


คํานํา 

แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 3 พ.ศ.2561 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน      
พ.ศ.2548 และที่แก�ไขเ พ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ.2559 ให�ยกเลิกความในข�อ 18 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548 และกําหนดให�
เทศบาล องค�การบริหารส�วนตําบล เมืองพัทยา และองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง         
ให�จัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป6ให�แล�วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก�อนป6งบประมาณถัดไป         
กรณีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินทบทวนแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป6ก็สามารถดําเนินการได� การทบทวนแผนพัฒนา
ท�องถ่ินสี่ป6 อาจอยู�ในรูปแบบของการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ดังน้ี 
 ตามข�อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2559 ในข�อ ๒๒ เพ่ือประโยชน�ของประชาชน องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
อาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป6ได� โดยให�ดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินจัดทําร�างแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป6ที่เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงพร�อมเหตุผลและความจําเป?นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินและประชาคมท�องถ่ินพิจารณาร�างแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป6ที่เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู�บริหารท�องถ่ิน 

(๓) ผู�บริหารท�องถ่ินพิจารณาอนุมัติร�างแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป6ที่ เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป6ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คํานํา 

แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 3 พ.ศ.2561 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน      
พ.ศ.2548 และที่แก�ไขเ พ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ.2559 ให�ยกเลิกความในข�อ 18 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548 และกําหนดให�
เทศบาล องค�การบริหารส�วนตําบล เมืองพัทยา และองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง         
ให�จัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป6ให�แล�วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก�อนป6งบประมาณถัดไป         
กรณีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินทบทวนแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป6ก็สามารถดําเนินการได� การทบทวนแผนพัฒนา
ท�องถ่ินสี่ป6 อาจอยู�ในรูปแบบของการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ดังน้ี 
 ตามข�อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2559 ในข�อ ๒๒ เพ่ือประโยชน�ของประชาชน องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
อาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป6ได� โดยให�ดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินจัดทําร�างแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป6ที่เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงพร�อมเหตุผลและความจําเป?นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินและประชาคมท�องถ่ินพิจารณาร�างแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป6ที่เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู�บริหารท�องถ่ิน 

(๓) ผู�บริหารท�องถ่ินพิจารณาอนุมัติร�างแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป6ที่ เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป6ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

 
 



สารบัญ 
เร่ือง           หน�า 
แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 พ.ศ.2561 
 
แบบ ผ.07 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา       ก-จ 
 

แบบ ผ.01 เป.นแบบสําหรับเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกดําเนินการ 
ยุทธศาสตร5ท่ี ๑ ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน     
   - แผนงานเคหะและชุมชน      1-6 
 

ยุทธศาสตร5ท่ี ๒ ด�านงานส9งเสริมคุณภาพชีวิต 
  - แผนงานการศึกษา       7-8 
 

ยุทธศาสตร5ท่ี ๕ ด�านการบริหารจัดการและการอนุรักษ5ทรัพยากรธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดล�อม 
  - แผนงานเคหะและชุมชน                9-10 
 

ยุทธศาสตร5ท่ี ๗ ด�านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  - แผนงานการศึกษา       11-13 
  - แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน              14 
 

แบบ ผ.05 เป.นแบบประสานโครงการพัฒนาจังหวัดนราธิวาสท่ีเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  
เสนอขอประสานโครงการพัฒนาจังหวัด เพ่ือบรรจุไว�ในแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 
ยุทธศาสตร5ท่ี ๔ ด�านการวางแผน การส9งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท9องเท่ียว 
  - แผนงานบรหิารงานทั่วไป      15  
ยุทธศาสตร5ท่ี ๗ ด�านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  - แผนงานเคหะและชุมชน                 16  
 

(ผ.08) บัญชีครุภัณฑ5         17-21 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

เร่ือง           หน�า 
แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 2 พ.ศ.2561 
    
ยุทธศาสตร5ท่ี ๑ ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน     
   - แผนงานเคหะและชุมชน       1-4 
 

ยุทธศาสตร5ท่ี ๗ ด�านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  - แผนงานการศึกษา        5-8 
   
 

(ผ.08) บัญชีครุภัณฑ5          9-12 
   
 
 



แบบ ผ.07

จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตรท์ี! ๑ ด้านโครงสรา้งพื'นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 13 13,154,500             -  -  -  -  -  - 13 13,154,500

รวม 13 13,154,500  -   -  -  -  -  - 13 13,154,500

บญัชีสรปุโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ!นสี!ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ!มเติมครั 'งที! 2 พ.ศ.๒๕๖1

ก

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตร์
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม  ๔ ปี



จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร ์2 : ด้านงานส่งเสริมคณุภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา 2 5,445,000               -  -  -  -  -  - 2 5,445,000              

รวม 2 5,445,000  -   -  -  -  -  - 2 5,445,000

ข

รวม  ๔ ปี
ยุทธศาสตร์

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔



ค

จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตรท์ี! 4 : ด้านการวางแผน การส่งเสริม

การลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที!ยว

4.1 แผนงานบริหารงานทั "วไป 1 2,000,000               -  -  -  -  -  - 1 2,000,000              

รวม 1 2,000,000  -   -  -  -  -  - 1 2,000,000

รวม  ๔ ปี
ยุทธศาสตร์

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔



จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตรท์ี! ๕ : ด้านการบริหารจดัการและ

การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ!งแวดล้อม

๕.1 แผนงานเคหะและชุมชน 4 9,568,000               -  -  -  -  -  - 4 9,568,000              

รวม 4 9,568,000  -   -  -  -  -  - 4 9,568,000

ง

ยุทธศาสตร์
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม  ๔ ปี



จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตรท์ี! ๗ : ด้านการบริหารจดัการตาม

หลกัธรรมาภิบาล

7.1 แผนงานการศึกษา 5 3,392,200               -  -  -  -  -  - 5 3,392,200              

7.2 แผนงานเคหะและชุมชน  - 1 2,497,000      -  -  -  - 1 2,497,000              

7.3 แผนงานสร้างความเขม็แขง็ของชุมชน 1 500,000                 -  -  -  -  -  - 1 500,000                

รวม 6 3,892,200 1 2,497,000       -  -  -  - 7 6,389,200

รวมทั 'งสิ'น 26 34,059,700 1 2,497,000       -  -  -  - 27 36,556,700

จ

ยุทธศาสตร์
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม  ๔ ปี



แบบ ผ.01

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างและ

ปรับปรุงถนน คสล.      
 ถนนเจริญเขต ซอย 22

 - เพื#อให้ประชาชน
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมอย่าง
สะดวก ปลอดภยั   -
 เพื#อลดอุบตัิเหตุ
สร้างความปลอดภยั
ในชวีิตและทรัพย์สนิ

 - ผวิจราจรกว้าง     
 5.00 ม. หนา 0.15 
ม. ยาวรวม 1๒๒.๐๐
 ม.  หรือมีพื3นที#ไม่
น้อยกว่า  6๑0.00 
ตร.ม.

        470,000   -    -    -   - ประชาชน
สญัจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

 - ประชาชนใน
พื3นที#มีถนนได้
มาตรฐานสําหรับ
ใช้ในการคมนาคม
 มีความปลอดภยั
ในชวีิตและ
ทรัพย์สนิในการใช้

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนน คสล.     
พร้อมระบบระบายนํ3า  
 ถนนทรายทอง 1 ซอย
 10

 - เพื#อปรับปรุงถนน
ให้ได้มาตรฐาน 
สามารถใช้คมนาคม
ได้อย่างปลอดภยั 
และมีระบบระบาย
นํ3าที#ดี

 - ผวิจราจรกว้าง     
 4.00 ม. หนา 0.15 
ม.ยาว 2๐.๐๐ ม.      
  หรือมีพื3นที#ไม่น้อย
กว่า 80.00 ตร.ม.     
      รางนํ3ากว้าง
ภายใน      0.50 ม. 

        403,000   -    -    -   - ประชาชน
สญัจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั       
ระบายนํ3าฝน
สะดวกไม่มี
ปัญหานํ3าท่วมขงั

 - ประชาชนใน
พื3นที#มีถนนได้
มาตรฐานสําหรับ
ใช้ในการคมนาคม
และไม่มีนํ3าท่วมขงั

กองช่าง

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ,นสี,ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ,มเติม ครั 5งที, 2 พ.ศ.2561

สาํหรบัองคก์รปกครองส่วนท้องถิ,นดาํเนินการ

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ที, โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที,ผ่านมา

ตวัชี5วดั (KPI) ผลที,คาดว่าจะได้รบั

ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที, 1  เสริมสร้างความมั ,นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ,นในเขตจงัหวดัที, ๑ :  ด้านโครงสร้างพื5นฐาน

ยุทธศาสตรท์ี, ๑ : ด้านโครงสร้างพื5นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน  

แนวทางการพฒันา : บกุเบิก สร้าง ปรบัปรงุ บาํรงุรกัษาทางคมนาคม สะพาน เขื,อน ระบบระบายนํ5า



เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการก่อสร้างและ

ปรับปรุงถนน คสล.    
พร้อมระบบระบายนํ3า  
ถนนรักษ์ชนะอุทศิ       
 (ข้างโรงยาง )

 - เพื#อปรับปรุงถนน
ให้ได้มาตรฐาน       
  สามารถใช้
คมนาคมได้อย่าง
ปลอดภยั และมี
ระบบระบายนํ3าที#ดี

 - ผวิจราจรกว้าง      
 7.00 ม. หนา 0.15 
ม. ยาวรวม ๑๕4.๐๐ 
ม. หรือมีพื3นที#ไม่
น้อยกว่า 1,078.00 
ตร.ม.      รางนํ3า
กว้างภายใน     0.50
 ม.ยาว 154.00 ม.

      1,812,000   -    -    -   - ประชาชน
สญัจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั 
ระบายนํ3าฝน
สะดวก ไม่มี
ปัญหานํ3าท่วมขงั

 - ประชาชนใน
พื3นที#มีถนนได้
มาตรฐานสําหรับ
ใช้ในการคมนาคม
 และไม่มีนํ3าท่วมขงั

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบระบาย
นํ3าถนนรักษ์ชนะอุทศิ   
    (ข้างวัดทองดีประชา
ราม)

 - เพื#อให้ประชาชน
มีระบบระบายนํ3าที#ดี
และป้องกันนํ3าท่วม

 - รางนํ3ากว้างภายใน
 0.50 ม.                
 ยาวรวม 70.00 ม.

        335,000   -    -    -   - ระบายนํ3าฝน
สะดวก ไม่มี
ปัญหานํ3าท่วมขงั

 - ทําให้ระบายนํ3า
ได้ดีป้องกันนํ3า
ท่วมขงั

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบระบาย
นํ3าถนนรักษ์ชนะอุทศิ   
    (ตรงข้ามเมรุ)

 - เพื#อให้ประชาชน
มีระบบระบายนํ3าที#ดี
และป้องกันนํ3าท่วม

 - รางนํ3ากว้างภายใน
 0.50 ม.               
 ยาวรวม 80.00 ม.

        330,000   -    -    -   - ระบายนํ3าฝน
สะดวก ไม่มี
ปัญหานํ3าท่วมขงั

 - ทําให้ระบายนํ3า
ได้ดีป้องกันนํ3า
ท่วมขงั

กองช่าง

1

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ,นในเขตจงัหวดัที, ๑ :  ด้านโครงสร้างพื5นฐาน

ยุทธศาสตรท์ี, ๑ : ด้านโครงสร้างพื5นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน  

ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที, 1  เสริมสร้างความมั ,นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน

ผลที,คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั

แนวทางการพฒันา : บกุเบิก สร้าง ปรบัปรงุ บาํรงุรกัษาทางคมนาคม สะพาน เขื,อน ระบบระบายนํ5า

ที, โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที,ผ่านมา

ตวัชี5วดั (KPI)



เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการก่อสร้างและ

ปรับปรุงถนน คสล.     
 ถนนทรายทอง 1 ซอย
 4

 - เพื#อปรับปรุงถนน
ให้ได้มาตรฐาน 
สามารถใช้คมนาคม
ได้อย่างปลอดภยั

 - ผวิจราจรกว้าง     
7.60 ม. หนา 0.15 
ม.ยาวรวม 175.00 ม.
   หรือมีพื3นที#ไม่น้อย
กว่า 1,330.00 ตร.ม. 
      และปรับปรุงราง
ระบายนํ3าเดิมพร้อม
ฝาบ่อพกัทั 3งหมด

      1,270,000   -    -    -   - ประชาชน
สญัจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

 - ประชาชนใน
พื3นที#มีถนนได้
มาตรฐานสําหรับ
ใช้ในการคมนาคม 
              มี
ความปลอดภยัใน
ชวีิตและทรัพย์สนิ
ในการใช้เส้นทาง

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบระบายนํ3า
 คสล. ถนนลูกเสอื
อนุสรณ์ ซอย 8

 - เพื#อให้มีระบบ
ระบายนํ3าที#ดีและ
ป้องกันนํ3าท่วมขงั

 - กว้าง 1.50 ม.       
 ยาวรวม 20.00 ม.

        175,000   -    -    -   - ระบายนํ3า
สะดวก ไม่มี
ปัญหานํ3าท่วมขงั

 - ทําให้ระบายนํ3า
ได้ดีป้องกันนํ3า
ท่วมขงั

กองช่าง

ผลที,คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั
ที, โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที,ผ่านมา
ตวัชี5วดั (KPI)

แนวทางการพฒันา : บกุเบิก สร้าง ปรบัปรงุ บาํรงุรกัษาทางคมนาคม สะพาน เขื,อน ระบบระบายนํ5า

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน  

2

ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที, 1  เสริมสร้างความมั ,นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ,นในเขตจงัหวดัที, ๑ :  ด้านโครงสร้างพื5นฐาน

ยุทธศาสตรท์ี, ๑ : ด้านโครงสร้างพื5นฐาน



เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการก่อสร้างและ

ปรับปรุงถนน คสล.     
 ถนนทรายทอง 1 ซอย
 ๖

 - เพื#อปรับปรุงถนน
ให้ได้มาตรฐาน 
สามารถใช้คมนาคม
ได้อย่างปลอดภยั

 - ผวิจราจรกว้าง
เฉลี#ย 3.50 ม. หนา 
0.15 ม. ยาวรวม 
179.00 ม. หรือมี
พื3นที#ไม่น้อยกว่า 
630.00 ตร.ม.

        500,000   -    -    -   - ประชาชน
สญัจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

 - ประชาชนใน
พื3นที#มีถนนได้
มาตรฐานสําหรับ
ใช้ในการคมนาคม
 มีความปลอดภยั
ในชวีิตและ
ทรัพย์สนิในการใช้
เส้นทางคมนาคม

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบระบายนํ3า
 ถนนรักษ์ชนะอุทศิ      
(ตรงข้ามโรงยาง)

 - เพื#อให้ประชาชน
มีระบบระบายนํ3าที#ดี
และป้องกันนํ3าท่วม

 - รางนํ3ากว้างภายใน
 0.50 ม.               
 ยาวรวม 20.00 ม.

          80,000   -    -    -   - ระบายนํ3าฝน
สะดวก ไม่มี
ปัญหานํ3าท่วมขงั

 - ทําให้ระบายนํ3า
ได้ดีป้องกันนํ3า
ท่วมขงั

กองช่าง

ตวัชี5วดั (KPI) ผลที,คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั

3

ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที, 1  เสริมสร้างความมั ,นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ,นในเขตจงัหวดัที, ๑ :  ด้านโครงสร้างพื5นฐาน

ยุทธศาสตรท์ี, ๑ : ด้านโครงสร้างพื5นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน  

ที, โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที,ผ่านมา

แนวทางการพฒันา : บกุเบิก สร้าง ปรบัปรงุ บาํรงุรกัษาทางคมนาคม สะพาน เขื,อน ระบบระบายนํ5า



เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการปรับปรุง

ถนนลาดยางแอสฟัลท์  
   ติกคอนกรีต (มี
ส่วนผสมของยางพารา)
 ถนนสายชุมชนกือบง
กาแม

 - เพื#อปรับปรุงถนน
ให้ได้มาตรฐาน 
สามารถใช้คมนาคม
ได้อย่างปลอดภยั

 - ผวิจราจรกว้าง
เฉลี#ย  5.๕0 ม. ยาว 
1,000.00 ม.          
 หรือมีพื3นที#ไม่น้อย
กว่า 5,500.00 ตร.ม.

      3,010,000   -    -    -   - ประชาชน
สญัจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

 - ประชาชนใน
พื3นที#มีถนนได้
มาตรฐานสําหรับ
ใช้ในการคมนาคม
 มีความปลอดภยั
ในชวีิตและ
ทรัพย์สนิในการใช้
เส้นทางคมนาคม

กองช่าง

11 โครงการปรับปรุงระบบ
ระบายนํ3า ถนนเจริญ
เขตซอย 4

 - เพื#อให้ประชาชน
มีระบบระบายนํ3าที#ดี
และป้องกันนํ3าท่วม

 - ขนาดกว้าง 0.40 
ม. ยาวไม่น้อยกว่า 
22.00 ม.

        100,000   -    -    -   - ระบายนํ3าฝน
สะดวก           
ไม่มีปัญหานํ3า
ท่วมขงั

 - ทําให้ระบายนํ3า
ได้ดีป้องกันนํ3า
ท่วมขงั

กองช่าง

ผลที,คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั
ที, โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที,ผ่านมา
ตวัชี5วดั (KPI)

4

ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที, 1  เสริมสร้างความมั ,นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ,นในเขตจงัหวดัที, ๑ :  ด้านโครงสร้างพื5นฐาน

ยุทธศาสตรท์ี, ๑ : ด้านโครงสร้างพื5นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน  

แนวทางการพฒันา : บกุเบิก สร้าง ปรบัปรงุ บาํรงุรกัษาทางคมนาคม สะพาน เขื,อน ระบบระบายนํ5า



เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 โครงการปรับปรุง

ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติก  คอนกรีต (มี
ส่วนผสมของยางพารา)
 ถนนสายชุมชนล้อแม็ค 
(สายที# 3)

 - เพื#อปรับปรุงถนน
ให้ได้มาตรฐาน 
สามารถใช้คมนาคม
ได้อย่างปลอดภยั

 - ผวิจราจรกว้าง
เฉลี#ย 5.00 ม. ยาว
ไม่น้อยกว่า 370.00 
ม.           หรือมี
พื3นที#ไม่น้อยกว่า 
1,850 ตร.ม.

869,500          -    -    -   - ประชาชน
สญัจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยั

 - ประชาชนใน
พื3นที#มีถนนได้
มาตรฐานสําหรับ
ใช้ในการคมนาคม
 มีความปลอดภยั
ในชวีิตและ
ทรัพย์สนิ

กองช่าง

ผลที,คาดว่าจะได้รบัที, โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที,ผ่านมา

ตวัชี5วดั (KPI)

5

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั

ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที, 1  เสริมสร้างความมั ,นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ,นในเขตจงัหวดัที, ๑ :  ด้านโครงสร้างพื5นฐาน

ยุทธศาสตรท์ี, ๑ : ด้านโครงสร้างพื5นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน  

แนวทางการพฒันา : บกุเบิก สร้าง ปรบัปรงุ บาํรงุรกัษาทางคมนาคม สะพาน เขื,อน ระบบระบายนํ5า



13 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติก  คอนกรีต (มี
ส่วนผสมของยางพารา)
 ถนนภายใน
สวนสาธารณะมิ#งขวัญ
ประชา

 -  เพื#อปรับปรุงถนน
ให้ได้มาตรฐาน 
สามารถออกกําลัง
กายได้อย่างปลอดภยั

 - ผวิจราจรกว้าง
เฉลี#ย 6.00-40.00 ม. 
      ยาวรวมไม่น้อย
กว่า 800.00 ม.        
    หรือมีพื3นที#ไม่
น้อยกว่า 7,750 ตร.ม.

3,800,000        -    -    -   -  ประชาชน
ที#มาออกกําลัง
กาย    มีความ
สะดวกและ
ปลอดภยั

 -  ประชาชนที#มา 
  ออกกําลังกายใน
สวนสาธารณะมิ#ง
ขวัญประชา มี
ความปลอดภยัใน
การออกกําลังกาย
เดิน-วิ#ง

กองช่าง

6





เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้าง

สนามบาสเกตบอล 
พร้อมระบบไฟฟ้า
ส่องสว่าง บริเวณ
ภายใน
สวนสาธารณะหน้า
โรงพยาบาลสุไหง
โก-ลก

 - เพื"อสร้างสนาม
บาสเกตบอลที"ได้
มาตรฐานให้เยาวชน
 ประชาชนได้ใช้เป็น
สถานที"ออกกําลัง
กายและฝึกซ้อม
แข่งขนักีฬา

 - ก่อสร้างสนาม
บาสเกตบอล พื3นที"ไม่
น้อยกว่า 714.00 ตร.
ม.จํานวน ๑ แห่ง

3,465,000  -  -  -  - สนาม
บาสเกตบอล
 จํานวน 1 
แห่ง

 - มีสนาม
บาสเกตบอลที"
รองรับการ
ฝึกซ้อมและ
จัดการแข่งขนั
กีฬาระดับตําบล
และระดับอําเภอ  
    - เด็กเยาวชน
และประชาชนได้
ออกกําลังกายและ
เล่นกีฬาเพิ"มมาก
ขึ3น   ทําให้มี
สุขภาพที"แข็งแรง

สํานัก
การศึกษา

ยุทธศาสตร ์2 : ด้านงานส่งเสริมคณุภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ4นในเขตจงัหวดัที4 2 : ด้านงานส่งเสริมคณุภาพชีวิต

ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที4 1  เสริมสรา้งความมั 4นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน

ที4 โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที4ผ่านมา

ตวัชี9วดั (KPI)

7

แนวทางการพฒันา : ส่งเสริมด้านการออกกาํลงักาย การกีฬา และนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ4นสี4ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ4มเติม ครั 9งที4 2 พ.ศ.2561

สาํหรบัองคก์รปกครองส่วนท้องถิ4นดาํเนินการ

เทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก

ผลที4คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั



เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการก่อสร้าง

หลังคาสนามเปตอง 
ภายในสนามกีฬา
มหาราช

 - เพื"อป้องกันแดดและ
ฝนให้กับประชาชน
ที"มาออกกําลังกาย

 - สนามเปตอง           
ขนาด 16 X 16 เมตร

1,980,000  -  -  -  - หลังคา
สนาม เปตอง 
      จํานวน 1
 แห่ง

 - สนามเปตองมี
หลังคาคลุมป้องกัน
แดดและฝน

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที4 1  เสริมสรา้งความมั 4นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน

แนวทางการพฒันา : ส่งเสริมด้านการออกกาํลงักาย การกีฬา และนันทนาการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ4นในเขตจงัหวดัที4 2 : ด้านงานส่งเสริมคณุภาพชีวิต

ยุทธศาสตร ์2 : ด้านงานส่งเสริมคณุภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ที4 โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที4ผ่านมา

ตวัชี9วดั (KPI)ผลที4คาดว่าจะได้รบั



8



เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้าง

และปรับปรุงพื�นปู
กระเบื�องและจุดทํา
ความสะอาดภายใน
สวน     สริินธร

 - เพื&อเพื&อปรับปรุง
และพฒันาแหล่ง
ท่องเที&ยวที&สําคัญ
ของจงัหวัดนราธิวาส

 - พื�นที&ปูกระเบื�องมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 
528.00   ตร.ม.และ
จุดทําความสะอาด มี
ขนาด 1.50x5.00 ม.

         448,000  -  -  -  - จํานวน ๑
 แห่ง

 - ประชาชนมี
ลานกิจกรรม
สําหรับพกัผ่อน
เและภาพลักษณ์
ด้านการ
ท่องเที&ยวดีขึ�น

กองช่าง

2 โครงการปรับปรุง   
 ภูมิทศัน์
สวนสาธารณะหน้า
โรงพยาบาล

 - เพื&อเพื&อปรับปรุง
และพฒันาแหล่ง
ท่องเที&ยวที&สําคัญ
ของจงัหวัดนราธิวาส

 - ปรับปรุงพื�นที&ลาน
เวทกีารแสดง,ฉาก
หลังลานเวท,ีศาลา,
ห้องนํ�า-ส้วม,ลาน
กําแพงทรงกลม,     
รั �วกั �นเสาหม้อแปลง,

      5,660,000  -  -  -  - จํานวน ๑
 แห่ง

 - ประชาชนมี
ลานกิจกรรม
สําหรับพกัผ่อน
เและภาพลักษณ์
ด้านการ
ท่องเที&ยวดีขึ�น

กองช่าง

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั

9

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ)นสี)ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ)มเติม ครั 4งที) 2 พ.ศ.2561

สาํหรบัองคก์รปกครองส่วนท้องถิ)นดาํเนินการ

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ที) โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที)ผ่านมา

ตวัชี4วดั (KPI)ผลที)คาดว่าจะได้รบั

ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที) 1  เสริมสร้างความมั )นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ)นในเขตจงัหวดัที) ๕ : ด้านการบริหารจดัการและการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ)งแวดล้อม

ยุทธศาสตรท์ี)  ๕ : ด้านการบริหารจดัการและการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ)งแวดล้อม

๕.1 แผนงานเคหะและชุมชน

แนวทางการพฒันา : ปรบัปรงุภมูิทศัน์ในชุมชนและเมือง



เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการปรับปรุง   

 ภูมิทศัน์
สวนสาธารณะมิ&ง
ขวัญประชา

 - เพื&อเพื&อปรับปรุง
และพฒันาแหล่ง
ท่องเที&ยวที&สําคัญ
ของจงัหวัดนราธิวาส

 - ปรับปรุงห้องนํ�า-
ส้วม,โถงใต้ถุนอาคาร,
ลานกิจกรรม (สระ
นํ�าตกเดิม),ติดตั�งป้าย
สวนสาธารณะมิ&ง

      2,150,000  -  -  -  - จํานวน ๑
 แห่ง

 - ประชาชนมี
ลานกิจกรรม
สําหรับพกัผ่อน
เและภาพลักษณ์
ด้านการ

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้าง
ลานสนัทนาการ 
คสล. พร้อมพื�นยาง
สงัเคราะห์

 - เพื&อให้ประชาชนมี
ลานสําหรับกิจกรรม
สนัทนาการและ
พกัผ่อนหย่อนใจ

 - ก่อสร้างลาน      
สนัทนาการ คสล.     
พร้อมพื�นยาง
สงัเคราะห์ ขนาด 
9.00x14.00 ม. หนา 
0.10 ม.         หรือมี
พื�นที&ไม่น้อยกว่า 
126.00 ตร.ม.       
จํานวน 4 แห่ง (สวนสิ
รินธร,สวนรื&นอรุณ
,สวนมิ&งขวัญประชา

      1,310,000  -  -  -  - จํานวน 4 
แห่ง

 - ประชาชนมี
ลานกิจกรรม
สําหรับพกัผ่อน
และสนัทนาการ

กองช่าง

ที) โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที)ผ่านมา

ตวัชี4วดั (KPI)ผลที)คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั

ยุทธศาสตรท์ี)  ๕ : ด้านการบริหารจดัการและการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ)งแวดล้อม

๕.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที) 1  เสริมสร้างความมั )นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ)นในเขตจงัหวดัที) ๕ : ด้านการบริหารจดัการและการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ)งแวดล้อม

แนวทางการพฒันา : ปรบัปรงุภมูิทศัน์ในชุมชนและเมือง
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เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุง    

 ต่อเติม ห้องออก   
กําลังกาย (ฟิตเนส) 
   สนามกีฬามหาราช

 - เพื#อให้มีสถานที#
กว้างขวาง เพยีงพอ
ต่อการใช้บริการของ
ประชาชน และ
ภายในห้องมีอากาศ
ถ่ายเทมากขึ.น

 - ปรับปรุง ต่อเติม
ห้องออกกําลังกาย 
พื.นที#รวมไม่น้อยกว่า 
48.00 ตร.ม.

150,000  -  -  -  - ห้องฟิตเน
สมีพื.นที#ออก
กําลังกาย
เพิ#มขึ.นไม่น้อย
กว่า      48.00
 ตร.ม.

 - ห้องฟิตเนส 
สามารถรองรับ
ประชาชนที#มาใช้
บริการเพิ#มมากขึ.น

สํานัก
การศึกษา

2 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่าง
บริเวณสนามกีฬา
มหาราช

 - เพื#อปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าให้สามารถใช้
งานได้อย่างเพยีงพอ

 - ปรับปรุง ซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
บริเวณสนามกีฬา
มหาราช,     ลาน
อเนกประสงค์และสนาม
ฟุตบอล (หญ้าเทยีม)

1,718,200  -  -  -  - ไฟฟ้าส่อง
สว่างบริเวณ
สนามกีฬา
มหาราช,ลาน
อเนกประสงค์
และสนาม
ฟุตบอล(หญ้า
เทยีม)

 - บริเวณสนาม
กีฬามหาราชมี
ไฟฟ้าส่องสว่าง
เพยีงพอ

สํานัก
การศึกษา

ผลที�คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที� 1 เสริมสร้างความมั �นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน

11

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ�นสี�ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ�มเติม ครั ;งที� 2 พ.ศ.2561

สาํหรบัองคก์รปกครองส่วนท้องถิ�นดาํเนินการ

เทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจงัหวดัที� ๗ : ด้านการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล
ยทุธศาสตรท์ี� ๗ : ด้านการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล

7.1 แผนงานการศึกษา

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�ผ่านมา

แนวทางการพฒันา : พฒันาปรบัปรงุจดัหาเครื�องมือ เครื�องใช้ ตลอดจนสถานที�ในการปฏิบตัิงาน

ตวัชี;วดั (KPI)



เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการก่อสร้างและ

ปรับปรุงอาคาร
สถานที# โรงเรียน
เทศบาล 1

 - เพื#อปรับปรุงห้อง
ประชุมและบริเวณ
ภายในโรงเรียนให้มี
ความพร้อมในการจดั
กิจกรรมต่างๆ

 - ก่อสร้างและปรับปรุง
อาคารสถานที# โรงเรียน
เทศบาล ๑ ประกอบด้วย
 ห้องประชุมขนาดกว้าง 
11.00 ม. ยาว 7.20 ม. 
พื.นที#รวมไม่น้อยกว่า 
79.00 ตร.ม.,ก่ออิฐรั.ว,
หลังคาคลุมทางเดินและ
ที#นั #งเด็กนักเรียน 
ระหว่างอาคารข้าหลวง
และอาคารเฟื#องฟ้า และ
ปรับปรุงพื.นที#หน้า
อาคารข้าหลวง

969,000 - - -  - ก่อสร้างและ
ปรับปรุงอาคาร
สถานที# 
โรงเรียน
เทศบาล ๑

 - ห้องประชุมและ
สถานที# โรงเรียน
เทศบาล ๑ มี
ความพร้อมในการ
จดักิจกรรมต่างๆ

สํานักการศึกษา

4 โครงการก่อสร้าง
อาคารหลังคาโรง
อาหาร         
โรงเรียนเทศบาล 4

 - เพื#อป้องกันแดดและ
ฝนสําหรับนักเรียน

 - ก่อสร้างอาคารหลังคา
โรงอาหาร พื.นที#หลังคา
ไม่น้อยกว่า 16.00 ตร.ม.

55,000  -  -  -  - พื.นที#หลังคา
ไม่น้อยกว่า      
    16.00 ตร.ม.

 - โรงอาหาร
รองรับการใช้งาน
อย่างเต็มศักยภาพ

สํานักการศึกษา

12

ตวัชี;วดั (KPI) ผลที�คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที� ๒ ลดความเหลื�อมลํ;า พฒันาและเสริมสร้างคณุภาพชีวิตประชาชนบนพื;นฐานหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจงัหวดัที� ๗ : ด้านการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล
ยทุธศาสตรท์ี� ๗ : ด้านการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล

7.1 แผนงานการศึกษา

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�ผ่านมา

แนวทางการพฒันา : พฒันาปรบัปรงุจดัหาเครื�องมือ เครื�องใช้ ตลอดจนสถานที�ในการปฏิบตัิงาน



เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการปรับปรุง

สนามฟุตบอล 
(ภายในสนามกีฬา
มหาราช)

 - เพื#อปรับปรุงสนาม
ฟุตบอลให้ได้มาตรฐาน
และให้เยาวชน 
ประชาชนได้ใช้เป็น
สถานที#ออกกําลังกาย

 - ปรับปรุงสนามฟุตบอล
 (ภายในสนามกีฬา
มหาราช)

500,000  -  -  -  - จํานวน ๑ แห่ง  - มีสนามฟุตบอล
ที#รองรับการ
ฝึกซ้อมและจดัการ
แข่งขนักีฬาใน
ระดับต่าง  ๆได้ - 
เด็กเยาวชนและ
ประชาชนได้ออก
กําลังกายและเล่น
กีฬาเพิ#มมากขึ.น 
ทําให้มีสุขภาพที#
แขง็แรงสมบูรณ์
ห่างไกลยาเสพติด

สํานักการศึกษา

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจงัหวดัที� ๗ : ด้านการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล
ยทุธศาสตรท์ี� ๗ : ด้านการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล

7.1 แผนงานการศึกษา

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�ผ่านมา

ตวัชี;วดั (KPI) ผลที�คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที� 1 เสริมสร้างความมั �นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน

แนวทางการพฒันา : พฒันาปรบัปรงุจดัหาเครื�องมือ เครื�องใช้ ตลอดจนสถานที�ในการปฏิบตัิงาน



13





เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุง

ศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ 
   (อาคารส่งเสริม
อาชพี)

 - เพื!อให้ผู้สูงอายุ
และประชาชนที!
สนใจมีสถานที!เรียนรู้
 พฒันาส่งเสริมด้าน
อาชพี

 - ขนาดกว้าง 
6.00x7.50 ม. รวม
พื4นที!ไม่น้อยกว่า 
45.00 ตร.ม.

500,000  -  -  -  - จํานวน ๑ 
แห่ง

 - ผู้สูงอายุและ
ประชาชนได้รับ
ความรู้ ทกัษะ
ในด้านอาชพี
เพิ!มขึ4น

กองสวัสดิการฯ

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ)นในเขตจงัหวดัที) ๗ : ด้านการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรท์ี) ๗ : ด้านการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล

7.3 แผนงานสร้างความเขม็แขง็ของชุมชน

ที) โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที)ผ่านมา

ตวัชี9วดั (KPI)ผลที)คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลกั

แนวทางการพฒันา : พฒันาปรบัปรงุจดัหาเครื)องมือ เครื)องใช้ ตลอดจนสถานที)ในการปฏิบตัิงาน

ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที) ๒ ลดความเหลื)อมลํ9า พฒันาและเสริมสร้างคณุภาพชีวิตประชาชนบนพื9นฐานหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ)นสี)ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ)มเติม ครั 9งที) 2 พ.ศ.2561

สาํหรบัองคก์รปกครองส่วนท้องถิ)นดาํเนินการ

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
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แบบ ผ. 05

เป้าหมาย

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการ Street Art

 เมืองต้นแบบและ
การพฒันาพื�นที�เขต
เศรษฐกิจพเิศษสุ
ไหงโก-ลก

 - เพื�อฟื�นฟูพื�นที�
ชุมชนดั�งเดิมของ
เมืองสุไหงโก-ลก ให้
เป็นชุมชนที�ยั �งยนื    
                   - 
เพื�อกระตุ้น
เศรษฐกิจของชุมชน
ให้เข้มแข็ง โดยใช้
ศิลปะเป็นสื�อกลาง
ในการกระตุ้น
เศรษฐกิจของชุมชน 
      - เพื�อใช้ศิลปะ
เป็นพื�นที�ในการนํา
ชุมชน เป็นสถานที�

 - วาดภาพศิลปะ    
 บนผนังในเขตชุมชน

2,000,000  -  -  -  - ภาพวาด
ศิลปะบนผนัง
ในเขตชุมชน

 - ทําให้เกิด Land
 mark แห่งใหม่ 
ส่งเสริมการ
ท่องเที�ยวทาง
สงัคมและ
วัฒนธรรมร่วมสมัย

กองวิชาการฯ

15

ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที+ 1 เสริมสร้างความมั +นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ+นในเขตจงัหวดัที+ 4  : ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที+ยว
ยุทธศาสตรท์ี+ ๔ : ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที+ยว

4.1 แผนงานบริหารงานทั +วไป

ที+ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที+ผ่านมา

ตวัชี:วดั (KPI) ผลที+คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั

แนวทางการพฒันา : พฒันาส่งเสริมการท่องเที+ยวและแหล่งท่องเที+ยวเชิงอนุรกัษ์ เพื+อรองรบัประชาคมอาเซียน

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ+นสี+ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ+มเติม ครั :งที+ 2 พ.ศ.2561

สาํหรบั ประสานโครงการพฒันาจงัหวดั

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก



เป้าหมาย

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการก่อสร้าง

ห้องนํ�าสาธารณะ    
เพื�อการท่องเที�ยว
ระดับสากล (ไม่มี
ห้องอาบนํ�า) แบบ
ฐานรากเข็ม สวน
มิ�งขวัญประชา

 - เพื�อพฒันาห้องนํ�า
สาธารณะในแหล่ง
ท่องเที�ยวให้พร้อม
รองรับนักท่องเที�ยว

 - ก่อสร้างห้องนํ�า
สาธารณะ (ไม่มีห้อง
อาบนํ�า) จํานวน ๑ 
หลัง

2,497,000  -  -  - ห้องนํ�า 
สาธารณะ      
(ไม่มีห้อง
อาบนํ�า) 
จํานวน ๑ หลัง

 - นักท่องเที�ยวมี
ความพงึพอใจใน
การมาใช้บริการ
ห้องนํ�า สาธารณะ
ที�สวนมิ�งขวัญ
ประชา มีความ
สะดวก ปลอดภยั
มากขึ�น

กองช่าง

รวม 2 โครงการ 2,000,000 2,497,000  -  -

16

ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที+ 1 เสริมสร้างความมั +นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ+นในเขตจงัหวดัที+ ๗ : ด้านการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรท์ี+ ๗ : ด้านการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล

7.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที+ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที+ผ่านมา

ตวัชี:วดั (KPI) ผลที+คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั

แนวทางการพฒันา : พฒันาปรบัปรงุจดัหาเครื+องมือ เครื+องใช้ ตลอดจนสถานที+ในการปฏิบตัิงาน



แบบ ผ.08

แบบ ผ.08
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 บริหารงานทั �วไป ครุภณัฑ์  - ครุภณัฑ์

สํานักงาน
 - เพื�อความ
สะดวกในการ
ปฏบิตัิงาน

 - โต๊ะทํางาน           
 ขนาด ๔ ฟุต           
 จํานวน 2  ตัว         
      (ตัวละ 4,500 
บาท)

         9,000  -  -  - สํานักปลัด

2 บริหารงานทั �วไป ครุภณัฑ์  - ครุภณัฑ์
สํานักงาน

 - เพื�อความ
สะดวกในการ
ปฏบิตัิงาน

 - เก้าอี5ทํางานล้อหมุน
    มีที�พกัแขน จํานวน
 2 ตัว(ตัวละ 1,700 

         3,400  -  -  - สํานักปลัด

3 บริหารงานทั �วไป ครุภณัฑ์  - ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

 - เพื�อให้เกิด
ประสทิธิภาพ
และประสทิธิผล
ในการปฏบิตัิงาน

 - เครื�องสํารองไฟ     
 ขนาด ๘๐๐ VA       
 จํานวน ๒ เครื�อง     
(เครื�องละ 2,800 บาท)

         5,600   -    -    -  กองคลัง

 ๔ แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์  - ครุภณัฑ์กีฬา  - เพื�อให้เด็กและ
เยาวชน ใช้ใน
การออกกําลังกาย
 ฝึกซ้อมมวยไทย
 และมีอุปกรณ์ใน
การซ้อมกีฬา
อย่างเพยีงพอ

 - เวทมีวยไทย
มาตรฐาน ขนาดกว้าง
 6.00 เมตร ยาว 6.00
 เมตร          สูง 2.50
 เมตร         จํานวน 
๑ ชุด

250,000   -    -    -  สํานักการศึกษา

17

บญัชีครภุณัฑ์

แผนพฒันาท้องถิ/นสี/ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ/มเติม ครั 8งที/ 2 พ.ศ.2561

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั
ที/ แผนงาน วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที/ผ่านมา

หมวด ประเภท



เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 ๕ แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์  - ครุภณัฑ์กีฬา  - เพื�อทดแทน

ของเดิมที�ชํารุด 
และใหเ้พยีงพอใน
การใหบ้ริการแก่
ประชาชนในพื5นที� 
และส่งเสริมการ
ออกกําลังกายของ
ประชาชน

 - อุปกรณ์ฟิตเนส     
จํานวน 6 รายการ       
 ประกอบด้วย             
    1. ลู่วิ�งไฟฟ้า จํานวน
 2 เครื�อง                  
        2. เครื�องบริหาร
กล้ามเนื5อขารวม จํานวน
 1 เครื�อง     3. เครื�อง
บริหารกล้ามเนื5อน่อง 
จํานวน 1 เครื�อง       4.
 เครื�องบริหารกล้ามเนื5อ
ท้อง จํานวน 1 เครื�อง   
    5. เครื�องบริหาร
กล้ามเนื5อแบบสองสถานี
 จํานวน 1 เครื�อง         
                  6. แผ่น
นํ5าหนักโอลิมปิคหุม้ยาง
 จํานวน 400 กิโลกรมั

600,000   -    -    -  สํานักการศึกษา

งบประมาณและที/ผ่านมา หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั
ที/ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค์
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เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์  - ครุภณัฑ์กีฬา  - เพื�อส่งเสริมให้

ประชาชนใน
พื5นที�มีสุขภาพ
ร่างกายที�แข็งแรง

 -  ชุดออกกําลังกาย 
จํานวน ๒๔ ชุด 
พร้อมติดตั5ง 
ประกอบด้วย/เครื�อง
บริหารกล้ามเนื5อ แขน
 ขา หน้าท้อง จํานวน
 ๑ เครื�อง/เครื�อง
บริหารหน้าอก หวัไหล่
 แขน จํานวน ๑ 
เครื�อง/เครื�องบริหาร 
กล้ามเนื5อสะโพก 
แขนขา จํานวน ๑ 
เครื�อง/เครื�องบริหาร 
แขน หน้าอก ไหล่ 
จํานวน ๑ เครื�อง/
เครื�องบริหาร
กล้ามเนื5อเข่า จํานวน
 ๑ เครื�อง/เครื�อง
บริหารหน้าท้องและ
ออกกําลังกายขา 

      964,500   -    -    -  สํานักการศึกษา

งบประมาณและที/ผ่านมา หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั

19

ที/ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค์



เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์  - ครุภณัฑ์กีฬา  - เพื�อส่งเสริมให้

ประชาชนในพื5นที�มี
สุขภาพร่างกายที�
แข็งแรง

ชุดออกกําลังกาย จํานวน 
๒๔ ชุด พร้อมติดตั5ง 
ประกอบด้วย (ต่อ) เครื�อง
บริหารหลังเครื�องดัดหลัง - 
นวดฝ่าเท้า จํานวน ๑ 
เครื�อง/เครื�องบริหารแขน-เข่า
 ลดหน้าท้อง จํานวน ๒ 
เครื�อง/เครื�องบริหารข้อเข่า-
ขา จํานวน ๑ เครื�อง/เครื�อง
บริหารแขน-หน้าอก หวัไหล่
 จํานวน ๑ เครื�อง/เครื�อง
บริหารขา จํานวน ๑ เครื�อง/
อุปกรณ์ซิทอัพลดหน้าท้อง
,บริหารขา-เข่า จํานวน ๑ 
เครื�อง/เครื�องบริหารข้อเข่า-
ขา จํานวน ๑ เครื�อง/
อุปกรณ์ซิทอัพลดหน้าท้อง
,บริหารขา-เข่า จํานวน ๑ 
เครื�อง/อุปกรณ์บริหาร
สะโพก-ขา จํานวน ๑ 
เครื�อง/อุปกรณ์ซิทอัพลด
หน้าท้องและกําลังขา 
จํานวน ๒ เครื�อง/เครื�อง
บริหารสะโพก-หวัไหล่ 
จํานวน ๑ เครื�อง/อุปกรณ์

           964,500  -  -  - สํานักการศึกษา

20

งบประมาณและที/ผ่านมา หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั
ที/ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค์



เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 แผนงานเคหะและ

ชุมชน
ครุภณัฑ์  - ครุภณัฑ์

ยานพาหนะและ
ขนส่ง

 - เพื�อเพิ�ม
ประสทิธิภาพ     
 การจดัการขยะ
และลดปัญหาการ
ร้องเรียนเหตุ
รําคาญกลิ�นเหม็น
จากนํ5าขยะ

 - รถยนต์บรรทุกขยะ 
   มูลฝอย แบบอัด
ท้าย     ตู้บรรทุกมูล
ฝอย มีขนาดความจุ
ของตู้ไม่น้อยกว่า 10 
ลูกบาศก์เมตร      
และสามารถรับ
นํ5าหนักมูลฝอยได้ไม่
น้อยกว่า 5,000 
กิโลกรัม นํ5าหนักของ
รถรวมนํ5าหน้กบรรทุก
ไม่ตํ�ากว่า 12,000 

   2,400,000   -    -    -  กอง
สาธารณสุขฯ

4,232,500  -  -  - 

งบประมาณและที/ผ่านมา หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั

21

ที/ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค์

รวม 7 รายการ



1 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานเคหะและชุมชน
ด้านโครงสร้างพื�นฐาน

แผนพฒันาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564)
เพิมเติมและเปลียนแปลง
ครั�งที 1 พ.ศ.2560
หน้าที 3 โครงการที 4

เป็นจริงตามสภาพพื�นที

ผวิจราจรกว้าง 4.70-5.50 ม.
ยาว 260.00 ม. หรือมีพื�นทีไม่น้อยกว่า
1,398.00 ตร.ม. (รวมทางเชือม) 

งบประมาณ 1,460,000 บาท
ปรากฏในแผนพฒันาท้องถินสีปี พ.ศ.2561
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก กองช่าง

ยาว 106.00 ม. และรางนํ�ากว้างภายใน
0.50 ม. ยาวรวม 396.00 ม.
งบประมาณ 2,983,000 บาท
ปรากฏในแผนพฒันาท้องถินสีปี พ.ศ.2561

คูนํ�ากว้าง 0.40 ม. ยาว 280.00 ม.

พร้อมระบบระบายนํ�า ภายในชุมชน
กือบงกาแม (ข้างโรงเรียนแสงธรรม)
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
ผวิจราจรกว้าง 4.70 ม. ยาว 140.00 ม.
หรือมีพื�นทไีม่น้อยกว่า 658.00 ตร.ม.

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ�นสี�ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี�ยนแปลงครั *งที� ๒ พ.ศ.2561

สาํหรบัองคก์รปกครองส่วนท้องถิ�นดาํเนินการ
เทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก

เหตผุลการเปลี�ยนแปลง ยทุธศาสตร์ แผนงาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

 - เพือให้สอดคล้องกับความ

ที� รายละเอียดแผนพฒันาท้องถิ�นสี�ปี    
(ปัจจบุนั)

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.

รายละเอียดแผนพฒันาท้องถิ�นสี�ปี      
(เปลี�ยนแปลงใหม่)

พร้อมระบบระบายนํ�า ภายในชุมชน
กือบงกาแม (ข้างโรงเรียนแสงธรรม)
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

รางนํ�ากว้างภายใน 0.40 ม. 



2 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานเคหะและชุมชน
ด้านโครงสร้างพื�นฐาน

แผนพฒันาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564)
เพิมเติมและเปลียนแปลง
ครั�งที 1 พ.ศ.2560
หน้าที 7 โครงการที 12

3 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานเคหะและชุมชน
ด้านโครงสร้างพื�นฐาน

แผนพฒันาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564)
เพิมเติมและเปลียนแปลง
ครั�งที 1 พ.ศ.2560
หน้าที 2 โครงการที 2

ยาวรวม 159.00 ม. หรือมีพื�นทีไม่น้อยกว่า 
915.00 ตร.ม. พร้อมปรับปรุงฝาคูเดิม
งบประมาณ 840,000 บาท
ปรากฏในแผนพฒันาท้องถินสีปี พ.ศ.2561

ถนนวรคามินทร์
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
ผวิจราจรกว้างเฉลีย 7.00 ม. หนา 0.15 ม.
ยาวรวม 200.00 ม. หรือมีพื�นทีไม่น้อยกว่า
1,400.00 ตร.ม.

1

หน่วยงานรับผดิชอบหลัก กองช่าง

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.
ถนนวงศ์วิวฒัน์

งบประมาณ 1,250,000 บาท
ปรากฏในแผนพฒันาท้องถินสีปี พ.ศ.2561
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก กองช่าง

 - เพือให้สอดคล้องกับความ
เป็นจริงตามสภาพพื�นที

2,030.00 ตร.ม.
งบประมาณ 1,700,000 บาท
ปรากฏในแผนพฒันาท้องถินสีปี พ.ศ.2561

 - เพือให้สอดคล้องกับความ
เป็นจริงตามสภาพพื�นที

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
ผวิจราจรกว้างเฉลีย 9.00 ม. 
ยาว 175.00 ม. หรือมีพื�นทีไม่น้อยกว่า 

ที� รายละเอียดแผนพฒันาท้องถิ�นสี�ปี    
(ปัจจบุนั)

รายละเอียดแผนพฒันาท้องถิ�นสี�ปี      
(เปลี�ยนแปลงใหม่)

เหตผุลการเปลี�ยนแปลง ยทุธศาสตร์ แผนงาน

ถนนวงศ์วิวฒัน์
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
ผวิจราจรกว้างเฉลีย 11.80 ม. หนา 0.15 ม.
ยาว 172.00 ม. หรือมีพื�นทีไม่น้อยกว่า 

1,575.00 ตร.ม.
งบประมาณ 1,500,000 บาท
ปรากฏในแผนพฒันาท้องถินสีปี พ.ศ.2561

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. 
ถนนวรคามินทร์ 
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
ผวิจราจรกว้างเฉลีย 4.50 -6.50 ม. หนา 0.15 ม.



4 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานเคหะและชุมชน
ด้านโครงสร้างพื�นฐาน

แผนพฒันาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564)
เพิมเติมและเปลียนแปลง
ครั�งที 1 พ.ศ.2560
หน้าที 4 และ 5
โครงการที 6,7 และ 8

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม.
หรือมีพื�นทีไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม.
งบประมาณ 350,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในชุมชนล้อแม็ค

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในชุมชนล้อแม็ค
(สายที 2)

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม.
หรือมีพื�นทีไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม.
งบประมาณ 650,000 บาท

เหตผุลการเปลี�ยนแปลง ยทุธศาสตร์ แผนงาน

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในชุมชนล้อแม็ค
(สายที ๑)

ที� รายละเอียดแผนพฒันาท้องถิ�นสี�ปี    
(ปัจจบุนั)

รายละเอียดแผนพฒันาท้องถิ�นสี�ปี      
(เปลี�ยนแปลงใหม่)

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ภายในชุมชน
ล้อแม็ค 

2

 - เพือให้สอดคล้องกับความ
เป็นจริงตามสภาพพื�นที

(สายที 3)
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 120.00 ม.

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

หรือมีพื�นทีไม่น้อยกว่า 480.00 ตร.ม.
งบประมาณ 400,000 บาท
ปรากฏในแผนพฒันาท้องถินสีปี พ.ศ.2561
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง

ผิวจราจรกว้าง 5.00-6.00 ม. หนา 0.15 ม.
ยาว 455.00 ม. หรือมีพื�นทีไม่น้อยกว่า 
2,575.00 ตร.ม.
งบประมาณ 2,060,000 บาท
ปรากฏในแผนพฒันาท้องถินสีปี พ.ศ.2561



5 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานเคหะและชุมชน
ด้านโครงสร้างพื�นฐาน

แผนพฒันาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564)
หน้า 218
โครงการที 27 

6 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานเคหะและชุมชน
ด้านโครงสร้างพื�นฐาน

แผนพฒันาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564)
เพิมเติมและเปลียนแปลง

3

ปรากฏในแผนพฒันาท้องถินสีปี พ.ศ.2563
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก กองช่าง

ยาวรวม 200.00 ม. หรือมีพื�นทีไม่น้อยกว่า
1,000.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนทีเทศบาล
กําหนด
งบประมาณ 750,000 บาท ยาวรวม 136.00 ม.

ยาวรวม 455.00 ม. หรือมีพื�นทีไม่น้อยกว่า
ผวิจราจรกว้าง 5.00-6.50 ม. หนา 0.15 ม.

2,852.00 ตร.ม. รางนํ�ากว้างภายใน 0.50 ม.

ถนนภายในชุมชนตันหยงมะลิ

ผวิจราจรกว้างเฉลีย 5.00 ม. หนา 0.15 ม.
ถนนภายในชุมชนตันหยงมะลิเป้าหมายผลผลิตของโครงการ  - เพือนํามาดําเนินการใน 

รายละเอียดแผนพฒันาท้องถิ�นสี�ปี    
(ปัจจบุนั)

ยทุธศาสตร์ แผนงาน

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.

ที� 

ถนนประชาวิวฒัน์ ซอย ๓ (หลังหมู่บ้านไทยถาวร

กว้างภายใน 1.20x2.10 ม. ยาวรวม 2.50 ม.
งบประมาณ 75,000 บาท

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. 
พร้อมระบบระบายนํ�า

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

รายละเอียดแผนพฒันาท้องถิ�นสี�ปี      
(เปลี�ยนแปลงใหม่)

เหตผุลการเปลี�ยนแปลง

งบประมาณ 2,864,000 บาท
ปรากฏในแผนพฒันาท้องถินสีปี พ.ศ.2561

 - เพือให้สอดคล้องกับความ
เป็นจริงตามสภาพพื�นที

ปีงบประมาณ 2561

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

 - เพือให้สอดคล้องกับความ
เป็นจริงตามสภาพพื�นที

โครงการวางท่อเหลียม ถนนประชาวิวฒัน์
ซอย ๓ (หลังหมู่บ้านไทยถาวร)
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
ท่อขนาด 1.20x1.20 ม. ยาว 2.00 ม.
งบประมาณ 100,000 บาท

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงท่อเหลียม คสล.



ครั�งที 1 พ.ศ.2560
หน้าที 6
โครงการที 11

4

ปรากฏในแผนพฒันาท้องถินสีปี พ.ศ.2561ปรากฏในแผนพฒันาท้องถินสีปี พ.ศ.2561
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก กองช่าง



แผนงานเคหะและชุมชน

เพิมเติมและเปลียนแปลง



เพิมเติมและเปลียนแปลง

เพิมเติมและเปลียนแปลง





เพิมเติมและเปลียนแปลง



1 ยุทธศาสตร์ที ๗ แผนงานการศึกษา
ด้านการบริหารจดัการ
ตามหลักธรรมาภบิาล แผนพฒันาท้องถินสีปี 

(พ.ศ.2561-2564)
เพิมเติมและเปลียนแปลง
ครั 1งที 1 พ.ศ.2560
หน้าที ๒๒ โครงการที ๕

แผนพฒันาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564)
หน้าที 289 
โครงการที 52

หน่วยงานรบัผดิชอบหลัก สํานักการศึกษา

งบประมาณ 40,000,000 บาท
ปรากฏในแผนพฒันาท้องถินสีปี พ.ศ.2563

อาคารอเนกประสงค์พื1นทีไม่เกิน 
50.00 ตร.ม. จํานวน ๑ หลัง

โรงเรียนเทศบาล ๒
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

งบประมาณ่ 8๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ 2,400,000 บาท
ปรากฏในแผนพฒันาท้องถินสีปี พ.ศ.2561ปรากฏในแผนพฒันาท้องถินสีปี พ.ศ.2561

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ เป้าหมายผลผลิตของโครงการ  - เพือนํามาดําเนินการใน 
ปรบัปรุงโรงอาหารหลังเก่าให้เป็นห้องประชุมขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ปีงบประมาณ 2561

แผนงาน

โครงการปรบัปรุงโรงอาหารเป็นห้อง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  - เพือให้สอดคล้องกบัความ
ประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๒โรงเรียนเทศบาล ๒ เป็นจริงตามสภาพพื1นที

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ�นสี�ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี�ยนแปลงคร ั *งที� ๒ พ.ศ.2561

สาํหรบัองคก์รปกครองส่วนท้องถิ�นดาํเนินการ
เทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก

7.1 แผนงานการศึกษา
ที� รายละเอียดแผนพฒันาท้องถิ�นสี�ปี   

 (ปัจจบุนั)
รายละเอียดแผนพฒันาท้องถิ�นสี�ปี    

(เปลี�ยนแปลงใหม่)
เหตผุลการเปลี�ยนแปลง ยทุธศาสตร์



2 ยุทธศาสตร์ที ๗ แผนงานการศึกษา
ด้านการบริหารจดัการ
ตามหลักธรรมาภบิาล แผนพฒันาท้องถินสีปี 

(พ.ศ.2561-2564)
หน้าที 278
โครงการที 15

แผนพฒันาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564)
เพิมเติมและเปลียนแปลง
ครั 1งที 1 พ.ศ.2560
หน้าที ๒3 โครงการที 7

5

ปรากฏในแผนพฒันาท้องถินสีปี พ.ศ.2561

โรงเรียนเทศบาล ๓

ปรากฏในแผนพฒันาท้องถินสีปี พ.ศ.256
หน่วยงานรบัผดิชอบหลัก สํานักการศึกษา

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
ปูกระเบื1องอาคารโยทะกา จํานวน ๔ ชั 1น
งบประมาณ 750,000 บาท

โครงการปูกระเบื1องอาคารโยทะกา

งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 1,487.00 ตร.ม. และห้องนํ1าชั 1น 2-๔
ปรากฏในแผนพฒันาท้องถินสีปี พ.ศ.2561งบประมาณ ๑,278,000 บาท

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ เป้าหมายผลผลิตของโครงการ  - เพือนํามาดําเนินการใน 
ห้องนํ1าอาคารโยทะกา จํานวน ๑๘ ห้อง ปูกระเบื1อง ชั 1น ๑-๔ พื1นทีไม่น้อยกว่า ปีงบประมาณ 2561

โครงการปรบัปรุงห้องนํ1าอาคารโยทะกา โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมพื1นอาคารและ  - เพือให้สอดคล้องกบัความ
โรงเรียนเทศบาล ๓ ห้องนํ1าอาคารเรียนโยทะกา โรงเรียนเทศบาล เป็นจริงตามสภาพพื1นที

ที� รายละเอียดแผนพฒันาท้องถิ�นสี�ปี   
 (ปัจจบุนั)

รายละเอียดแผนพฒันาท้องถิ�นสี�ปี    
(เปลี�ยนแปลงใหม่)

เหตผุลการเปลี�ยนแปลง ยทุธศาสตร์ แผนงาน



3 ยุทธศาสตร์ที ๗ แผนงานการศึกษา
ด้านการบริหารจดัการ
ตามหลักธรรมาภบิาล แผนพฒันาท้องถินสีปี 

(พ.ศ.2561-2564)
หน้าที 285
โครงการที 38

4 ยุทธศาสตร์ที ๗ แผนงานการศึกษา
ด้านการบริหารจดัการ
ตามหลักธรรมาภบิาล แผนพฒันาท้องถินสีปี 

(พ.ศ.2561-2564)
เพิมเติมและเปลียนแปลง

ปรากฏในแผนพฒันาท้องถินสีปี พ.ศ.256 ครั 1งที 1 พ.ศ.2560
หน้าที ๒2 โครงการที 6

โครงการทาสีอาคารกระดังงา โครงการปรบัปรุงทาสีอาคารกระดังงา  - เพือให้สอดคล้องกบัความ

งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ทาสีอาคารกระดังงา ทั 1งภายในและภายนอก
งบประมาณ 450,000 บาท

หน่วยงานรบัผดิชอบหลัก สํานักการศึกษาปรากฏในแผนพฒันาท้องถินสีปี พ.ศ.2561

โรงเรียนเทศบาล ๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ เป็นจริงตามสภาพพื1นที
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ เป้าหมายผลผลิตของโครงการ  - เพือนํามาดําเนินการใน 

หน่วยงานรบัผดิชอบหลัก สํานักการศึกษาปรากฏในแผนพฒันาท้องถินสีปี พ.ศ.2561

พื1นทีไม่น้อยกว่า 3,600.00 ตร.ม.ทาสีบริเวณภายนอกอาคารกระดังงา ปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ 650,000 บาท พื1นทีไม่น้อยกว่า 1,040.00 ตร.ม.                      
ปรากฏในแผนพฒันาท้องถินสีปี พ.ศ.256งบประมาณ 132,000 บาท

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ เป้าหมายผลผลิตของโครงการ  - เพือนํามาดําเนินการใน 
ทาสีอาคารปาริชาต ทาสีอาคารปาริชาต (ภายนอก) ปีงบประมาณ 2561

โครงการทาสีอาคารปาริชาต โครงการปรบัปรุงทาสีอาคารปาริชาต  - เพือให้สอดคล้องกบัความ
โรงเรียนเทศบาล ๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ เป็นจริงตามสภาพพื1นที

ที� รายละเอียดแผนพฒันาท้องถิ�นสี�ปี   
 (ปัจจบุนั)

รายละเอียดแผนพฒันาท้องถิ�นสี�ปี    
(เปลี�ยนแปลงใหม่)

เหตผุลการเปลี�ยนแปลง ยทุธศาสตร์ แผนงาน

6



5 ยุทธศาสตร์ที ๗ แผนงานการศึกษา
ด้านการบริหารจดัการ
ตามหลักธรรมาภบิาล แผนพฒันาท้องถินสีปี 

(พ.ศ.2561-2564)
หน้า 286
โครงการที 45

6 ยุทธศาสตร์ที ๗ แผนงานการศึกษา
ด้านการบริหารจดัการ
ตามหลักธรรมาภบิาล แผนพฒันาท้องถินสีปี 

(พ.ศ.2561-2564)
หน้า 279

โรงเรียนเทศบาล ๓
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
ห้องนํ1า อาคารชงโค จํานวน 18 ห้อง
งบประมาณ 100,000 บาท

 - เพือให้สอดคล้องกบัความ
เป็นจริงตามสภาพพื1นที

โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมห้องนํ1าอาคารเรียน
ชงโค (เฉพาะชั 1น ๔) โรงเรียนเทศบาล ๓
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
ปรบัปรุงซ่อมแซมห้องนํ1าอาคารเรียนชงโค
(เฉพาะชั 1น 4) โรงเรียนเทศบาล 3 จํานวน ๑ 

โครงการปรบัปรุงห้องนํ1าอาคารชงโค

7

ที� รายละเอียดแผนพฒันาท้องถิ�นสี�ปี   
 (ปัจจบุนั)

รายละเอียดแผนพฒันาท้องถิ�นสี�ปี     
(เปลี�ยนแปลงใหม่)

เหตผุลการเปลี�ยนแปลง ยทุธศาสตร์ แผนงาน

ปีงบประมาณ 2561

โครงการปรบัปรุงสนามบาสเก็ตบอล โครงการปรบัปรุงสนามบาสเก็ตบอล  - เพือให้สอดคล้องกบัความ
โรงเรียนเทศบาล ๔ โรงเรียนเทศบาล ๔ เป็นจริงตามสภาพพื1นที

สนาม 633.00 ตร.ม. พร้อมแป้นบาสเก็ตบอล
งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๒ แป้น

ปูพื1นยางพาราและปรบัปรุงคูระบายนํ1ารอบปรบัปรุงสนามบาสเก็ตบอล พื1นทีไม่น้อยกว่า

หน่วยงานรบัผดิชอบหลัก สํานักการศึกษา

ปรากฏในแผนพฒันาท้องถินสีปี พ.ศ.256งบประมาณ ๑,๙๕๕,๐๐๐ บาท
หน่วยงานรบัผดิชอบหลัก สํานักการศึกษาปรากฏในแผนพฒันาท้องถินสีปี พ.ศ.2561

 - เพือนํามาดําเนินการใน เป้าหมายผลผลิตของโครงการ เป้าหมายผลผลิตของโครงการ



โครงการที 17ปรากฏในแผนพฒันาท้องถินสีปี พ.ศ.2561
หน่วยงานรบัผดิชอบหลัก สํานักการศึกษา

งบประมาณ 43,000 บาท
ปรากฏในแผนพฒันาท้องถินสีปี พ.ศ.2561

8



เพิมเติมและเปลียนแปลง

๕



เพิมเติมและเปลียนแปลง

7



เพิมเติมและเปลียนแปลง

6



1 บญัชีครุภณัฑ์ ผ.08 แผนงานเคหะและชุมชน
(กองช่าง)

แผนพฒันาท้องถิ'นสี'ปี 
(พ.ศ.2561-2564)
แบบ ผ.08
หน้า 345
ลําดับที' 72

๓ ตร.ม.
จํานวน ๑ ชุด

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ เครื'องเล่นสนามบางรายการให้
ชุดออกกําลังกาย ประกอบด้วย เครื'องเล่นสนามไฟเบอร์กลาสกลางแจ้ง พร้อมติดตั>ง 

ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ'นสี'ปี พ.ศ.2561 9.ฝาข้างไฟเบอร์กลาส จํานวน 5 ตัว
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง 10.ตกแต่งไฟเบอร์กลาส จํานวน ๓ ตัว 

๒ ชุด, ฝาข้างไฟเบอร์กลาส ๒ ชุด, ป้ายไฟเบอร์กลาส4.สไลด์เดอร์ไฟเบอร์กลาส จํานวน ๑ ตัว 
รูปปลา FUNNY WORLD ๑ ชุดและแผ่นยางพาราปูพื>น5.อุโมงค์เหล็ก จํานวน ๑ ตัว 

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ�นสี�ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี�ยนแปลงครั *งที� ๒ พ.ศ.2561

สาํหรบัองคก์รปกครองส่วนท้องถิ�นดาํเนินการ
เทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก

ที� รายละเอียดแผนพฒันาท้องถิ�นสี�ปี    
(ปัจจบุนั)

รายละเอียดแผนพฒันาท้องถิ�นสี�ปี 
(เปลี�ยนแปลงใหม่)

เหตผุลการเปลี�ยนแปลง ยทุธศาสตร์ แผนงาน
บญัชีครภุณัฑ์

เครื'องออกกําลังกาย เครื'องเล่นสนามไฟเบอร์กลาสกลางแจ้ง  - เนื'องจากปรับเปลี'ยนชนิด
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

ชุดบนัไดเชือก 1 ชุด, ชุดบนัไดเหล็ก 2 ชุด, 2.สไลด์เดอร์ไฟเบอร์กลาส จํานวน ๑ ตัว
ชุดบนัไดไฟเบอร์กลาส ๒ ชุด, แผ่นพื>นไฟเบอร์กลาส 3.สไลด์เดอร์ไฟเบอร์กลาส จํานวน ๑ ตัว

ชุดท่อสไลด์ไฟเบอร์กลาส 1 ชุด, ชุดสไลด์ไฟเบอร์กลาสแต่ละชุด ประกอบด้วย
๒ ชุด, ชุดสะพานไม้ ๑ ชุด, ชุดสะพานสลิงค์ ๑ ชุด, 1.หลังคาสี'เหลี'ยมไฟเบอร์กลาส จํานวน ๑ ตัว

งบประมาณ 1,901,680 บาท
ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ'นสี'ปี พ.ศ.2561

11.เสาเหล็กโครงสร้าง จํานวน 12 ตัว

จํานวน ๔ ชุด  ๆละ 475,420 บาท 
เหมาะสมกับการพฒันาของเด็ก

ชุดหลังคาไฟเบอร์กลาสทรงสามเหลี'ยม 4 ชุด,

6.ราวเหล็กปีนป่าย จํานวน ๒ ตัว 
7.บนัไดไฟเบอร์กลาสราวจบัเหล็ก จํานวน 1 ตัว
8.แผ่นพื>นไฟเบอร์กลาส จํานวน ๓ ตัวงบประมาณ 1,000,000 บาท



2 บญัชีครุภณัฑ์ ผ.08 แผนงานบริหารงานทั 'วไป
(กองคลัง)

แผนพฒันาท้องถิ'นสี'ปี 
(พ.ศ.2561-2564)
แบบ ผ.08
หน้า 327
ลําดับที' 9

3 บญัชีครุภณัฑ์ ผ.08 แผนงานบริหารงานทั 'วไป
(กองคลัง) แผนพฒันาท้องถิ'นสี'ปี 

(พ.ศ.2561-2564)
แบบ ผ.08
หน้า 327

9

บญัชีครภุณัฑ์
ที� รายละเอียดแผนพฒันาท้องถิ�นสี�ปี    

(ปัจจบุนั)
รายละเอียดแผนพฒันาท้องถิ�นสี�ปี 

(เปลี�ยนแปลงใหม่)
เหตผุลการเปลี�ยนแปลง ยทุธศาสตร์ แผนงาน

เครื'องคอมพวิเตอร์ ประมวลผลแบบที' ๑ เครื'องคอมพวิเตอร์ ประมวลผลแบบที' ๑ 
จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ>ว จํานวน ๑ เครื'อง จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ>ว จํานวน ๑ เครื'อง 

เครื'องคอมพวิเตอร์ ประมวลผลแบบที' 1 เครื'องคอมพวิเตอร์ ประมวลผลแบบที' 1  - เพื'อนํามาดําเนินการใน 
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ เป้าหมายผลผลิตของโครงการ ปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ 22,000 บาท งบประมาณ 22,000 บาท
ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ'นสี'ปี พ.ศ.2563 ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ'นสี'ปี พ.ศ.256๑

เครื'องละ 22,000 บาท เครื'องละ 30,000 บาท

เครื'องคอมพวิเตอร์ ประมวลผลแบบที' ๑ เครื'องคอมพวิเตอร์ ประมวลผลแบบที' ๒

เครื'องคอมพวิเตอร์ ประมวลผลแบบที' ๑ เครื'องคอมพวิเตอร์ ประมวลผลแบบที' ๒
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ>ว จํานวน ๒ เครื'อง จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ>ว จํานวน ๒ เครื'อง

เครื'องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน ๑ เครื'อง เครื'องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน ๑ เครื'อง
งบประมาณ 3,200 บาท งบประมาณ 2,800 บาท
ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ'นสี'ปี พ.ศ.2564 ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ'นสี'ปี พ.ศ.2561

เครื'องสํารองไฟ เครื'องสํารองไฟ  - เพื'อนํามาดําเนินการใน 
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ เป้าหมายผลผลิตของโครงการ ปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ ๔๔,๐๐๐ บาท งบประมาณ 60,000 บาท
ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ'นสี'ปี พ.ศ.2564 ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ'นสี'ปี พ.ศ.256๑



ลําดับที' 10

4 บญัชีครุภณัฑ์ ผ.08 แผนงานการพาณิชย์
(สถานธนานุบาล)

แผนพฒันาท้องถิ'นสี'ปี 
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ'มเติม ครั >งที' 1 
แบบ ผ.08
หน้า 39
ลําดับที' 27

5 บญัชีครุภณัฑ์ ผ.08 แผนงานเคหะและชุมชน
(กองช่าง)

แผนพฒันาท้องถิ'นสี'ปี 
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ'มเติม ครั >งที' 1 
แบบ ผ.08
หน้า 35

ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ'นสี'ปี พ.ศ.2561

ผ้าเต้นท์โค้ง
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
ผ้าเต็นท์โค้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 4.5x9 เมตร 
จํานวน 6 หลัง
งบประมาณ 78,000 บาท
ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ'นสี'ปี พ.ศ.2561

2 ล้านพกิเซล พร้อมติดตั>ง จํานวน 5 กล้อง 
รวมสายสญัญาณและอุปกรณ์ต่อพ่วง วงจรไฟเสียบกล้อง
12 โวลย์ 30 แอมป์ อุปกรณ์บนัทึกภาพฮารดิสความจุ

10

บญัชีครภุณัฑ์
ที� รายละเอียดแผนพฒันาท้องถิ�นสี�ปี    

(ปัจจบุนั)
รายละเอียดแผนพฒันาท้องถิ�นสี�ปี 

(เปลี�ยนแปลงใหม่)
เหตผุลการเปลี�ยนแปลง ยทุธศาสตร์ แผนงาน

2 TB 
งบประมาณ 33,000 บาท
ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ'นสี'ปี พ.ศ.2561

 - เนื'องจากกล้องโทรทศัน์วงจรปิด
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
กล้องโทรทศัน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที'
2 ล้านพกิเซล พร้อมติดตั>ง จํานวน 2 กล้อง
งบประมาณ 33,000 บาท
ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ'นสี'ปี พ.ศ.2561

มีไม่เพยีงพอต่อการสอดส่อง
ความปลอดภยัอย่างทั 'วถึงของโรงรับ
จํานํา 

กล้องโทรทศัน์วงจรปิด กล้องโทรทศัน์วงจรปิด 
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
กล้องโทรทศัน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที'

ผ้าเต้นท์โค้ง 
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
ผ้าเต้นท์โค้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 5x9 เมตร 
จํานวน 6 หลัง

 - เนื'องจากวดัขนาดของเต้นท์
ผิดพลาด

งบประมาณ 78,000 บาท



ลําดับที' 16

6 บญัชีครุภณัฑ์ ผ.08 แผนงานการพาณิชย์

(สถานธนานุบาล) แผนพฒันาท้องถิ'นสี'ปี 

(พ.ศ.2561-2564)

แบบ ผ.08

หน้า 326

ลําดับที' 1

บญัชีครภุณัฑ์
ที� รายละเอียดแผนพฒันาท้องถิ�นสี�ปี    

(ปัจจบุนั)
รายละเอียดแผนพฒันาท้องถิ�นสี�ปี 

(เปลี�ยนแปลงใหม่)
เหตผุลการเปลี�ยนแปลง ยทุธศาสตร์ แผนงาน

เครื'องพมิพ ์DOT MATRIX แบบแคร่ยาว เครื'องพมิพ ์DOT MATRIX แบบแคร่สั >น

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

เครื'องพมิพ ์DOT MATRIX แบบแคร่สั >น จํานวน ๑ เครื'อง

งบประมาณ 22,000 บาท

ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ'นสี'ปี พ.ศ.2561

 - เพื'อให้สอดคล้องกับการปฏบิตัิงาน

เครื'องพมิพ ์DOT MATRIX แบบแคร่ยาว จํานวน ๑ เครื'อง

งบประมาณ 23,000 บาท

ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ'นสี'ปี พ.ศ.2561
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