปลอดภัย 179.00 ม. หรือมี
ปลอดภัย
พืน3 ทีไ# ม่น้อยกว่า
630.00 ตร.ม.
9 โครงการก่อสร้างและ
- เพือ# ให้ประชาชน - รางนํ3 ากว้างภายใน
ปรับปรุงระบบระบายนํ3 า มีระบบระบายนํ3 าทีด# ี 0.50 ม.
ถนนรักษ์ชนะอุทศิ
และป้ องกันนํ3 าท่วม ยาวรวม 20.00 ม.
(ตรงข้ามโรงยาง)

80,000

-

-

หน่ วยงาน
ผลที, คาดว่าจะได้รบั รับผิ ดชอบ
หลัก
กองช่าง
- ประชาชนใน
พืน3 ทีม# ถี นนได้
มาตรฐานสําหรับ
ใช้ในการคมนาคม
มีความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สนิ ในการใช้
- - ระบายนํ3 าฝน เส้- นทํทางคมนาคม
าให้ระบายนํ3 า
กองช่าง
สะดวก ไม่มี
ได้ดปี ้ องกันนํ3 า
ปั ญหานํ3 าท่วมขัง ท่วมขัง

4

ยุทธศาสตร์จงั หวัดที, 1 เสริ มสร้างความมันคงทางเศรษฐกิ
,
จ ส่งเสริ มการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ, นในเขตจังหวัดที, ๑ : ด้านโครงสร้างพื5นฐาน
ยุทธศาสตร์ที, ๑ : ด้านโครงสร้างพื5นฐาน
แนวทางการพัฒนา : บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื,อน ระบบระบายนํ5า
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
เป้ าหมาย
งบประมาณและที, ผ่านมา
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์ (ผลผลิ ตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564 ตัวชี5วดั (KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการปรับปรุง
- เพือ# ปรับปรุงถนน - ผิวจราจรกว้าง
3,010,000
- - ประชาชน
ถนนลาดยางแอสฟั ลท์ ให้ได้มาตรฐาน
เฉลีย# 5.๕0 ม. ยาว
สัญจรไปมา
ติกคอนกรีต (มี
สามารถใช้คมนาคม 1,000.00 ม.
สะดวกและ
ส่วนผสมของยางพารา) ได้อย่างปลอดภัย
หรือมีพน3ื ทีไ# ม่น้อย
ปลอดภัย
ถนนสายชุมชนกือบง
กว่า 5,500.00 ตร.ม.
กาแม
11 โครงการปรับปรุงระบบ - เพือ# ให้ประชาชน - ขนาดกว้าง 0.40
ระบายนํ3 า ถนนเจริญ มีระบบระบายนํ3 าทีด# ี ม. ยาวไม่น้อยกว่า
เขตซอย 4
และป้ องกันนํ3 าท่วม 22.00 ม.

100,000

-

-

หน่ วยงาน
ผลที, คาดว่าจะได้รบั รับผิ ดชอบ
หลัก
- ประชาชนใน
กองช่าง
พืน3 ทีม# ถี นนได้
มาตรฐานสําหรับ
ใช้ในการคมนาคม
มีความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สนิ ในการใช้
- - ระบายนํ3 าฝน เส้- นทํทางคมนาคม
าให้ระบายนํ3 า
กองช่าง
สะดวก
ได้ดปี ้ องกันนํ3 า
ไม่มปี ั ญหานํ3 า ท่วมขัง
ท่วมขัง

5

ยุทธศาสตร์จงั หวัดที, 1 เสริ มสร้างความมันคงทางเศรษฐกิ
,
จ ส่งเสริ มการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ, นในเขตจังหวัดที, ๑ : ด้านโครงสร้างพื5นฐาน
ยุทธศาสตร์ที, ๑ : ด้านโครงสร้างพื5นฐาน
แนวทางการพัฒนา : บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื,อน ระบบระบายนํ5า
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
เป้ าหมาย
งบประมาณและที, ผ่านมา
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์ (ผลผลิ ตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564 ตัวชี5วดั (KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
12 โครงการปรับปรุง
- เพือ# ปรับปรุงถนน - ผิวจราจรกว้าง
869,500
- - ประชาชน
ถนนลาดยางแอสฟั ลท์ ให้ได้มาตรฐาน
เฉลีย# 5.00 ม. ยาว
สัญจรไปมา
ติก คอนกรีต (มี
สามารถใช้คมนาคม ไม่น้อยกว่า 370.00
สะดวกและ
ส่วนผสมของยางพารา) ได้อย่างปลอดภัย ม.
หรือมี
ปลอดภัย
ถนนสายชุมชนล้อแม็ค
พืน3 ทีไ# ม่น้อยกว่า
(สายที# 3)
1,850 ตร.ม.

หน่ วยงาน
ผลที, คาดว่าจะได้รบั รับผิ ดชอบ
หลัก
กองช่าง
- ประชาชนใน
พืน3 ทีม# ถี นนได้
มาตรฐานสําหรับ
ใช้ในการคมนาคม
มีความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สนิ

13 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟั ลท์
ติก คอนกรีต (มี
ส่วนผสมของยางพารา)
ถนนภายใน
สวนสาธารณะมิง# ขวัญ
ประชา

- เพือ# ปรับปรุงถนน - ผิวจราจรกว้าง
ให้ได้มาตรฐาน
เฉลีย# 6.00-40.00 ม.
สามารถออกกําลัง
ยาวรวมไม่น้อย
กายได้อย่างปลอดภัย กว่า 800.00 ม.
หรือมีพน3ื ทีไ# ม่
น้อยกว่า 7,750 ตร.ม.

3,800,000

6

-

-

- - ประชาชน - ประชาชนทีม# า
ทีม# าออกกําลัง ออกกําลังกายใน
กาย มีความ สวนสาธารณะมิง#
สะดวกและ
ขวัญประชา มี
ปลอดภัย
ความปลอดภัยใน
การออกกําลังกาย
เดิน-วิง#

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ4 นสี4ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ4 มเติ ม ครัง9 ที4 2 พ.ศ.2561
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ4 นดําเนิ นการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที4 1 เสริมสร้างความมันคงทางเศรษฐกิ
4
จ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ4 นในเขตจังหวัดที4 2 : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ 2 : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมด้านการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา

ที4

โครงการ

1 โครงการก่อสร้าง
สนามบาสเกตบอล
พร้อมระบบไฟฟ้ า
ส่องสว่าง บริเวณ
ภายใน
สวนสาธารณะหน้า
โรงพยาบาลสุไหง
โก-ลก

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิ ตของโครงการ)

- เพือ" สร้างสนาม
- ก่อสร้างสนาม
บาสเกตบอลทีไ" ด้
บาสเกตบอล พืน3 ทีไ" ม่
มาตรฐานให้เยาวชน น้อยกว่า 714.00 ตร.
ประชาชนได้ใช้เป็ น ม.จํานวน ๑ แห่ง
สถานทีอ" อกกําลัง
กายและฝึกซ้อม
แข่งขันกีฬา

งบประมาณและที4 ผ่านมา
หน่ วยงาน
2561
2562
2563
2564 ตัวชี9วดั (KPI)ผลที4 คาดว่าจะได้รบั รับผิ ดชอบ
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
สํานัก
3,465,000
- - สนาม
- มีสนาม
การศึกษา
บาสเกตบอล บาสเกตบอลที"
จํานวน 1 รองรับการ
แห่ง
ฝึกซ้อมและ
จัดการแข่งขัน
กีฬาระดับตําบล
และระดับอําเภอ
- เด็กเยาวชน
และประชาชนได้
ออกกําลังกายและ
เล่นกีฬาเพิม" มาก
ขึน3 ทําให้มี
สุขภาพทีแ" ข็งแรง
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ยุทธศาสตร์จงั หวัดที4 1 เสริมสร้างความมันคงทางเศรษฐกิ
4
จ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ4 นในเขตจังหวัดที4 2 : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ 2 : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมด้านการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา

ที4

โครงการ

2 โครงการก่อสร้าง
หลังคาสนามเปตอง
ภายในสนามกีฬา
มหาราช

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิ ตของโครงการ)

- เพื"อป้ องกันแดดและ - สนามเปตอง
ฝนให้กบั ประชาชน
ขนาด 16 X 16 เมตร
ทีม" าออกกําลังกาย

งบประมาณและที4 ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,980,000

-

2564
(บาท)
-

หน่ วยงาน
ตัวชี9วดั (KPI)ผลที4 คาดว่าจะได้รบั รับผิ ดชอบ
หลัก
- - หลังคา
- สนามเปตองมี สํานักการศึกษา
สนาม เปตอง หลังคาคลุมป้ องกัน
จํานวน 1 แดดและฝน
แห่ง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้ องถิ) นสี)ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ) มเติ ม ครัง4 ที) 2 พ.ศ.2561
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ) นดําเนิ นการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที) 1 เสริ มสร้างความมันคงทางเศรษฐกิ
)
จ ส่งเสริ มการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ) นในเขตจังหวัดที) ๕ : ด้านการบริ หารจัดการและการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ) งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที) ๕ : ด้านการบริ หารจัดการและการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ) งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา : ปรับปรุงภูมิทศั น์ในชุมชนและเมือง
๕.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้ าหมาย
งบประมาณและที) ผ่านมา
หน่ วยงาน
ที)
โครงการ
วัตถุประสงค์ (ผลผลิ ตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564 ตัวชี4วดั (KPI)ผลที) คาดว่าจะได้รบั รับผิ ดชอบ
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการก่อสร้าง
- เพือ& เพือ& ปรับปรุง - พืนทีป& ูกระเบืองมี
448,000
- - จํานวน ๑ - ประชาชนมี
กองช่าง
และปรับปรุงพืนปู และพัฒนาแหล่ง
ขนาดไม่น้อยกว่า
แห่ง
ลานกิจกรรม
กระเบืองและจุดทํา ท่องเทีย& วทีส& าํ คัญ 528.00 ตร.ม.และ
สําหรับพักผ่อน
ความสะอาดภายใน ของจังหวัดนราธิวาส จุดทําความสะอาด มี
เและภาพลักษณ์
สวน สิรนิ ธร
ขนาด 1.50x5.00 ม.
ด้านการ
ท่องเทีย& วดีขนึ
2 โครงการปรับปรุง - เพือ& เพือ& ปรับปรุง - ปรับปรุงพืนทีล& าน
5,660,000
- - จํานวน ๑ - ประชาชนมี
กองช่าง
ภูมทิ ศั น์
และพัฒนาแหล่ง
เวทีการแสดง,ฉาก
แห่ง
ลานกิจกรรม
สวนสาธารณะหน้า ท่องเทีย& วทีส& าํ คัญ หลังลานเวที,ศาลา,
สําหรับพักผ่อน
โรงพยาบาล
ของจังหวัดนราธิวาส ห้องนํ า-ส้วม,ลาน
เและภาพลักษณ์
กําแพงทรงกลม,
ด้านการ
รัวกันเสาหม้อแปลง,
ท่องเทีย& วดีขนึ
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ยุทธศาสตร์จงั หวัดที) 1 เสริ มสร้างความมันคงทางเศรษฐกิ
)
จ ส่งเสริ มการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ) นในเขตจังหวัดที) ๕ : ด้านการบริ หารจัดการและการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ) งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที) ๕ : ด้านการบริ หารจัดการและการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ) งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา : ปรับปรุงภูมิทศั น์ในชุมชนและเมือง
๕.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที) ผ่านมา
เป้ าหมาย
หน่ วยงาน
ที)
โครงการ
วัตถุประสงค์ (ผลผลิ ตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564 ตัวชี4วดั (KPI)ผลที) คาดว่าจะได้รบั รับผิ ดชอบ
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการปรับปรุง - เพือ& เพือ& ปรับปรุง - ปรับปรุงห้องนํ า2,150,000
- - จํานวน ๑ - ประชาชนมี
กองช่าง
ภูมทิ ศั น์
และพัฒนาแหล่ง
ส้วม,โถงใต้ถุนอาคาร,
แห่ง
ลานกิจกรรม
สวนสาธารณะมิง&
ท่องเทีย& วทีส& าํ คัญ ลานกิจกรรม (สระ
สําหรับพักผ่อน
ขวัญประชา
ของจังหวัดนราธิวาส นํ าตกเดิม),ติดตังป้ าย
เและภาพลักษณ์
สวนสาธารณะมิง&
ด้านการ
4 โครงการก่อสร้าง
1,310,000
- - จํานวน 4 - ประชาชนมี
กองช่าง
- เพือ& ให้ประชาชนมี - ก่อสร้างลาน
แห่ง
ลานกิจกรรม
ลานสันทนาการ
ลานสําหรับกิจกรรม สันทนาการ คสล.
คสล. พร้อมพืนยาง สันทนาการและ
สําหรับพักผ่อน
พร้อมพืนยาง
และสันทนาการ
สังเคราะห์
พักผ่อนหย่อนใจ
สังเคราะห์ ขนาด
9.00x14.00 ม. หนา
0.10 ม.
หรือมี
พืนทีไ& ม่น้อยกว่า
126.00 ตร.ม.
จํานวน 4 แห่ง (สวนสิ
รินธร,สวนรื&นอรุณ
,สวนมิง& ขวัญประชา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ นสีปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ มเติ ม ครัง; ที 2 พ.ศ.2561
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นดําเนิ นการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที 1 เสริ มสร้างความมันคงทางเศรษฐกิ จ ส่งเสริ มการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ นในเขตจังหวัดที ๗ : ด้านการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิ บาล
ยุทธศาสตร์ที ๗ : ด้านการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิ บาล
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครืองมือ เครืองใช้ ตลอดจนสถานที ในการปฏิ บตั ิ งาน
7.1 แผนงานการศึกษา
เป้ าหมาย
งบประมาณและที ผ่านมา
ที
โครงการ
วัตถุประสงค์ (ผลผลิ ตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการปรับปรุง
- เพือ# ให้มสี ถานที#
- ปรับปรุง ต่อเติม
150,000
ต่อเติม ห้องออก กว้างขวาง เพียงพอ ห้องออกกําลังกาย
กําลังกาย (ฟิ ตเนส) ต่อการใช้บริการของ พืน. ทีร# วมไม่น้อยกว่า
สนามกีฬามหาราช ประชาชน และ
48.00 ตร.ม.
ภายในห้องมีอากาศ
ถ่ายเทมากขึน.
2 โครงการปรับปรุง
1,718,200
- เพือ# ปรับปรุงระบบ - ปรับปรุง ซ่อมแซม
ซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้ าให้สามารถใช้ ระบบไฟฟ้ าส่องสว่าง
ไฟฟ้ าส่องสว่าง
งานได้อย่างเพียงพอ บริเวณสนามกีฬา
มหาราช, ลาน
บริเวณสนามกีฬา
อเนกประสงค์และสนาม
มหาราช
ฟุตบอล (หญ้าเทียม)
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หน่ วยงาน
ตัวชี;วดั (KPI) ผลที คาดว่าจะได้รบั รับผิ ดชอบ
หลัก
- - ห้องฟิ ตเน
สมีพน.ื ทีอ# อก
กําลังกาย
เพิม# ขึน. ไม่น้อย
กว่า 48.00
ตร.ม.
- - ไฟฟ้ าส่อง
สว่างบริเวณ
สนามกีฬา
มหาราช,ลาน
อเนกประสงค์
และสนาม
ฟุตบอล(หญ้า
เทียม)

- ห้องฟิ ตเนส
สามารถรองรับ
ประชาชนทีม# าใช้
บริการเพิม# มากขึน.

สํานัก
การศึกษา

- บริเวณสนาม
กีฬามหาราชมี
ไฟฟ้ าส่องสว่าง
เพียงพอ

สํานัก
การศึกษา

ยุทธศาสตร์จงั หวัดที ๒ ลดความเหลือมลํา; พัฒนาและเสริ มสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื;นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ นในเขตจังหวัดที ๗ : ด้านการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิ บาล
ยุทธศาสตร์ที ๗ : ด้านการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิ บาล
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครืองมือ เครืองใช้ ตลอดจนสถานที ในการปฏิ บตั ิ งาน
7.1 แผนงานการศึกษา
เป้ าหมาย
งบประมาณและที ผ่านมา
หน่ วยงาน
ที
โครงการ
วัตถุประสงค์ (ผลผลิ ตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564 ตัวชี;วดั (KPI) ผลที คาดว่าจะได้รบั รับผิ ดชอบ
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- ก่อสร้างและปรับปรุง
อาคารสถานที# โรงเรียน
เทศบาล ๑ ประกอบด้วย
ห้องประชุมขนาดกว้าง
11.00 ม. ยาว 7.20 ม.
พืน. ทีร# วมไม่น้อยกว่า
79.00 ตร.ม.,ก่ออิฐรัว. ,
หลังคาคลุมทางเดินและ
ทีน# งเด็
ั # กนักเรียน
ระหว่างอาคารข้าหลวง
และอาคารเฟื# องฟ้ า และ
ปรับปรุงพืน. ทีห# น้า
อาคารข้าหลวง
- เพื#อป้ องกันแดดและ - ก่อสร้างอาคารหลังคา
ฝนสําหรับนักเรียน
โรงอาหาร พืน. ทีห# ลังคา
ไม่น้อยกว่า 16.00 ตร.ม.

3 โครงการก่อสร้างและ - เพื#อปรับปรุงห้อง
ประชุมและบริเวณ
ปรับปรุงอาคาร
สถานที# โรงเรียน
ภายในโรงเรียนให้มี
เทศบาล 1
ความพร้อมในการจัด
กิจกรรมต่างๆ

4 โครงการก่อสร้าง
อาคารหลังคาโรง
อาหาร
โรงเรียนเทศบาล 4

- ห้องประชุมและ สํานักการศึกษา
สถานที# โรงเรียน
เทศบาล ๑ มี
ความพร้อมในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ

969,000

-

-

- - ก่อสร้างและ
ปรับปรุงอาคาร
สถานที#
โรงเรียน
เทศบาล ๑

55,000

-

-

- - พืน. ทีห# ลังคา - โรงอาหาร
สํานักการศึกษา
ไม่น้อยกว่า
รองรับการใช้งาน
16.00 ตร.ม. อย่างเต็มศักยภาพ
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ยุทธศาสตร์จงั หวัดที 1 เสริ มสร้างความมันคงทางเศรษฐกิ จ ส่งเสริ มการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ นในเขตจังหวัดที ๗ : ด้านการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิ บาล
ยุทธศาสตร์ที ๗ : ด้านการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิ บาล
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครืองมือ เครืองใช้ ตลอดจนสถานที ในการปฏิ บตั ิ งาน
7.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที ผ่านมา
เป้ าหมาย
ที
โครงการ
วัตถุประสงค์ (ผลผลิ ตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 โครงการปรับปรุง
สนามฟุตบอล
(ภายในสนามกีฬา
มหาราช)

- เพื#อปรับปรุงสนาม - ปรับปรุงสนามฟุตบอล
ฟุตบอลให้ได้มาตรฐาน (ภายในสนามกีฬา
และให้เยาวชน
มหาราช)
ประชาชนได้ใช้เป็ น
สถานทีอ# อกกําลังกาย

500,000

-

-

หน่ วยงาน
ตัวชี;วดั (KPI) ผลที คาดว่าจะได้รบั รับผิ ดชอบ
หลัก
- - จํานวน ๑ แห่ง - มีสนามฟุตบอล สํานักการศึกษา
ทีร# องรับการ
ฝึกซ้อมและจัดการ
แข่งขันกีฬาใน
ระดับต่างๆ ได้ เด็กเยาวชนและ
ประชาชนได้ออก
กําลังกายและเล่น
กีฬาเพิม# มากขึน.
ทําให้มสี ขุ ภาพที#
แข็งแรงสมบูรณ์
ห่างไกลยาเสพติด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้ องถิ) นสี)ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ) มเติ ม ครัง9 ที) 2 พ.ศ.2561
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ) นดําเนิ นการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที) ๒ ลดความเหลื)อมลํา9 พัฒนาและเสริ มสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื9นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ) นในเขตจังหวัดที) ๗ : ด้านการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิ บาล
ยุทธศาสตร์ที) ๗ : ด้านการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิ บาล
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื)องมือ เครื)องใช้ ตลอดจนสถานที) ในการปฏิ บตั ิ งาน
7.3 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
เป้ าหมาย
งบประมาณและที) ผ่านมา
หน่ วยงาน
ที)
โครงการ
วัตถุประสงค์ (ผลผลิ ตของโครงการ) 2561
2562
2563
2564 ตัวชี9วดั (KPI)ผลที) คาดว่าจะได้รบั
รับผิ ดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการปรับปรุง - เพือ! ให้ผูส้ งู อายุ
- ขนาดกว้าง
500,000
- - จํานวน ๑ - ผูส้ งู อายุและ กองสวัสดิการฯ
ศูนย์เรียนรูผ้ ูส้ งู อายุ และประชาชนที!
6.00x7.50 ม. รวม
แห่ง
ประชาชนได้รบั
(อาคารส่งเสริม สนใจมีสถานทีเ! รียนรู้ พืน4 ทีไ! ม่น้อยกว่า
ความรู้ ทักษะ
อาชีพ)
พัฒนาส่งเสริมด้าน 45.00 ตร.ม.
ในด้านอาชีพ
อาชีพ
เพิม! ขึน4
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แบบ ผ. 05
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้ องถิ+ นสี+ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ+ มเติ ม ครัง: ที+ 2 พ.ศ.2561
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที+ 1 เสริ มสร้างความมันคงทางเศรษฐกิ
+
จ ส่งเสริ มการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ+ นในเขตจังหวัดที+ 4 : ด้านการวางแผน การส่งเสริ มการลงทุนพาณิ ชยกรรม และการท่ องเที+ ยว
ยุทธศาสตร์ที+ ๔ : ด้านการวางแผน การส่งเสริ มการลงทุนพาณิ ชยกรรม และการท่ องเที+ ยว
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาส่งเสริ มการท่ องเที+ ยวและแหล่งท่ องเที+ ยวเชิ งอนุรกั ษ์ เพื+อรองรับประชาคมอาเซียน
4.1 แผนงานบริ หารงานทัวไป
+
เป้ าหมาย
งบประมาณและที+ ผ่านมา
หน่ วยงาน
ที+
โครงการ
วัตถุประสงค์ ผลผลิ ตของโครงการ 2561
2562
2563
2564 ตัวชี:วดั (KPI) ผลที+ คาดว่าจะได้รบั รับผิ ดชอบ
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการ Street Art - เพือฟื นฟูพนที
ื
- วาดภาพศิลปะ
2,000,000
- - ภาพวาด
- ทําให้เกิด Land กองวิชาการฯ
เมืองต้นแบบและ ชุมชนดังเดิมของ
บนผนังในเขตชุมชน
ศิลปะบนผนัง mark แห่งใหม่
การพัฒนาพืนทีเขต เมืองสุไหงโก-ลก ให้
ในเขตชุมชน ส่งเสริมการ
เศรษฐกิจพิเศษสุ เป็ นชุมชนทียังยืน
ท่องเทียวทาง
ไหงโก-ลก
สังคมและ
เพือกระตุน้
วัฒนธรรมร่วมสมัย
เศรษฐกิจของชุมชน
ให้เข้มแข็ง โดยใช้
ศิลปะเป็ นสือกลาง
ในการกระตุน้
เศรษฐกิจของชุมชน
- เพือใช้ศลิ ปะ
เป็ นพืนทีในการนํ า
ชุมชน เป็ นสถานที
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ยุทธศาสตร์จงั หวัดที+ 1 เสริ มสร้างความมันคงทางเศรษฐกิ
+
จ ส่งเสริ มการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ+ นในเขตจังหวัดที+ ๗ : ด้านการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิ บาล
ยุทธศาสตร์ที+ ๗ : ด้านการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิ บาล
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื+องมือ เครื+องใช้ ตลอดจนสถานที+ ในการปฏิ บตั ิ งาน
7.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้ าหมาย
งบประมาณและที+ ผ่านมา
หน่ วยงาน
ที+
โครงการ
วัตถุประสงค์ ผลผลิ ตของโครงการ 2561
2562
2563
2564 ตัวชี:วดั (KPI) ผลที+ คาดว่าจะได้รบั รับผิ ดชอบ
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 โครงการก่อสร้าง
- เพือพัฒนาห้องนํ า - ก่อสร้างห้องนํ า
2,497,000
- - ห้องนํ า
- นักท่องเทียวมี
กองช่าง
ห้องนํ าสาธารณะ สาธารณะในแหล่ง สาธารณะ (ไม่มหี อ้ ง
สาธารณะ
ความพึงพอใจใน
เพือการท่องเทียว ท่องเทียวให้พร้อม อาบนํ า) จํานวน ๑
(ไม่มหี อ้ ง
การมาใช้บริการ
ระดับสากล (ไม่มี รองรับนักท่องเทียว หลัง
อาบนํ า)
ห้องนํ า สาธารณะ
ห้องอาบนํ า) แบบ
จํานวน ๑ หลัง ทีสวนมิงขวัญ
ฐานรากเข็ม สวน
ประชา มีความ
มิงขวัญประชา
สะดวก ปลอดภัย
มากขึน
รวม

2 โครงการ

2,000,000 2,497,000

16

-

-

แบบ ผ.08
บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้ องถิ/ นสี/ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ/ มเติ ม ครัง8 ที/ 2 พ.ศ.2561
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ที/

แผนงาน

หมวด

ประเภท

1

บริหารงานทัวไป

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
สํานักงาน

2

บริหารงานทัวไป

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
สํานักงาน

3

บริหารงานทัวไป

ครุภณ
ั ฑ์

๔ แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

เป้ าหมาย
วัตถุประสงค์ (ผลผลิ ตของโครงการ)
- เพือความ
สะดวกในการ
ปฏิบตั งิ าน

- เพือความ
สะดวกในการ
ปฏิบตั งิ าน
- ครุภณ
ั ฑ์
- เพือให้เกิด
คอมพิวเตอร์
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ในการปฏิบตั งิ าน
- ครุภณ
ั ฑ์กฬี า - เพือให้เด็กและ
เยาวชน ใช้ใน
การออกกําลังกาย
ฝึกซ้อมมวยไทย
และมีอุปกรณ์ใน
การซ้อมกีฬา
อย่างเพียงพอ

- โต๊ะทํางาน
ขนาด ๔ ฟุต
จํานวน 2 ตัว
(ตัวละ 4,500
บาท)
- เก้าอีท5 ํางานล้อหมุน
มีทพั
ี กแขน จํานวน
2 ตัว(ตัวละ 1,700
- เครืองสํารองไฟ
ขนาด ๘๐๐ VA
จํานวน ๒ เครือง
(เครืองละ 2,800 บาท)
- เวทีมวยไทย
มาตรฐาน ขนาดกว้าง
6.00 เมตร ยาว 6.00
เมตร
สูง 2.50
เมตร
จํานวน
๑ ชุด
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แบบ ผ.08
งบประมาณและที/ ผ่านมา
หน่ วยงาน
2561
2562
2563
2564
รับผิ ดชอบ
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9,000
- สํานักปลัด

3,400

-

-

-

สํานักปลัด

5,600

-

-

-

กองคลัง

250,000

-

-

- สํานักการศึกษา

ที/

แผนงาน

หมวด

ประเภท

๕

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์กฬี า

เป้ าหมาย
วัตถุประสงค์ (ผลผลิ ตของโครงการ)
- เพือทดแทน
- อุปกรณ์ฟิตเนส
ของเดิมทีชํารุด
จํานวน 6 รายการ
และให้เพียงพอใน ประกอบด้วย
การให้บริการแก่
1. ลู่วงไฟฟ้
ิ
า จํานวน
ประชาชนในพื5นที 2 เครือง
และส่งเสริมการ
2. เครืองบริหาร
ออกกําลังกายของ กล้ามเนื5อขารวม จํานวน
ประชาชน
1 เครือง 3. เครือง
บริหารกล้ามเนื5อน่อง
จํานวน 1 เครือง
4.
เครืองบริหารกล้ามเนื5อ
ท้อง จํานวน 1 เครือง
5. เครืองบริหาร
กล้ามเนื5อแบบสองสถานี
จํานวน 1 เครือง
6. แผ่น
นํ5าหนักโอลิมปิ คหุม้ ยาง
จํานวน 400 กิโลกรัม
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งบประมาณและที/ ผ่านมา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
600,000

-

-

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ
หลัก
- สํานักการศึกษา

ที/

แผนงาน

หมวด

ประเภท

6

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์กฬี า

เป้ าหมาย
วัตถุประสงค์ (ผลผลิ ตของโครงการ)
- เพือส่งเสริมให้
ประชาชนใน
พืน5 ทีมีสขุ ภาพ
ร่างกายทีแข็งแรง

- ชุดออกกําลังกาย
จํานวน ๒๔ ชุด
พร้อมติดตัง5
ประกอบด้วย/เครือง
บริหารกล้ามเนื5อ แขน
ขา หน้าท้อง จํานวน
๑ เครือง/เครือง
บริหารหน้าอก หัวไหล่
แขน จํานวน ๑
เครือง/เครืองบริหาร
กล้ามเนื5อสะโพก
แขนขา จํานวน ๑
เครือง/เครืองบริหาร
แขน หน้าอก ไหล่
จํานวน ๑ เครือง/
เครืองบริหาร
กล้ามเนื5อเข่า จํานวน
๑ เครือง/เครือง
บริหารหน้าท้องและ
ออกกําลังกายขา
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งบประมาณและที/ ผ่านมา
หน่ วยงาน
2561
2562
2563
2564
รับผิ ดชอบ
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- สํานักการศึกษา
964,500

ที/

แผนงาน

หมวด

6

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

ประเภท
- ครุภณ
ั ฑ์กฬี า

เป้ าหมาย
วัตถุประสงค์ (ผลผลิ ตของโครงการ)
- เพือส่งเสริมให้
ประชาชนในพืน5 ทีมี
สุขภาพร่างกายที
แข็งแรง

ชุดออกกําลังกาย จํานวน
๒๔ ชุด พร้อมติดตัง5
ประกอบด้วย (ต่อ) เครือง
บริหารหลังเครืองดัดหลัง นวดฝ่ าเท้า จํานวน ๑
เครือง/เครืองบริหารแขน-เข่า
ลดหน้าท้อง จํานวน ๒
เครือง/เครืองบริหารข้อเข่าขา จํานวน ๑ เครือง/เครือง
บริหารแขน-หน้าอก หัวไหล่
จํานวน ๑ เครือง/เครือง
บริหารขา จํานวน ๑ เครือง/
อุปกรณ์ซทิ อัพลดหน้าท้อง
,บริหารขา-เข่า จํานวน ๑
เครือง/เครืองบริหารข้อเข่าขา จํานวน ๑ เครือง/
อุปกรณ์ซทิ อัพลดหน้าท้อง
,บริหารขา-เข่า จํานวน ๑
เครือง/อุปกรณ์บริหาร
สะโพก-ขา จํานวน ๑
เครือง/อุปกรณ์ซทิ อัพลด
หน้าท้องและกําลังขา
จํานวน ๒ เครือง/เครือง
บริหารสะโพก-หัวไหล่
จํานวน ๑ เครือง/อุปกรณ์
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งบประมาณและที/ ผ่านมา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
964,500

-

-

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ
หลัก
- สํานักการศึกษา

ที/

แผนงาน

หมวด

7

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์

ประเภท

เป้ าหมาย
วัตถุประสงค์ (ผลผลิ ตของโครงการ)

- ครุภณ
ั ฑ์
- เพือเพิม
ยานพาหนะและ ประสิทธิภาพ
ขนส่ง
การจัดการขยะ
และลดปั ญหาการ
ร้องเรียนเหตุ
รําคาญกลินเหม็น
จากนํ5 าขยะ

รวม 7 รายการ

- รถยนต์บรรทุกขยะ
มูลฝอย แบบอัด
ท้าย ตูบ้ รรทุกมูล
ฝอย มีขนาดความจุ
ของตูไ้ ม่น้อยกว่า 10
ลูกบาศก์เมตร
และสามารถรับ
นํ5 าหนักมูลฝอยได้ไม่
น้อยกว่า 5,000
กิโลกรัม นํ5 าหนักของ
รถรวมนํ5 าหน้กบรรทุก
ไม่ตํากว่า 12,000
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งบประมาณและที/ ผ่านมา
หน่ วยงาน
2561
2562
2563
2564
รับผิ ดชอบ
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,400,000
กอง
สาธารณสุขฯ

4,232,500

-

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ นสีปี (พ.ศ.2561-2564) เปลียนแปลงครัง* ที ๒ พ.ศ.2561
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นดําเนิ นการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ นสีปี
ที รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ นสีปี
(เปลียนแปลงใหม่)
(ปัจจุบนั )
1 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.
พร้อมระบบระบายนํา ภายในชุมชน
พร้อมระบบระบายนํา ภายในชุมชน
กือบงกาแม (ข้างโรงเรียนแสงธรรม)
กือบงกาแม (ข้างโรงเรียนแสงธรรม)
เป้ าหมายผลผลิ ตของโครงการ
เป้ าหมายผลผลิ ตของโครงการ
ผิวจราจรกว้าง 4.70 ม. ยาว 140.00 ม. ผิวจราจรกว้าง 4.70-5.50 ม.
หรือมีพนที
ื ไม่น้อยกว่า 658.00 ตร.ม. ยาว 260.00 ม. หรือมีพนที
ื ไม่น้อยกว่า
คูนํากว้าง 0.40 ม. ยาว 280.00 ม.
1,398.00 ตร.ม. (รวมทางเชือม)
งบประมาณ 1,460,000 บาท
รางนํากว้างภายใน 0.40 ม.
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561ยาว 106.00 ม. และรางนํากว้างภายใน
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง
0.50 ม. ยาวรวม 396.00 ม.
งบประมาณ 2,983,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561

เหตุผลการเปลียนแปลง

ยุทธศาสตร์

แผนงาน

- เพือให้สอดคล้องกับความ ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป็ นจริงตามสภาพพืนที ด้านโครงสร้างพืนฐาน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564)
เพิมเติมและเปลียนแปลง
ครังที 1 พ.ศ.2560
หน้าที 3 โครงการที 4

1

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ นสีปี
ที รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ นสีปี
(เปลียนแปลงใหม่)
(ปัจจุบนั )
2 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.
ถนนวงศ์ววิ ฒ
ั น์
ถนนวงศ์ววิ ฒ
ั น์
เป้ าหมายผลผลิ ตของโครงการ
เป้ าหมายผลผลิ ตของโครงการ
ผิวจราจรกว้างเฉลีย 9.00 ม.
ผิวจราจรกว้างเฉลีย 11.80 ม. หนา 0.15 ม.
ยาว 175.00 ม. หรือมีพนที
ื ไม่น้อยกว่า ยาว 172.00 ม. หรือมีพนที
ื ไม่น้อยกว่า
2,030.00 ตร.ม.
1,575.00 ตร.ม.
งบประมาณ 1,500,000 บาท
งบประมาณ 1,700,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง

เหตุผลการเปลียนแปลง

ยุทธศาสตร์

แผนงาน

- เพือให้สอดคล้องกับความ ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป็ นจริงตามสภาพพืนที ด้านโครงสร้างพืนฐาน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564)
เพิมเติมและเปลียนแปลง
ครังที 1 พ.ศ.2560
หน้าที 7 โครงการที 12

- เพือให้สอดคล้องกับความ ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานเคหะและชุมชน
3 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.
เป็ นจริงตามสภาพพืนที ด้านโครงสร้างพืนฐาน
ถนนวรคามินทร์
ถนนวรคามินทร์
แผนพัฒนาท้องถินสีปี
เป้ าหมายผลผลิ ตของโครงการ
เป้ าหมายผลผลิ ตของโครงการ
ผิวจราจรกว้างเฉลีย 7.00 ม. หนา 0.15 ม. ผิวจราจรกว้างเฉลีย 4.50 -6.50 ม. หนา 0.15 ม.
(พ.ศ.2561-2564)
ยาวรวม 200.00 ม. หรือมีพนที
ื ไม่น้อยกว่ายาวรวม 159.00 ม. หรือมีพนที
เพิมเติมและเปลียนแปลง
ื ไม่น้อยกว่า
1,400.00 ตร.ม.
915.00 ตร.ม. พร้อมปรับปรุงฝาคูเดิม
ครังที 1 พ.ศ.2560
งบประมาณ 1,250,000 บาท
งบประมาณ 840,000 บาท
หน้าที 2 โครงการที 2
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง

2

ที รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ นสีปี
(ปัจจุบนั )
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในชุมชนล้อแม็ค
(สายที ๑)
เป้ าหมายผลผลิ ตของโครงการ
ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม.
หรือมีพนที
ื ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม.
งบประมาณ 650,000 บาท

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ นสีปี
(เปลียนแปลงใหม่)

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ภายในชุมชน
ล้อแม็ค
เป้ าหมายผลผลิ ตของโครงการ
ผิวจราจรกว้าง 5.00-6.00 ม. หนา 0.15 ม.
ยาว 455.00 ม. หรือมีพนที
ื ไม่น้อยกว่า
2,575.00 ตร.ม.
งบประมาณ 2,060,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในชุมชนล้อแม็ค ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561
(สายที 2)
เป้ าหมายผลผลิ ตของโครงการ
ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม.
หรือมีพนที
ื ไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม.
งบประมาณ 350,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในชุมชนล้อแม็ค
(สายที 3)
เป้ าหมายผลผลิ ตของโครงการ
ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 120.00 ม.
หรือมีพนที
ื ไม่น้อยกว่า 480.00 ตร.ม.
งบประมาณ 400,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง

เหตุผลการเปลียนแปลง
- เพือให้สอดคล้องกับความ
เป็ นจริงตามสภาพพืนที

ยุทธศาสตร์

แผนงาน

ยุทธศาสตร์ที 1
แผนงานเคหะและชุมชน
ด้านโครงสร้างพืนฐาน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564)
เพิมเติมและเปลียนแปลง
ครังที 1 พ.ศ.2560
หน้าที 4 และ 5
โครงการที 6,7 และ 8

3

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ นสีปี
ที รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ นสีปี
(เปลียนแปลงใหม่)
(ปัจจุบนั )
5 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.
ถนนภายในชุมชนตันหยงมะลิ
พร้อมระบบระบายนํา
เป้ าหมายผลผลิ ตของโครงการ
ถนนภายในชุมชนตันหยงมะลิ
ผิวจราจรกว้างเฉลีย 5.00 ม. หนา 0.15 ม. เป้ าหมายผลผลิ ตของโครงการ
ื ไม่น้อยกว่าผิวจราจรกว้าง 5.00-6.50 ม. หนา 0.15 ม.
ยาวรวม 200.00 ม. หรือมีพนที
1,000.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนทีเทศบาล ยาวรวม 455.00 ม. หรือมีพนที
ื ไม่น้อยกว่า
กําหนด
2,852.00 ตร.ม. รางนํากว้างภายใน 0.50 ม.
งบประมาณ 750,000 บาท
ยาวรวม 136.00 ม.
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2563งบประมาณ 2,864,000 บาท
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561

เหตุผลการเปลียนแปลง

ยุทธศาสตร์

แผนงาน

- เพือให้สอดคล้องกับความ ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป็ นจริงตามสภาพพืนที ด้านโครงสร้างพืนฐาน
- เพือนํามาดําเนินการใน
ปี งบประมาณ 2561
แผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564)
หน้า 218
โครงการที 27

6 โครงการวางท่อเหลียม ถนนประชาวิวฒ
ั น์ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงท่อเหลียม คสล. - เพือให้สอดคล้องกับความ ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานเคหะและชุมชน
ซอย ๓ (หลังหมูบ่ า้ นไทยถาวร)
ถนนประชาวิวฒ
ั น์ ซอย ๓ (หลังหมูบ่ า้ นไทยถาวรเป็ นจริงตามสภาพพืนที ด้านโครงสร้างพืนฐาน
เป้ าหมายผลผลิ ตของโครงการ
เป้ าหมายผลผลิ ตของโครงการ
แผนพัฒนาท้องถินสีปี
กว้างภายใน 1.20x2.10 ม. ยาวรวม 2.50 ม.
ท่อขนาด 1.20x1.20 ม. ยาว 2.00 ม.
(พ.ศ.2561-2564)
งบประมาณ 100,000 บาท
งบประมาณ 75,000 บาท
เพิมเติมและเปลียนแปลง

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง

4

ครังที 1 พ.ศ.2560
หน้าที 6
โครงการที 11

แผนงานเคหะและชุมชน

เพิมเติมและเปลียนแปลง

เพิมเติมและเปลียนแปลง

เพิมเติมและเปลียนแปลง

เพิมเติมและเปลียนแปลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้ องถิ นสีปี (พ.ศ.2561-2564) เปลียนแปลงครังที
* ๒ พ.ศ.2561
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ นดําเนิ นการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
7.1 แผนงานการศึกษา
รายละเอียดแผนพัฒนาท้ องถิ นสีปี
ที รายละเอียดแผนพัฒนาท้ องถิ นสีปี
(ปัจจุบนั )
(เปลียนแปลงใหม่)
1 โครงการปรับปรุงโรงอาหารเป็ นห้อง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
ประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๒โรงเรียนเทศบาล ๒
เป้ าหมายผลผลิ ตของโครงการ
เป้ าหมายผลผลิ ตของโครงการ
ปรับปรุงโรงอาหารหลังเก่าให้เป็ นห้องประชุ
ขนาดกว้
ม าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร
งบประมาณ่ 8๐๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณ 2,400,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
โรงเรียนเทศบาล ๒
เป้ าหมายผลผลิ ตของโครงการ
อาคารอเนกประสงค์พน1ื ทีไม่เกิน
50.00 ตร.ม. จํานวน ๑ หลัง
งบประมาณ 40,000,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2563
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

เหตุผลการเปลียนแปลง

ยุทธศาสตร์

แผนงาน

- เพือให้สอดคล้องกับความ ยุทธศาสตร์ที ๗
แผนงานการศึกษา
เป็ นจริงตามสภาพพืน1 ที ด้านการบริหารจัดการ
- เพือนํามาดําเนินการใน ตามหลักธรรมาภิบาล แผนพัฒนาท้องถินสีปี
ปี งบประมาณ 2561
(พ.ศ.2561-2564)
เพิมเติมและเปลียนแปลง
ครัง1 ที 1 พ.ศ.2560
หน้าที ๒๒ โครงการที ๕
แผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564)
หน้าที 289
โครงการที 52

5

รายละเอียดแผนพัฒนาท้ องถิ นสีปี
ที รายละเอียดแผนพัฒนาท้ องถิ นสีปี
เหตุผลการเปลียนแปลง
ยุทธศาสตร์
แผนงาน
(ปัจจุบนั )
(เปลียนแปลงใหม่)
2 โครงการปรับปรุงห้องนํ1าอาคารโยทะกา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพืน1 อาคารและ - เพือให้สอดคล้องกับความ ยุทธศาสตร์ที ๗
แผนงานการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๓
ห้องนํ1าอาคารเรียนโยทะกา โรงเรียนเทศบาลเป็ นจริงตามสภาพพืน1 ที ด้านการบริหารจัดการ
เป้ าหมายผลผลิ ตของโครงการ
เป้ าหมายผลผลิ ตของโครงการ
- เพือนํามาดําเนินการใน ตามหลักธรรมาภิบาล แผนพัฒนาท้องถินสีปี
ห้องนํ1าอาคารโยทะกา จํานวน ๑๘ ห้อง ปูกระเบือ1 ง ชัน1 ๑-๔ พืน1 ทีไม่น้อยกว่า
ปี งบประมาณ 2561
(พ.ศ.2561-2564)
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
1,487.00 ตร.ม. และห้องนํ1าชัน1 2-๔
หน้าที 278
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561งบประมาณ ๑,278,000 บาท
โครงการที 15
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561
โครงการปูกระเบือ1 งอาคารโยทะกา
โรงเรียนเทศบาล ๓
เป้ าหมายผลผลิ ตของโครงการ
ปูกระเบือ1 งอาคารโยทะกา จํานวน ๔ ชัน1
งบประมาณ 750,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.256
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564)
เพิมเติมและเปลียนแปลง
ครัง1 ที 1 พ.ศ.2560
หน้าที ๒3 โครงการที 7

6

รายละเอียดแผนพัฒนาท้ องถิ นสีปี
ที รายละเอียดแผนพัฒนาท้ องถิ นสีปี
(ปัจจุบนั )
(เปลียนแปลงใหม่)
โครงการปรับปรุงทาสีอาคารปาริชาต
3 โครงการทาสีอาคารปาริชาต
โรงเรียนเทศบาล ๓
โรงเรียนเทศบาล ๓
เป้ าหมายผลผลิ ตของโครงการ
เป้ าหมายผลผลิ ตของโครงการ
ทาสีอาคารปาริชาต
ทาสีอาคารปาริชาต (ภายนอก)
งบประมาณ 650,000 บาท
พืน1 ทีไม่น้อยกว่า 1,040.00 ตร.ม.
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.256งบประมาณ 132,000 บาท
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษาปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561

เหตุผลการเปลียนแปลง

ยุทธศาสตร์

แผนงาน

- เพือให้สอดคล้องกับความ ยุทธศาสตร์ที ๗
แผนงานการศึกษา
เป็ นจริงตามสภาพพืน1 ที ด้านการบริหารจัดการ
- เพือนํามาดําเนินการใน ตามหลักธรรมาภิบาล แผนพัฒนาท้องถินสีปี
ปี งบประมาณ 2561
(พ.ศ.2561-2564)
หน้าที 285
โครงการที 38

4 โครงการทาสีอาคารกระดังงา
โครงการปรับปรุงทาสีอาคารกระดังงา
- เพือให้สอดคล้องกับความ ยุทธศาสตร์ที ๗
แผนงานการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๓
โรงเรียนเทศบาล ๓
เป็ นจริงตามสภาพพืน1 ที ด้านการบริหารจัดการ
เป้ าหมายผลผลิ ตของโครงการ
เป้ าหมายผลผลิ ตของโครงการ
- เพือนํามาดําเนินการใน ตามหลักธรรมาภิบาล แผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564)
ทาสีบริเวณภายนอกอาคารกระดังงา พืน1 ทีไม่น้อยกว่า 3,600.00 ตร.ม.
ปี งบประมาณ 2561
งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
ทาสีอาคารกระดังงา ทัง1 ภายในและภายนอก
เพิมเติมและเปลียนแปลง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.256งบประมาณ 450,000 บาท
ครัง1 ที 1 พ.ศ.2560
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษาปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561
หน้าที ๒2 โครงการที 6

7

รายละเอียดแผนพัฒนาท้ องถิ นสีปี
ที รายละเอียดแผนพัฒนาท้ องถิ นสีปี
เหตุผลการเปลียนแปลง
ยุทธศาสตร์
แผนงาน
(ปัจจุบนั )
(เปลียนแปลงใหม่)
5 โครงการปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอล โครงการปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอล
- เพือให้สอดคล้องกับความ ยุทธศาสตร์ที ๗
แผนงานการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๔
โรงเรียนเทศบาล ๔
เป็ นจริงตามสภาพพืน1 ที ด้านการบริหารจัดการ
เป้ าหมายผลผลิ ตของโครงการ
เป้ าหมายผลผลิ ตของโครงการ
- เพือนํามาดําเนินการใน ตามหลักธรรมาภิบาล แผนพัฒนาท้องถินสีปี
ปูพน1ื ยางพาราและปรับปรุงคูระบายนํ1ารอบปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอล พืน1 ทีไม่น้อยกว่า ปี งบประมาณ 2561
(พ.ศ.2561-2564)
สนาม
633.00 ตร.ม. พร้อมแป้ นบาสเก็ตบอล
หน้า 286
งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
จํานวน ๒ แป้ น
โครงการที 45
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.256งบประมาณ ๑,๙๕๕,๐๐๐ บาท
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษาปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

6 โครงการปรับปรุงห้องนํ1าอาคารชงโค
โรงเรียนเทศบาล ๓
เป้ าหมายผลผลิ ตของโครงการ
ห้องนํ1า อาคารชงโค จํานวน 18 ห้อง
งบประมาณ 100,000 บาท

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องนํ1าอาคารเรียน- เพือให้สอดคล้องกับความ ยุทธศาสตร์ที ๗
แผนงานการศึกษา
ชงโค (เฉพาะชัน1 ๔) โรงเรียนเทศบาล ๓ เป็ นจริงตามสภาพพืน1 ที ด้านการบริหารจัดการ
เป้ าหมายผลผลิ ตของโครงการ
ตามหลักธรรมาภิบาล แผนพัฒนาท้องถินสีปี
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องนํ1าอาคารเรียนชงโค
(พ.ศ.2561-2564)
(เฉพาะชัน1 4) โรงเรียนเทศบาล 3 จํานวน ๑
หน้า 279

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561งบประมาณ 43,000 บาท
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษาปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561

8

โครงการที 17

เพิมเติมและเปลียนแปลง
๕

เพิมเติมและเปลียนแปลง
7

เพิมเติมและเปลียนแปลง
6

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ นสีปี (พ.ศ.2561-2564) เปลียนแปลงครัง* ที ๒ พ.ศ.2561
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นดําเนิ นการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
บัญชีครุภณ
ั ฑ์
ที รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ นสีปี
(ปัจจุบนั )

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ นสีปี
(เปลียนแปลงใหม่)

เหตุผลการเปลียนแปลง

1 เครื'องออกกําลังกาย
เครื'องเล่นสนามไฟเบอร์กลาสกลางแจ้ง
- เนื'องจากปรับเปลีย' นชนิด
เป้ าหมายผลผลิ ตของโครงการ
เป้ าหมายผลผลิ ตของโครงการ
เครือ' งเล่นสนามบางรายการให้
ชุดออกกําลังกาย ประกอบด้วย
เครื'องเล่นสนามไฟเบอร์กลาสกลางแจ้ง พร้อมติดตัง> เหมาะสมกับการพัฒนาของเด็ก
ชุดหลังคาไฟเบอร์กลาสทรงสามเหลีย' ม 4 ชุด,
จํานวน ๔ ชุดๆ ละ 475,420 บาท
ชุดท่อสไลด์ไฟเบอร์กลาส 1 ชุด, ชุดสไลด์ไฟเบอร์กลาสแต่ละชุด ประกอบด้วย
๒ ชุด, ชุดสะพานไม้ ๑ ชุด, ชุดสะพานสลิงค์ ๑ ชุด, 1.หลังคาสีเ' หลีย' มไฟเบอร์กลาส จํานวน ๑ ตัว
2.สไลด์เดอร์ไฟเบอร์กลาส จํานวน ๑ ตัว
ชุดบันไดเชือก 1 ชุด, ชุดบันไดเหล็ก 2 ชุด,
ชุดบันไดไฟเบอร์กลาส ๒ ชุด, แผ่นพืน> ไฟเบอร์กลาส 3.สไลด์เดอร์ไฟเบอร์กลาส จํานวน ๑ ตัว
๒ ชุด, ฝาข้างไฟเบอร์กลาส ๒ ชุด, ป้ ายไฟเบอร์กลาส 4.สไลด์เดอร์ไฟเบอร์กลาส จํานวน ๑ ตัว
รูปปลา FUNNY WORLD ๑ ชุดและแผ่นยางพาราปูพน>ื 5.อุโมงค์เหล็ก จํานวน ๑ ตัว
6.ราวเหล็กปี นป่ าย จํานวน ๒ ตัว
๓ ตร.ม.
จํานวน ๑ ชุด
7.บันไดไฟเบอร์กลาสราวจับเหล็ก จํานวน 1 ตัว
งบประมาณ 1,000,000 บาท
8.แผ่นพืน> ไฟเบอร์กลาส จํานวน ๓ ตัว
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน' สีป' ี พ.ศ.2561
9.ฝาข้างไฟเบอร์กลาส จํานวน 5 ตัว
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง
10.ตกแต่งไฟเบอร์กลาส จํานวน ๓ ตัว
11.เสาเหล็กโครงสร้าง จํานวน 12 ตัว
งบประมาณ 1,901,680 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน' สีป' ี พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร์

แผนงาน

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ ผ.08 แผนงานเคหะและชุมชน
(กองช่าง)
แผนพัฒนาท้องถิน' สีป' ี
(พ.ศ.2561-2564)
แบบ ผ.08
หน้า 345
ลําดับที' 72

9

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
ที รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ นสีปี
(ปัจจุบนั )
2 เครื'องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลแบบที' 1
เป้ าหมายผลผลิ ตของโครงการ
เครื'องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลแบบที' ๑
จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ>ว จํานวน ๑ เครื'อง
งบประมาณ 22,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน' สีป' ี พ.ศ.2563

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ นสีปี
(เปลียนแปลงใหม่)
เครื'องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลแบบที' 1
เป้ าหมายผลผลิ ตของโครงการ
เครื'องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลแบบที' ๑
จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ>ว จํานวน ๑ เครื'อง
งบประมาณ 22,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน' สีป' ี พ.ศ.256๑

เครื'องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลแบบที' ๑
เป้ าหมายผลผลิ ตของโครงการ
เครื'องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลแบบที' ๑
จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ>ว จํานวน ๒ เครื'อง
เครื'องละ 22,000 บาท
งบประมาณ ๔๔,๐๐๐ บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน' สีป' ี พ.ศ.2564

เครื'องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลแบบที' ๒
เป้ าหมายผลผลิ ตของโครงการ
เครื'องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลแบบที' ๒
จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ>ว จํานวน ๒ เครื'อง
เครื'องละ 30,000 บาท
งบประมาณ 60,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน' สีป' ี พ.ศ.256๑

3 เครื'องสํารองไฟ
เป้ าหมายผลผลิ ตของโครงการ
เครื'องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน ๑ เครื'อง
งบประมาณ 3,200 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน' สีป' ี พ.ศ.2564

เครื'องสํารองไฟ
เป้ าหมายผลผลิ ตของโครงการ
เครื'องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน ๑ เครื'อง
งบประมาณ 2,800 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน' สีป' ี พ.ศ.2561

เหตุผลการเปลียนแปลง

ยุทธศาสตร์

แผนงาน

- เพื'อนํามาดําเนินการใน
ปี งบประมาณ 2561

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ ผ.08 แผนงานบริหารงานทั 'วไป
(กองคลัง)
แผนพัฒนาท้องถิน' สีป' ี
(พ.ศ.2561-2564)
แบบ ผ.08
หน้า 327
ลําดับที' 9

- เพื'อนํามาดําเนินการใน
ปี งบประมาณ 2561

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ ผ.08 แผนงานบริหารงานทั 'วไป
(กองคลัง)
แผนพัฒนาท้องถิน' สีป' ี
(พ.ศ.2561-2564)
แบบ ผ.08
หน้า 327

ลําดับที' 10
10

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
ที รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ นสีปี
(ปัจจุบนั )

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ นสีปี
(เปลียนแปลงใหม่)

เหตุผลการเปลียนแปลง

ยุทธศาสตร์

- เนื'องจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด บัญชีครุภณ
4 กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
ั ฑ์ ผ.08
เป้ าหมายผลผลิ ตของโครงการ
เป้ าหมายผลผลิ ตของโครงการ
มีไม่เพียงพอต่อการสอดส่อง
(สถานธนานุบาล)
กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที' กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงทีความปลอดภั
'
ยอย่างทั 'วถึงของโรงรับ
2 ล้านพิกเซล พร้อมติดตัง> จํานวน 2 กล้อง
2 ล้านพิกเซล พร้อมติดตัง> จํานวน 5 กล้อง
จํานํา
งบประมาณ 33,000 บาท
รวมสายสัญญาณและอุปกรณ์ต่อพ่วง วงจรไฟเสียบกล้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน' สีป' ี พ.ศ.2561
12 โวลย์ 30 แอมป์ อุปกรณ์บนั ทึกภาพฮารดิสความจุ
2 TB
งบประมาณ 33,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน' สีป' ี พ.ศ.2561
5 ผ้าเต้นท์โค้ง
เป้ าหมายผลผลิ ตของโครงการ
ผ้าเต้นท์โค้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 5x9 เมตร
จํานวน 6 หลัง
งบประมาณ 78,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน' สีป' ี พ.ศ.2561

ผ้าเต้นท์โค้ง
เป้ าหมายผลผลิ ตของโครงการ
ผ้าเต็นท์โค้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 4.5x9 เมตร
จํานวน 6 หลัง
งบประมาณ 78,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน' สีป' ี พ.ศ.2561

- เนื'องจากวัดขนาดของเต้นท์
ผิดพลาด

แผนงาน
แผนงานการพาณิชย์
แผนพัฒนาท้องถิน' สีป' ี
(พ.ศ.2561-2564)
เพิม' เติม ครัง> ที' 1
แบบ ผ.08
หน้า 39
ลําดับที' 27

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ ผ.08 แผนงานเคหะและชุมชน
(กองช่าง)
แผนพัฒนาท้องถิน' สีป' ี
(พ.ศ.2561-2564)
เพิม' เติม ครัง> ที' 1
แบบ ผ.08
หน้า 35

ลําดับที' 16
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บัญชีครุภณ
ั ฑ์
ที รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ นสีปี
(ปัจจุบนั )
6 เครื'องพิมพ์ DOT MATRIX แบบแคร่ยาว
เป้ าหมายผลผลิ ตของโครงการ

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ นสีปี
(เปลียนแปลงใหม่)
เครื'องพิมพ์ DOT MATRIX แบบแคร่สนั >

เหตุผลการเปลียนแปลง

ยุทธศาสตร์

- เพื'อให้สอดคล้องกับการปฏิบตั งิ านบัญชีครุภณ
ั ฑ์ ผ.08

เป้ าหมายผลผลิ ตของโครงการ

(สถานธนานุบาล)

แผนงาน
แผนงานการพาณิชย์
แผนพัฒนาท้องถิน' สีป' ี

เครื'องพิมพ์ DOT MATRIX แบบแคร่ยาว จํานวน ๑ เครืเครื
'อง'องพิมพ์ DOT MATRIX แบบแคร่สนั > จํานวน ๑ เครื'อง

(พ.ศ.2561-2564)

งบประมาณ 23,000 บาท

งบประมาณ 22,000 บาท

แบบ ผ.08

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน' สีป' ี พ.ศ.2561

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน' สีป' ี พ.ศ.2561

หน้า 326
ลําดับที' 1
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