


1 ยุทธศาสตร�ที่ 2 แผนงานการพาณิชย�
ด�านงานส�งเสริมคุณภาพ
ชีวิต แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& 

(พ.ศ.2561-2564)
โครงการที่ 10
หน�า 238

2 ยุทธศาสตร�ที่ ๕ แผนงานสาธารณสุข
ด�านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ� แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& 
ทรัพยากรธรรมชาติ (พ.ศ.2561-2564)
และสิ่งแวดล�อม โครงการที่ 2

หน�า 256

พ.ศ.2561-2564 พ.ศ.2561-2564

1

เป�าหมายผลผลิตของโครงการ เป�าหมายผลผลิตของโครงการ สาธารณสุข

ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& 

โครงการจ�างเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการ โครงการจ�างเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการ  - เพื่อให�สอดคล�องกับกิจกรรม
ดูแลตลาดสดเทศบาล (ตลาดรถไฟ) ดูแลตลาดสดเทศบาล (ตลาดรถไฟ) ที่เกิดขึ้นจริงของ แผนงาน

 - ตลาดสดเทศบาล จํานวน ๑ แห�ง  - ตลาดสดเทศบาล จํานวน ๑ แห�ง
งบประมาณ 950,000 บาท
แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ 950,000 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ.2561-2564 พ.ศ.2561-2564
หน�วยงานรับผิดชอบหลัก กองสาธารณสุขฯ

แผนงานสาธารณสุข แผนงานการพาณิชย�
ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& 

 - สุนัขและแมวจรจัดบริเวณภายในเขตเทศบาล - สุนัขและแมวจรจัดบริเวณภายในเขตเทศบาล การพาณิชย�
งบประมาณ 35,000 บาท งบประมาณ 35,000 บาท

แผนงาน

โครงการรณรงค�ปGองกันโรคพิษสุนัขบ�า โครงการรณรงค�ปGองกันโรคพิษสุนัขบ�า  - เพื่อให�สอดคล�องกับกิจกรรม
เป�าหมายผลผลิตของโครงการ เป�าหมายผลผลิตของโครงการ ที่เกิดขึ้นจริงของ แผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แก�ไขแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป! (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1

สําหรับองค0กรปกครองส1วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ที่       รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป!     
  (ป5จจุบัน)

       รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป!            
(แก�ไขใหม1)

เหตุผลการแก�ไข ยุทธศาสตร0

หน�วยงานรับผิดชอบหลัก กองสาธารณสุขฯ



3 ยุทธศาสตร�ที่ ๒ แผนงานการศึกษา
ด�านงานส�งเสริมคุณภาพ
ชีวิต แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& 

(พ.ศ.2561-2564)
โครงการที่ 1-26
หน�า 302-313

4 บัญชีครุภัณฑ� ผ.08 แผนงานรักษาความ
(สํานักปลัดฯ) สงบภายใน

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& 
(พ.ศ.2561-2564)
โครงการที่ 9
หน�า 323

โครงการพัฒนาที่ 1-26 แบบ ผ.01 อุดหนุน อปท.อื่น ส�วนราชการ
ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& 

 - รถยนต�บรรทุกน้ําดับเพลิงแบบเอนกประสงค�
ขนาดความจุไม�น�อยกว�า 12,000 ลิตร  - รถยนต�บรรทุกน้ําดับเพลิง แบบเอนกประสงค�
จํานวน ๑ คัน
งบประมาณ 6,500,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2561 งบประมาณ 5,500,000 บาท

ครุภัณฑ�ยานพาหนะและขนส�ง

ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& รัฐวิสาหกิจ องค�กรประชาชน
พ.ศ.2561-2564 ตามแบบ ผ.02

แผนงาน

โครงการจัดซื้อรถยนต�บรรทุกน้ําดับเพลิง (ผ.05รถยนต�บรรทุกน้ําดับเพลิง (ผ.08)  - เทศบาลดําเนินการจัดซื้อ

ที่       รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป!     
  (ป5จจุบัน)

       รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป!            
(แก�ไขใหม1)

เหตุผลการแก�ไข ยุทธศาสตร0

ยุทธศาสตร�ที่ 2 ด�านงานส�งเสริมคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร�ที่ 2 ด�านงานส�งเสริมคุณภาพชีวิต  - เปMนโครงการที่เทศบาล
แผนงานการศึกษา แผนงานการศึกษา ดําเนินการ ไม�ได�เปMนโครงการ
โครงการพัฒนาที่ 1-26 แบบ ผ.02

ที่       รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป!     
  (ป5จจุบัน)

       รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป!            
(แก�ไขใหม1)

เหตุผลการแก�ไข ยุทธศาสตร0 แผนงาน

เป�าหมายผลผลิตของโครงการ เป�าหมายผลผลิตของโครงการ ครุภัณฑ�ตามแบบ ผ.08

หน�วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักปลัดฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2561

ตัวรถชนิด 10 ล�อ มีปริมาตรความจุไม�น�อยกว�า
12,000 ลิตร จํานวน 1 คัน
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พ.ศ.2561-2564
หน�วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา



5 บัญชีครุภัณฑ� ผ.08 แผนงานเคหะและชุม
(กองสาธารณสุขฯ)

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& 
(พ.ศ.2561-2564)
โครงการที่ 12
หน�า 325

6 บัญชีครุภัณฑ� ผ.08 แผนงานการศึกษา
(สํานักการศึกษา)

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& 
(พ.ศ.2561-2564)
ลําดับที่ 46
หน�า 338

7 บัญชีครุภัณฑ� ผ.08 แผนงานการศึกษา - ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ�โตOะและเก�าอี้ครูศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมัสยิด โตOะและเก�าอี้ครูศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมัสยิด

โครงการจัดซื้อรถยนต�บรรทุกขยะมูลฝอยแบบ รถยนต�บรรทุกขยะแบบอัดท�าย  - เทศบาลดําเนินการจัดซื้อ
อัดท�าย (ผ.05) (ผ.08) ครุภัณฑ�ตามแบบ ผ.08
เป�าหมายผลผลิตของโครงการ เป�าหมายผลผลิตของโครงการ

ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2561

ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2561 4 จังหวะ ขนาดแรงม�าไม�น�อยกว�า 240 แรงม�า 
หน�วยงานรับผิดชอบหลัก กองสาธารณสุขฯ จํานวน 1 คัน

งบประมาณ 3,800,000 บาท

 - รถยนต�บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท�าย ครุภัณฑ�ยานพาหนะและขนส�ง
จํานวน ๑ คัน  - รถยนต�บรรทุกขยะแบบอัดท�าย ความจุไม�น�อยกว�า
งบประมาณ 3,800,000 บาท 12 ลูกบาศก�เมตร ชนิด ๖ ล�อ เครื่องยนต�ดีเซล 6 สูบ

พัดลมเพดาน พัดลมเพดาน  - แก�ไขเปMนครุภัณฑ�การศึกษา
เป�าหมายผลผลิตของโครงการ เป�าหมายผลผลิตของโครงการ
แผนงานการศึกษา แผนงานการศึกษา
ครุภัณฑ�สํานักงาน ครุภัณฑ�การศึกษา
 - พัดลมเพดาน พร�อมติดตั้งศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก - พัดลมเพดาน มีขนาดไม�น�อยกว�า 56 นิ้ว พร�อมติดตั้ง
จํานวน 30 เครื่อง (พัดลมติดเพดาน 48 นิ้ว จํานวน 15 เครื่อง สําหรับศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
สําหรับศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 10 เครื่องจํานวน ๘ เครื่อง,สําหรับศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัดโก-ลก
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กโก-ลกเทพวิมล 18 เครื่อง เทพวิมล จํานวน ๕ เครื่อง,และสําหรับศูนย�พัฒนา
และศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอะห�มาดียะห� เด็กเล็กมัสยิดอะห�มาดียะห� จํานวน ๒ เครื่อง
2 เครื่อง) งบประมาณ 30,000 บาท
งบประมาณ 60,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2561
ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2561
หน�วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

3

ที่       รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป!     
  (ป5จจุบัน)

       รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป!            
(แก�ไขใหม1)

เหตุผลการแก�ไข ยุทธศาสตร0 แผนงาน



(สํานักการศึกษา)
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& 

ครุภัณฑ�การศึกษา (พ.ศ.2561-2564)
ลําดับที่ 47
หน�า 338

8 บัญชีครุภัณฑ� ผ.08 แผนงานสร�างความ
(กองสวัสดิการฯ) เข�มแข็งของชุมชน

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& 
(พ.ศ.2561-2564)
ลําดับที่ 56
หน�า 341

9 บัญชีครุภัณฑ� ผ.08 แผนงานเคหะและชุมชน
(กองช�าง)

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& 

อัลอามีน จํานวน 4 ชุด อัลอามีน จํานวน 4 ชุด

อัลอามีน จํานวน 4 ชุด อัลอามีน จํานวน 4 ชุด
งบประมาณ 28,000 บาท งบประมาณ 30,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2561 ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2561

เป�าหมายผลผลิตของโครงการ เป�าหมายผลผลิตของโครงการ
ครุภัณฑ�การศึกษา
 - โตOะและเก�าอี้ครูศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมัสยิด  - โตOะและเก�าอี้ครูศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมัสยิด

เครื่องเจียรชนิดมือถือขนาดกลาง 
เป�าหมายผลผลิตของโครงการ
ครุภัณฑ�โรงงาน

เครื่องเจียรชนิดมือถือขนาดกลาง 
เป�าหมายผลผลิตของโครงการ
ครุภัณฑ�โรงงาน

 - เครื่องเจียรชนิดมือถือขนาดกลาง  - เครื่องเจียรชนิดมือถือขนาดกลาง 
จํานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ 4,500 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2561

จํานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ 5,500 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2561

หน�วยงานรับผิดชอบหลัก กองสวัสดิการฯ

เป�าหมายผลผลิตของโครงการ เป�าหมายผลผลิตของโครงการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน

 - เพื่อให�สอดคล�องกับกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจริงของ แผนงาน
เคหะและชุมชน

 - ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ�

กล�องถ�ายภาพนิ่ง กล�องถ�ายภาพนิ่ง

หน�วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

ที่       รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป!     
  (ป5จจุบัน)

       รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป!            
(แก�ไขใหม1)

เหตุผลการแก�ไข ยุทธศาสตร0 แผนงาน
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(พ.ศ.2561-2564)
ลําดับที่ 68
หน�า 343

งบประมาณ 9,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2561

 - กล�องถ�ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียด
16 ล�านพิกเซล จํานวน ๑ ตัว
งบประมาณ 9,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2561

ประเภทครุภัณฑ�โฆษณาและเผยแพร� ประเภทครุภัณฑ�โฆษณาและเผยแพร�

หน�วยงานรับผิดชอบหลัก กองช�าง
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 - กล�องถ�ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียด
16 ล�านพิกเซล จํานวน ๑ ตัว




