


คํานํา 

แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 2 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 2 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

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

ยุทธศาสตร�ที่ ๑ ด$านโครงสร$างพื้นฐาน

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

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

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท$องถิ่นสี่ป6 (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.๒๕๖1

ก

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตร�
ป6 ๒๕๖๑ ป6 ๒๕๖๒ ป6 ๒๕๖๓ ป6 ๒๕๖๔ รวม  ๔ ป6



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

ยุทธศาสตร� 2 : ด$านงานสBงเสริมคุณภาพชีวิต

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

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

ข

รวม  ๔ ป6
ยุทธศาสตร�

ป6 ๒๕๖๑ ป6 ๒๕๖๒ ป6 ๒๕๖๓ ป6 ๒๕๖๔



แบบ ผ.01

เป
าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก�อสร�างและ

ปรับปรุงถนน คสล.     

  ถนนเจริญเขต ซอย 

22

 - เพื่อให�ประชาชน

มีถนนใช�ในการ

คมนาคมอย�าง

สะดวก ปลอดภัย  

 - เพื่อลดอุบัติเหตุ

สร�างความ

ปลอดภัยในชีวิต

 - ผิวจราจรกว�าง    

  5.00 ม. หนา 

0.15 ม. ยาวรวม 

1๒๒.๐๐ ม.  หรือมี

พื้นที่ไม�น�อยกว�า  6

๑0.00 ตร.ม.

 470,000   -    -    -   - ประชาชน

สัญจรไปมา

สะดวกและ

ปลอดภัย

 - ประชาชนใน

พื้นที่มีถนนได�

มาตรฐานสําหรับ

ใช�ในการคมนาคม

 มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย;สินในการใช�

กองช�าง

หน"วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท+องถิ่นสี่ป/ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561

สําหรับองค9กรปกครองส"วนท+องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค9
งบประมาณและที่ผ"านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว"าจะได+รับ

ยุทธศาสตร9จังหวัดที่ 1  เสริมสร+างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส"งเสริมการค+า การลงทุน และการค+าชายแดน
ยุทธศาสตร9การพัฒนาขององค9กรปกครองส"วนท+องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ :  ด+านโครงสร+างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร9ที่ ๑ : ด+านโครงสร+างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน  
แนวทางการพัฒนา : บุกเบิก สร+าง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา



2 โครงการก�อสร�างและ

ปรับปรุงถนน คสล.    

 พร�อมระบบระบายน้ํา 

  ถนนทรายทอง 1 

ซอย 10

 - เพื่อปรับปรุง

ถนนให�ได�มาตรฐาน

 สามารถใช�

คมนาคมได�อย�าง

ปลอดภัย และมี

ระบบระบายน้ําที่ดี

 - ผิวจราจรกว�าง    

  4.00 ม. หนา 

0.15 ม.ยาว 2๐.๐๐

 ม.        หรือมีพื้นที่

ไม�น�อยกว�า 80.00 

ตร.ม.           ราง

น้ํากว�างภายใน      

  403,000   -    -    -   - ประชาชน

สัญจรไปมา

สะดวกและ

ปลอดภัย       

ระบายน้ําฝน

สะดวกไม�มี

ป?ญหาน้ําท�วม

 - ประชาชนใน

พื้นที่มีถนนได�

มาตรฐานสําหรับ

ใช�ในการ

คมนาคมและไม�มี

น้ําท�วมขัง

กองช�าง

เป
าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการก�อสร�างและ

ปรับปรุงถนน คสล.    

พร�อมระบบระบายน้ํา 

 ถนนรักษ;ชนะอุทิศ     

   (ข�างโรงยาง )

 - เพื่อปรับปรุง

ถนนให�ได�มาตรฐาน

         สามารถใช�

คมนาคมได�อย�าง

ปลอดภัย และมี

ระบบระบายน้ําที่ดี

 - ผิวจราจรกว�าง    

   7.00 ม. หนา 

0.15 ม. ยาวรวม 

๑๕4.๐๐ ม. หรือมี

พื้นที่ไม�น�อยกว�า 

1,078.00 ตร.ม.   

   รางน้ํากว�างภายใน

###########   -    -    -   - ประชาชน

สัญจรไปมา

สะดวกและ

ปลอดภัย 

ระบายน้ําฝน

สะดวก ไม�มี

ป?ญหาน้ําท�วม

 - ประชาชนใน

พื้นที่มีถนนได�

มาตรฐานสําหรับ

ใช�ในการคมนาคม

 และไม�มีน้ําท�วมขัง

กองช�าง

1

ยุทธศาสตร9การพัฒนาขององค9กรปกครองส"วนท+องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ :  ด+านโครงสร+างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร9ที่ ๑ : ด+านโครงสร+างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน  

ยุทธศาสตร9จังหวัดที่ 1  เสริมสร+างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส"งเสริมการค+า การลงทุน และการค+าชายแดน

ผลที่คาดว"าจะได+รับ
หน"วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แนวทางการพัฒนา : บุกเบิก สร+าง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค9
งบประมาณและที่ผ"านมา

ตัวชี้วัด (KPI)



เป�าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก�อสร�าง

สนามบาสเกตบอล

 พร�อมระบบไฟฟ�า

ส�องสว�าง บริเวณ

ภายใน

สวนสาธารณะหน�า

โรงพยาบาลสุไหง

โก-ลก

 - เพื่อสร�างสนาม

บาสเกตบอลที่ได�

มาตรฐานให�เยาวชน

 ประชาชนได�ใช�เป*น

สถานที่ออกกําลัง

กายและฝ0กซ�อม

แข�งขันกีฬา

 - ก�อสร�างสนาม

บาสเกตบอล พื้นที่ไม�

น�อยกว�า 714.00 

ตร.ม.จํานวน ๑ แห�ง

3,465,000  -  -  -  - สนาม

บาสเกตบอล

 จํานวน 1 

แห�ง

 - มีสนาม

บาสเกตบอลที่

รองรับการ

ฝ0กซ�อมและ

จัดการแข�งขัน

กีฬาระดับตําบล

และระดับอําเภอ 

     - เด็ก

เยาวชนและ

ประชาชนได�ออก

กําลังกายและ

เล�นกีฬาเพิ่มมาก

สํานัก

การศึกษา

ยุทธศาสตร! 2 : ด%านงานส'งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ยุทธศาสตร!การพัฒนาขององค!กรปกครองส'วนท%องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 : ด%านงานส'งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร!จังหวัดที่ 1  เสริมสร%างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส'งเสริมการค%า การลงทุน และการค%าชายแดน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค!

งบประมาณและที่ผ'านมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แนวทางการพัฒนา : ส'งเสริมด%านการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป@ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561

สําหรับองค!กรปกครองส'วนท%องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ผลที่คาดว'าจะได%รับ

หน'วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



เป�าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการก�อสร�าง

หลังคาสนามเปตอง 

ภายในสนามกีฬา

มหาราช

 - เพื่อป�องกันแดด

และฝนให�กับ

ประชาชนที่มาออก

กําลังกาย

 - สนามเปตอง          

 ขนาด 16 X 16 เมตร

1,980,000  -  -  -  - หลังคา

สนาม เปตอง 

      จํานวน 

1 แห�ง

 - สนามเปตองมี

หลังคาคลุม

ป�องกันแดดและฝน

สํานัก

การศึกษา

ยุทธศาสตร!จังหวัดที่ 1  เสริมสร%างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส'งเสริมการค%า การลงทุน และการค%าชายแดน

7

แนวทางการพัฒนา : ส'งเสริมด%านการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ

หน'วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร!การพัฒนาขององค!กรปกครองส'วนท%องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 : ด%านงานส'งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร! 2 : ด%านงานส'งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค!

งบประมาณและที่ผ'านมา

ตัวชี้วัด (KPI)ผลที่คาดว'าจะได%รับ



เป�าหมาย
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการ

ก�อสร�างและ

ปรับปรุงพื้นปู

กระเบื้องและ

จุดทําความ

สะอาด

 - เพื่อเพื่อ

ปรับปรุงและ

พัฒนาแหล�ง

ท�องเที่ยวที่

สําคัญของ

จังหวัด

 - พื้นที่ปู

กระเบื้องมี

ขนาดไม�น�อย

กว�า 

528.00   

ตร.ม.และจุด

      448,000  -  -  -  - จํานวน ๑ 

แห�ง

 - ประชาชน

มีลาน

กิจกรรม

สําหรับ

พักผ�อนเและ

ภาพลักษณ8

กองช�าง

2 โครงการ

ปรับปรุง    

ภูมิทัศน8

สวนสาธารณะ

หน�า

โรงพยาบาล

 - เพื่อเพื่อ

ปรับปรุงและ

พัฒนาแหล�ง

ท�องเที่ยวที่

สําคัญของ

จังหวัด

 - ปรับปรุง

พื้นที่ลานเวที

การแสดง

,ฉากหลังลาน

เวที,ศาลา,

ห�องน้ํา-ส�วม

    5,660,000  -  -  -  - จํานวน ๑ 

แห�ง

 - ประชาชน

มีลาน

กิจกรรม

สําหรับ

พักผ�อนเและ

ภาพลักษณ8

กองช�าง

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท(องถิ่นสี่ป, (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561

สําหรับองค8กรปกครองส�วนท(องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค8
งบประมาณและที่ผ�านมา

ตัวชี้วัด (KPI)ผลที่คาดว�าจะได(รับ

ยุทธศาสตร8จังหวัดที่ 1  เสริมสร(างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส�งเสริมการค(า การลงทุน และการค(าชายแดน
ยุทธศาสตร8การพัฒนาขององค8กรปกครองส�วนท(องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ : ด(านการบริหารจัดการและการอนุรักษ8ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม
ยุทธศาสตร8ที่  ๕ : ด(านการบริหารจัดการและการอนุรักษ8ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม

๕.1 แผนงานเคหะและชุมชน
แนวทางการพัฒนา : ปรับปรุงภูมิทัศน8ในชุมชนและเมือง



เป�าหมาย
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการ

ปรับปรุง    

ภูมิทัศน8

สวนสาธารณะ

มิ่งขวัญประชา

 - เพื่อเพื่อ

ปรับปรุงและ

พัฒนาแหล�ง

ท�องเที่ยวที่

สําคัญของ

 - ปรับปรุง

ห�องน้ํา-ส�วม,

โถงใต�ถุน

อาคาร,ลาน

กิจกรรม 

   2,150,000  -  -  -  - จํานวน ๑ 

แห�ง

 - ประชาชน

มีลาน

กิจกรรม

สําหรับ

พักผ�อนเและ

กองช�าง

4 โครงการ

ก�อสร�างลาน

สันทนาการ 

คสล. พร�อม

พื้นยาง

สังเคราะห8

 - เพื่อให�

ประชาชนมี

ลานสําหรับ

กิจกรรม

สันทนาการ

และพักผ�อน

หย�อนใจ

 - ก�อสร�าง

ลาน      

สันทนาการ 

คสล.     

พร�อมพื้นยาง

สังเคราะห8 

ขนาด 

9.00x14.00

 ม. หนา 

0.10 ม.      

   1,310,000  -  -  -  - จํานวน 4 

แห�ง

 - ประชาชน

มีลาน

กิจกรรม

สําหรับ

พักผ�อนและ

สันทนาการ

กองช�าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค8
งบประมาณและที่ผ�านมา

ตัวชี้วัด (KPI)ผลที่คาดว�าจะได(รับ
หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร8ที่  ๕ : ด(านการบริหารจัดการและการอนุรักษ8ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม

๕.1 แผนงานเคหะและชุมชน

9

ยุทธศาสตร8จังหวัดที่ 1  เสริมสร(างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส�งเสริมการค(า การลงทุน และการค(าชายแดน
ยุทธศาสตร8การพัฒนาขององค8กรปกครองส�วนท(องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ : ด(านการบริหารจัดการและการอนุรักษ8ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม

แนวทางการพัฒนา : ปรับปรุงภูมิทัศน8ในชุมชนและเมือง



เป�าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

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

 ต�อเติม ห�องออก   
กําลังกาย (ฟ�ตเนส)   
 สนามกีฬามหาราช

 - เพื่อให�มีสถานที่
กว�างขวาง เพียงพอ
ต�อการใช�บริการของ
ประชาชน และภายใน
ห�องมีอากาศถ�ายเท
มากขึ้น

 - ปรับปรุง ต�อเติมห�อง
ออกกําลังกาย พื้นที่รวม
ไม�น�อยกว�า 48.00 ตร.
ม.

150,000  -  -  -  - ห�องฟ�ตเน
สมีพื้นที่ออก
กําลังกาย
เพิ่มขึ้นไม�น�อย
กว�า      
48.00 ตร.ม.

 - ห�องฟ�ตเนส 
สามารถรองรับ
ประชาชนที่มาใช�
บริการเพิ่มมากขึ้น

สํานักการศึกษา

2 โครงการปรับปรุง
ซ�อมแซมระบบไฟฟ:า
ส�องสว�างบริเวณ
สนามกีฬามหาราช

 - เพื่อปรับปรุงระบบ
ไฟฟ:าให�สามารถใช�งาน
ได�อย�างเพียงพอ

 - ปรับปรุง ซ�อมแซม
ระบบไฟฟ:าส�องสว�าง
บริเวณสนามกีฬามหาราช
,     ลานอเนกประสงค=
และสนามฟุตบอล (หญ�า
เทียม)

1,718,200  -  -  -  - ไฟฟ:าส�อง
สว�างบริเวณ
สนามกีฬา
มหาราช,ลาน
อเนกประสงค=
และสนาม
ฟุตบอล(หญ�า
เทียม)

 - บริเวณสนาม
กีฬามหาราชมี
ไฟฟ:าส�องสว�าง
เพียงพอ

สํานักการศึกษา

ผลที่คาดว!าจะได%รับ
หน!วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร-จังหวัดที่ 1 เสริมสร%างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส!งเสริมการค%า การลงทุน และการค%าชายแดน

11

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป5 (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561

สําหรับองค-กรปกครองส!วนท%องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตร-การพัฒนาขององค-กรปกครองส!วนท%องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด%านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร-ที่ ๗ : ด%านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

7.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค-
งบประมาณและที่ผ!านมา

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช% ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด (KPI)



เป�าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการก�อสร�างและ

ปรับปรุงอาคารสถานที่
 โรงเรียนเทศบาล 1

 - เพื่อปรับปรุงห�อง
ประชุมและบริเวณ
ภายในโรงเรียนให�มี
ความพร�อมในการจัด
กิจกรรมต�างๆ

 - ก�อสร�างและปรับปรุง
อาคารสถานที่ โรงเรียน
เทศบาล ๑ ประกอบด�วย
 ห�องประชุมขนาดกว�าง 
11.00 ม. ยาว 7.20 ม.
 พื้นที่รวมไม�น�อยกว�า 
79.00 ตร.ม.,ก�ออิฐรั้ว,
หลังคาคลุมทางเดินและ
ที่นั่งเด็กนักเรียน ระหว�าง
อาคารข�าหลวงและอาคาร
เฟGHองฟ:า และปรับปรุง
พื้นที่หน�าอาคารข�าหลวง

969,000 - - -  - ก�อสร�างและ
ปรับปรุงอาคาร
สถานที่ โรงเรียน
เทศบาล ๑

 - ห�องประชุมและ
สถานที่ โรงเรียน
เทศบาล ๑ มีความ
พร�อมในการจัด
กิจกรรมต�างๆ

สํานักการศึกษา

4 โครงการก�อสร�าง
อาคารหลังคาโรง
อาหาร         โรงเรียน
เทศบาล 4

 - เพื่อป:องกันแดดและ
ฝนสําหรับนักเรียน

 - ก�อสร�างอาคารหลังคา
โรงอาหาร พื้นที่หลังคา
ไม�น�อยกว�า 16.00 ตร.ม.

55,000  -  -  -  - พื้นที่หลังคา
ไม�น�อยกว�า       
   16.00 ตร.ม.

 - โรงอาหารรองรับ
การใช�งานอย�างเต็ม
ศักยภาพ

สํานักการศึกษา

12

ยุทธศาสตร-จังหวัดที่ 1 เสริมสร%างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส!งเสริมการค%า การลงทุน และการค%าชายแดน

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว!าจะได%รับ
หน!วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร-จังหวัดที่ ๒ ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสร%างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร-การพัฒนาขององค-กรปกครองส!วนท%องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด%านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร-ที่ ๗ : ด%านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

7.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค-
งบประมาณและที่ผ!านมา

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช% ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน



เป�าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

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

สนามฟุตบอล (ภายใน
สนามกีฬามหาราช)

 - เพื่อปรับปรุงสนาม
ฟุตบอลให�ได�มาตรฐาน
และให�เยาวชน 
ประชาชนได�ใช�เปKน
สถานที่ออกกําลังกาย

 - ปรับปรุงสนามฟุตบอล 
(ภายในสนามกีฬามหาราช)

500,000  -  -  -  - จํานวน ๑ แห�ง  - มีสนามฟุตบอลที่
รองรับการฝLกซ�อม
และจัดการแข�งขัน
กีฬาในระดับต�างๆ 
ได� - เด็กเยาวชน
และประชาชนได�
ออกกําลังกายและ
เล�นกีฬาเพิ่มมากขึ้น
 ทําให�มีสุขภาพที่
แข็งแรงสมบูรณ=
ห�างไกลยาเสพติด

สํานักการศึกษา

13

ยุทธศาสตร-การพัฒนาขององค-กรปกครองส!วนท%องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด%านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร-ที่ ๗ : ด%านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

7.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค-
งบประมาณและที่ผ!านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว!าจะได%รับ
หน!วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช% ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน



เป�าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุง

ศูนย�เรียนรู�ผู�สูงอายุ  

  (อาคารส�งเสริม

อาชีพ)

 - เพื่อให�ผู�สูงอายุ

และประชาชนที่

สนใจมีสถานที่

เรียนรู� พัฒนา

ส�งเสริมด�านอาชีพ

 - ขนาดกว�าง 

6.00x7.50 ม. 

รวมพื้นที่ไม�น�อยกว�า

 45.00 ตร.ม.

500,000  -  -  -  - จํานวน ๑

 แห�ง

 - ผู�สูงอายุและ

ประชาชนได�รับ

ความรู� ทักษะใน

ด�านอาชีพเพิ่มขึ้น

กอง

สวัสดิการฯ

ยุทธศาสตร!การพัฒนาขององค!กรปกครองส&วนท(องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด(านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร!ที่ ๗ : ด(านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

7.3 แผนงานสร(างความเข็มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค!

งบประมาณและที่ผ&านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว&าจะได(รับ
หน&วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช( ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร!จังหวัดที่ ๒ ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสร(างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท(องถิ่นสี่ปF (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561

สําหรับองค!กรปกครองส&วนท(องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก



แบบ ผ. 05

เป
าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

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

 เมืองต�นแบบและ
การพัฒนาพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษสุไหง
โก-ลก

 - เพื่อฟ,-นฟูพื้นที่
ชุมชนดั้งเดิมของ
เมืองสุไหงโก-ลก ให�
เป3นชุมชนที่ยั่งยืน     
                  - เพื่อ
กระตุ�นเศรษฐกิจของ
ชุมชนให�เข�มแข็ง โดย
ใช�ศิลปะเป3นสื่อกลาง
ในการกระตุ�น
เศรษฐกิจของชุมชน   
    - เพื่อใช�ศิลปะ
เป3นพื้นที่ในการนํา
ชุมชน เป3นสถานที่
ท8องเที่ยวทางสังคม
และวัฒนธรรมร8วม

 - วาดภาพศิลปะ    
 บนผนังในเขตชุมชน

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

 - ทําให�เกิด Land
 mark แห8งใหม8 
ส8งเสริมการ
ท8องเที่ยวทางสังคม
และวัฒนธรรมร8วม
สมัย

กองวิชาการฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท(องถิ่นสี่ป, (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตร<จังหวัดที่ 1 เสริมสร(างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส?งเสริมการค(า การลงทุน และการค(าชายแดน
ยุทธศาสตร<การพัฒนาขององค<กรปกครองส?วนท(องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4  : ด(านการวางแผน การส?งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท?องเที่ยว
ยุทธศาสตร<ที่ ๔ : ด(านการวางแผน การส?งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท?องเที่ยว

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค<
งบประมาณและที่ผ?านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว?าจะได(รับ
หน?วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาส?งเสริมการท?องเที่ยวและแหล?งท?องเที่ยวเชิงอนุรักษ< เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

15



เป
าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการก8อสร�าง

ห�องน้ําสาธารณะ    
เพื่อการท8องเที่ยว
ระดับสากล (ไม8มี
ห�องอาบน้ํา) แบบ
ฐานรากเข็ม สวนมิ่ง
ขวัญประชา

 - เพื่อพัฒนาห�องน้ํา
สาธารณะในแหล8ง
ท8องเที่ยวให�พร�อม
รองรับนักท8องเที่ยว

 - ก8อสร�างห�องน้ํา
สาธารณะ (ไม8มีห�อง
อาบน้ํา) จํานวน ๑ 
หลัง

2,497,000  -  -  - ห�องน้ํา 
สาธารณะ      
(ไม8มีห�อง
อาบน้ํา) 
จํานวน ๑ หลัง

 - นักท8องเที่ยวมี
ความพึงพอใจใน
การมาใช�บริการ
ห�องน้ํา สาธารณะที่
สวนมิ่งขวัญประชา
 มีความสะดวก 
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช8าง

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

แบบ ผ. 05

16

ยุทธศาสตร<จังหวัดที่ 1 เสริมสร(างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส?งเสริมการค(า การลงทุน และการค(าชายแดน
ยุทธศาสตร<การพัฒนาขององค<กรปกครองส?วนท(องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด(านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร<ที่ ๗ : ด(านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

7.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค<
งบประมาณและที่ผ?านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว?าจะได(รับ
หน?วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช( ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา



เป
าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก8อสร�าง

ลานกีฬาชุมชนศรีอา
มาน

 - เพื่อให�ประชาชนใน
ชุมชนมีลานกีฬาใช�ใน
การออกกําลังกายและ
เพื่อปSองกันการแพร8
ระบาดของยาเสพติด
ในเขตชุมชนและ
ตอบสนองนโยบาย
รัฐบาลเกี่ยวกับการ
ปSองกันยาเสพติด

  - ลานกีฬา ชุมชน
ศรีอามาน จํานวน ๑ 
แห8ง   - ก8อสร�าง
สนามฟุตซอล ขนาด 
28.00 ม. ยาว 
45.00 ม.      
จํานวน 1 สนาม      
    - ก8อสร�างสนาม
เซปWคตะกร�อ ขนาด 
9.00 ม.ยาว 16.50
 ม.     จํานวน 1 
สนาม

    1,451,000  -  -  -  - ลานกีฬา 
จํานวน 1 แห8ง

 - ประชาชนใน
ชุมชนศรีอามาน 
รวมทั้งชุมชน
ข�างเคียง      ไม8
น�อยกว8า 300 
ครัวเรือน มีสถานที่
ออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพที่ดีของ
ประชาชนและลด
ปWญหายาเสพติด

กองสวัสดิการฯ

ยุทธศาสตร<จังหวัดที่ 3 พัฒนาและเสริมสร(างบ(านเมืองให(น?าอยู?บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร<การพัฒนาขององค<กรปกครองส?วนท(องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  : ด(านงานส?งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร<ที่ 2 : ด(านงานส?งเสริมคุณภาพชีวิต
2.6 แผนงานสร(างความเข(มแข็งของชุมชน

แผนพัฒนาท(องถิ่นสี่ป, (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ผลที่คาดว?าจะได(รับ
หน?วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค<

งบประมาณและที่ผ?านมา
ตัวชี้วัด (KPI)



แบบ ผ.08

แบบ ผ.08
เป
าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�
สํานักงาน

 - เพื่อความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน

 - โต%ะทํางาน           
 ขนาด ๔ ฟุต           
 จํานวน 2  ตัว          
     (ตัวละ 4,500 
บาท)

       9,000  -  -  - สํานักปลัด

2 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�
สํานักงาน

 - เพื่อความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน

 - เก3าอี้ทํางานล3อหมุน 
   มีที่พักแขน จํานวน 
2 ตัว(ตัวละ 1,700 
บาท)

       3,400  -  -  - สํานักปลัด

3 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�
คอมพิวเตอร�

 - เพื่อให3เกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน

 - เครื่องสํารองไฟ     
 ขนาด ๘๐๐ VA       
 จํานวน ๒ เครื่อง     
(เครื่องละ 2,800 บาท)

       5,600   -    -    -  กองคลัง

 ๔ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�กีฬา  - เพื่อให3เด็กและ
เยาวชน ใช3ในการ
ออกกําลังกาย 
ฝJกซ3อมมวยไทย 
และมีอุปกรณ�ใน
การซ3อมกีฬาอยLาง
เพียงพอ

 - เวทีมวยไทย
มาตรฐาน ขนาดกว3าง 
6.00 เมตร ยาว 6.00
 เมตร          สูง 
2.50 เมตร         
จํานวน ๑ ชุด

250,000   -    -    -  สํานักการศึกษา

บัญชีครุภัณฑ*
แผนพัฒนาท.องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

หน=วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ=านมา

หมวด ประเภท
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เป
าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 ๕ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�กีฬา  - เพื่อทดแทน

ของเดิมที่ชํารุด และ
ให3เพียงพอในการ
ให3บริการแกL
ประชาชนในพื้นที่ 
และสLงเสริมการ
ออกกําลังกายของ
ประชาชน

 - อุปกรณ�ฟRตเนส     
จํานวน 6 รายการ       
 ประกอบด3วย             
    1. ลูLวิ่งไฟฟSา จํานวน 
2 เครื่อง                   
       2. เครื่องบริหาร
กล3ามเนื้อขารวม จํานวน
 1 เครื่อง     3. เครื่อง
บริหารกล3ามเนื้อนLอง 
จํานวน 1 เครื่อง       4.
 เครื่องบริหารกล3ามเนื้อ
ท3อง จํานวน 1 เครื่อง    
   5. เครื่องบริหาร
กล3ามเนื้อแบบสองสถานี 
จํานวน 1 เครื่อง          
                 6 . แผLน
น้ําหนักโอลิมปRคหุ3มยาง 
จํานวน 400 กิโลกรัม

600,000   -    -    -  สํานักการศึกษา

เป
าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

งบประมาณและที่ผ=านมา
หน=วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*

งบประมาณและที่ผ=านมา
หน=วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�กีฬา  - เพื่อสLงเสริมให3

ประชาชนในพื้นที่
มีสุขภาพรLางกาย
ที่แข็งแรง

 -  ชุดออกกําลังกาย 
จํานวน ๒๔ ชุด พร3อม
ติดตั้ง ประกอบด3วย/
เครื่องบริหารกล3ามเนื้อ
 แขน ขา หน3าท3อง 
จํานวน ๑ เครื่อง/
เครื่องบริหารหน3าอก 
หัวไหลL แขน จํานวน ๑
 เครื่อง/เครื่องบริหาร 
กล3ามเนื้อสะโพก แขน
ขา จํานวน ๑ เครื่อง/
เครื่องบริหาร แขน 
หน3าอก ไหลL จํานวน ๑ 
เครื่อง/เครื่องบริหาร
กล3ามเนื้อเขLา จํานวน ๑
 เครื่อง/เครื่องบริหาร
หน3าท3องและออกกําลัง
กายขา จํานวน ๒ 
เครื่อง/เครื่องบริหาร
ข3อสะโพก (แบบแกวLง
ตัว) บริเวณหน3าท3อง
แบบยืน จํานวน ๑ 

   964,500   -    -    -  สํานักการศึกษา

เป
าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ=านมา
หน=วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*



6 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�กีฬา  - เพื่อสLงเสริมให3
ประชาชนในพื้นที่มี
สุขภาพรLางกายที่แข็งแรง

ชุดออกกําลังกาย จํานวน ๒๔
 ชุด พร3อมติดตั้ง 
ประกอบด3วย (ตLอ) เครื่อง
บริหารหลังเครื่องดัดหลัง - 
นวดฝVาเท3า จํานวน ๑ เครื่อง/
เครื่องบริหารแขน-เขLา ลด
หน3าท3อง จํานวน ๒ เครื่อง/
เครื่องบริหารข3อเขLา-ขา 
จํานวน ๑ เครื่อง/เครื่อง
บริหารแขน-หน3าอก หัวไหลL 
จํานวน ๑ เครื่อง/เครื่อง
บริหารขา จํานวน ๑ เครื่อง/
อุปกรณ�ซิทอัพลดหน3าท3อง
,บริหารขา-เขLา จํานวน ๑ 
เครื่อง/เครื่องบริหารข3อเขLา-
ขา จํานวน ๑ เครื่อง/อุปกรณ�
ซิทอัพลดหน3าท3อง,บริหารขา-
เขLา จํานวน ๑ เครื่อง/
อุปกรณ�บริหารสะโพก-ขา 
จํานวน ๑ เครื่อง/อุปกรณ�ซิท
อัพลดหน3าท3องและกําลังขา 
จํานวน ๒ เครื่อง/เครื่อง
บริหารสะโพก-หัวไหลL จํานวน
 ๑ เครื่อง/อุปกรณ�บริหาร
รLางกาย จํานวน ๑ เครื่อง/
อุปกรณ�ยกน้ําหนัก จํานวน 1 
เครื่องและเครื่องออกกําลัง

        964,500  -  -  - สํานักการศึกษา

เป
าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
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งบประมาณและที่ผ=านมา
หน=วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*



7 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�
ยานพาหนะและ
ขนสLง

 - เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ      
การจัดการขยะ
และลดปWญหาการ
ร3องเรียนเหตุ
รําคาญกลิ่นเหม็น
จากน้ําขยะ

 - รถยนต�บรรทุกขยะ  
  มูลฝอย แบบอัดท3าย 
    ตู3บรรทุกมูลฝอย มี
ขนาดความจุของตู3ไมL
น3อยกวLา 10 ลูกบาศก�
เมตร      และสามารถ
รับน้ําหนักมูลฝอยได3ไมL
น3อยกวLา 5,000 
กิโลกรัม น้ําหนักของรถ
รวมน้ําหน3กบรรทุกไมL
ต่ํากวLา 12,000 
กิโลกรัม จํานวน ๑ คัน

 2,400,000   -    -    -  กอง
สาธารณสุขฯ

4,232,500  -  -  - 
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รวม 7 รายการ



1 ยุทธศาสตร�ที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน
ด�านโครงสร�างพื้นฐาน

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป' 
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
หน�าที่ 3 โครงการที่ 4

1

เป3นจริงตามสภาพพื้นที่

ผิวจราจรกว�าง 4.70-5.50 ม.
ยาว 260.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม9น�อยกว9า
1,398.00 ตร.ม. (รวมทางเชื่อม) 

งบประมาณ 1,460,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป' พ.ศ.2561
หน9วยงานรับผิดชอบหลัก กองช9าง

ยาว 106.00 ม. และรางน้ํากว�างภายใน
0.50 ม. ยาวรวม 396.00 ม.
งบประมาณ 2,983,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป' พ.ศ.2561

คูน้ํากว�าง 0.40 ม. ยาว 280.00 ม.

พร�อมระบบระบายน้ํา ภายในชุมชน
กือบงกาแม (ข�างโรงเรียนแสงธรรม)
เป�าหมายผลผลิตของโครงการ
ผิวจราจรกว�าง 4.70 ม. ยาว 140.00 ม.
หรือมีพื้นทีไม9น�อยกว9า 658.00 ตร.ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒ พ.ศ.2561

สําหรับองค0กรปกครองส1วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร0 แผนงาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

 - เพื่อให�สอดคล�องกับความ

ที่ รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป     
(ป8จจุบัน)

โครงการก9อสร�างและปรับปรุงถนน คสล. โครงการก9อสร�างและปรับปรุงถนน คสล.

รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป       
(เปลี่ยนแปลงใหม1)

พร�อมระบบระบายน้ํา ภายในชุมชน
กือบงกาแม (ข�างโรงเรียนแสงธรรม)
เป�าหมายผลผลิตของโครงการ

รางน้ํากว�างภายใน 0.40 ม. 



2 ยุทธศาสตร�ที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน
ด�านโครงสร�างพื้นฐาน

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป' 
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
หน�าที่ 7 โครงการที่ 12

3 ยุทธศาสตร�ที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน
ด�านโครงสร�างพื้นฐาน

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป' 
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
หน�าที่ 2 โครงการที่ 2

ยาวรวม 159.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม9น�อยกว9า 
915.00 ตร.ม. พร�อมปรับปรุงฝาคูเดิม
งบประมาณ 840,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป' พ.ศ.2561

ถนนวรคามินทร�
เป�าหมายผลผลิตของโครงการ
ผิวจราจรกว�างเฉลี่ย 7.00 ม. หนา 0.15 ม
ยาวรวม 200.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม9น�อยกว9า
1,400.00 ตร.ม.

หน9วยงานรับผิดชอบหลัก กองช9าง

โครงการก9อสร�างและปรับปรุงถนน คสล.
ถนนวงศ�วิวัฒน�

2

งบประมาณ 1,250,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป' พ.ศ.2561
หน9วยงานรับผิดชอบหลัก กองช9าง

 - เพื่อให�สอดคล�องกับความ
เป3นจริงตามสภาพพื้นที่

2,030.00 ตร.ม.
งบประมาณ 1,700,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป' พ.ศ.2561

 - เพื่อให�สอดคล�องกับความ
เป3นจริงตามสภาพพื้นที่

เป�าหมายผลผลิตของโครงการ
ผิวจราจรกว�างเฉลี่ย 9.00 ม. 
ยาว 175.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม9น�อยกว9า 

ที่ รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป     
(ป8จจุบัน)

รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป       
(เปลี่ยนแปลงใหม1)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร0 แผนงาน

ถนนวงศ�วิวัฒน�
เป�าหมายผลผลิตของโครงการ
ผิวจราจรกว�างเฉลี่ย 11.80 ม. หนา 0.15 ม.
ยาว 172.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม9น�อยกว9า 

1,575.00 ตร.ม.
งบประมาณ 1,500,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป' พ.ศ.2561

โครงการก9อสร�างและปรับปรุงถนน คสล.

โครงการก9อสร�างและปรับปรุงถนน คสล. โครงการก9อสร�างและปรับปรุงถนน คสล. 
ถนนวรคามินทร� 
เป�าหมายผลผลิตของโครงการ
ผิวจราจรกว�างเฉลี่ย 4.50 -6.50 ม. หนา 0.15 ม



4 ยุทธศาสตร�ที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน
ด�านโครงสร�างพื้นฐาน

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป' 
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
หน�าที่ 4 และ 5
โครงการที่ 6,7 และ 8

3

เป�าหมายผลผลิตของโครงการ
ผิวจราจรกว�าง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม.
หรือมีพื้นที่ไม9น�อยกว9า 400.00 ตร.ม.
งบประมาณ 350,000 บาท

โครงการก9อสร�างถนน คสล. ภายในชุมชนล�อแม็ค

โครงการก9อสร�างถนน คสล. ภายในชุมชนล�อแม็ค
(สายที่ 2)

เป�าหมายผลผลิตของโครงการ
ผิวจราจรกว�าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม.
หรือมีพื้นที่ไม9น�อยกว9า 800.00 ตร.ม.
งบประมาณ 650,000 บาท

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร0 แผนงาน

โครงการก9อสร�างถนน คสล. ภายในชุมชนล�อแม็ค
(สายที่ ๑)

ที่ รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป     
(ป8จจุบัน)

รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป       
(เปลี่ยนแปลงใหม1)

โครงการก9อสร�างและปรับปรุงถนน คสล. ภายในชุมชน
ล�อแม็ค 

 - เพื่อให�สอดคล�องกับความ
เป3นจริงตามสภาพพื้นที่

(สายที่ 3)
เป�าหมายผลผลิตของโครงการ
ผิวจราจรกว�าง 4.00 ม. ยาว 120.00 ม.

เป�าหมายผลผลิตของโครงการ

รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป     

หรือมีพื้นที่ไม9น�อยกว9า 480.00 ตร.ม.
งบประมาณ 400,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป' พ.ศ.2561
หน9วยงานรับผิดชอบหลัก กองช9าง

ยุทธศาสตร0 แผนงานที่ 

ผิวจราจรกว�าง 5.00-6.00 ม. หนา 0.15 ม.
ยาว 455.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม9น�อยกว9า 
2,575.00 ตร.ม.
งบประมาณ 2,060,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป' พ.ศ.2561

รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป       เหตุผลการเปลี่ยนแปลง



5 ยุทธศาสตร�ที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน
ด�านโครงสร�างพื้นฐาน

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป' 
(พ.ศ.2561-2564)
หน�า 218
โครงการที่ 27 

6 ยุทธศาสตร�ที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน
ด�านโครงสร�างพื้นฐาน

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป' 
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
หน�าที่ 6
โครงการที่ 11

4

ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป' พ.ศ.2563
หน9วยงานรับผิดชอบหลัก กองช9าง

ยาวรวม 200.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม9น�อยกว9า
1,000.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาล
กําหนด
งบประมาณ 750,000 บาท ยาวรวม 136.00 ม.

ยาวรวม 455.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม9น�อยกว9า
ผิวจราจรกว�าง 5.00-6.50 ม. หนา 0.15 ม.

2,852.00 ตร.ม. รางน้ํากว�างภายใน 0.50 ม.

ถนนภายในชุมชนตันหยงมะลิ

ผิวจราจรกว�างเฉลี่ย 5.00 ม. หนา 0.15 ม
ถนนภายในชุมชนตันหยงมะลิเป�าหมายผลผลิตของโครงการ  - เพื่อนํามาดําเนินการใน 

(ป8จจุบัน)
โครงการก9อสร�างและปรับปรุงถนน คสล.

ถนนประชาวิวัฒน� ซอย ๓ (หลังหมู9บ�านไทยถาวร)

กว�างภายใน 1.20x2.10 ม. ยาวรวม 2.50 ม.
งบประมาณ 75,000 บาท

โครงการก9อสร�างและปรับปรุงถนน คสล. 
พร�อมระบบระบายน้ํา

เป�าหมายผลผลิตของโครงการ

(เปลี่ยนแปลงใหม1)

งบประมาณ 2,864,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป' พ.ศ.2561

 - เพื่อให�สอดคล�องกับความ
เป3นจริงตามสภาพพื้นที่

ป'งบประมาณ 2561

เป�าหมายผลผลิตของโครงการ

ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป' พ.ศ.2561

 - เพื่อให�สอดคล�องกับความ
เป3นจริงตามสภาพพื้นที่

โครงการวางท9อเหลี่ยม ถนนประชาวิวัฒน�
ซอย ๓ (หลังหมู9บ�านไทยถาวร)
เป�าหมายผลผลิตของโครงการ
ท9อขนาด 1.20x1.20 ม. ยาว 2.00 ม.
งบประมาณ 100,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป' พ.ศ.2561
หน9วยงานรับผิดชอบหลัก กองช9าง

โครงการก9อสร�างและปรับปรุงท9อเหลี่ยม คสล.



1 ยุทธศาสตร�ที่ ๗ แผนงานการศึกษา
ด�านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& 

(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
หน�าที่ ๒๒ โครงการที่ ๕

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& 
(พ.ศ.2561-2564)
หน�าที่ 289 
โครงการที่ 52
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หน9วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

งบประมาณ 40,000,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2563

อาคารอเนกประสงค�พื้นที่ไม9เกิน 
50.00 ตร.ม. จํานวน ๑ หลัง

โรงเรียนเทศบาล ๒
เป�าหมายผลผลิตของโครงการ

โครงการก9อสร�างอาคารเอนกประสงค�

งบประมาณ9 8๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ 2,400,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2561ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2561

เป�าหมายผลผลิตของโครงการ เป�าหมายผลผลิตของโครงการ  - เพื่อนํามาดําเนินการใน 
ปรับปรุงโรงอาหารหลังเก9าให�เปFนห�องประชุมขนาดกว�าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ป&งบประมาณ 2561

แผนงาน

โครงการปรับปรุงโรงอาหารเปFนห�อง โครงการก9อสร�างอาคารเอนกประสงค�  - เพื่อให�สอดคล�องกับความ
ประชุมเอนกประสงค� โรงเรียนเทศบาล ๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ เปFนจริงตามสภาพพื้นที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒ พ.ศ.2561

สําหรับองค0กรปกครองส1วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

7.1 แผนงานการศึกษา
ที่ รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป     

(ป9จจุบัน)
รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป     

(เปลี่ยนแปลงใหม1)
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร0



2 ยุทธศาสตร�ที่ ๗ แผนงานการศึกษา
ด�านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& 

(พ.ศ.2561-2564)
หน�าที่ 278
โครงการที่ 15

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& 
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
หน�าที่ ๒3 โครงการที่ 7
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ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2561

โรงเรียนเทศบาล ๓

ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.256๒
หน9วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

เป�าหมายผลผลิตของโครงการ
ปูกระเบื้องอาคารโยทะกา จํานวน ๔ ชั้น
งบประมาณ 750,000 บาท

โครงการปูกระเบื้องอาคารโยทะกา

งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 1,487.00 ตร.ม. และห�องน้ําชั้น 2-๔
ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2561งบประมาณ ๑,278,000 บาท

เป�าหมายผลผลิตของโครงการ เป�าหมายผลผลิตของโครงการ  - เพื่อนํามาดําเนินการใน 
ห�องน้ําอาคารโยทะกา จํานวน ๑๘ ห�อง ปูกระเบื้อง ชั้น ๑-๔ พื้นที่ไม9น�อยกว9า ป&งบประมาณ 2561

โครงการปรับปรุงห�องน้ําอาคารโยทะกา โครงการปรับปรุงซ9อมแซมพื้นอาคารและ  - เพื่อให�สอดคล�องกับความ
โรงเรียนเทศบาล ๓ ห�องน้ําอาคารเรียนโยทะกา โรงเรียนเทศบาล ๓เปFนจริงตามสภาพพื้นที่

ที่ รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป     
(ป9จจุบัน)

รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป     
(เปลี่ยนแปลงใหม1)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร0 แผนงาน



3 ยุทธศาสตร�ที่ ๗ แผนงานการศึกษา
ด�านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& 

(พ.ศ.2561-2564)
หน�าที่ 285
โครงการที่ 38

4 ยุทธศาสตร�ที่ ๗ แผนงานการศึกษา
ด�านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& 

(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.256๒ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
หน�าที่ ๒2 โครงการที่ 6

7

โครงการทาสีอาคารกระดังงา โครงการปรับปรุงทาสีอาคารกระดังงา  - เพื่อให�สอดคล�องกับความ

ที่ รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป     รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป      เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร0 แผนงาน

งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ทาสีอาคารกระดังงา ทั้งภายในและภายนอก
งบประมาณ 450,000 บาท

หน9วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2561

โรงเรียนเทศบาล ๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ เปFนจริงตามสภาพพื้นที่
เป�าหมายผลผลิตของโครงการ เป�าหมายผลผลิตของโครงการ  - เพื่อนํามาดําเนินการใน 

หน9วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2561

พื้นที่ไม9น�อยกว9า 3,600.00 ตร.ม.ทาสีบริเวณภายนอกอาคารกระดังงา ป&งบประมาณ 2561

งบประมาณ 650,000 บาท พื้นที่ไม9น�อยกว9า 1,040.00 ตร.ม.                      
ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.256๒งบประมาณ 132,000 บาท

เป�าหมายผลผลิตของโครงการ เป�าหมายผลผลิตของโครงการ  - เพื่อนํามาดําเนินการใน 
ทาสีอาคารปาริชาต ทาสีอาคารปาริชาต (ภายนอก) ป&งบประมาณ 2561

โครงการทาสีอาคารปาริชาต โครงการปรับปรุงทาสีอาคารปาริชาต  - เพื่อให�สอดคล�องกับความ
โรงเรียนเทศบาล ๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ เปFนจริงตามสภาพพื้นที่

ที่ รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป     
(ป9จจุบัน)

รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป     
(เปลี่ยนแปลงใหม1)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร0 แผนงาน



5 ยุทธศาสตร�ที่ ๗ แผนงานการศึกษา
ด�านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& 

(พ.ศ.2561-2564)
หน�า 286
โครงการที่ 45

6 ยุทธศาสตร�ที่ ๗ แผนงานการศึกษา
ด�านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& 

(พ.ศ.2561-2564)
หน�า 279
โครงการที่ 17

โรงเรียนเทศบาล ๓
เป�าหมายผลผลิตของโครงการ
ห�องน้ํา อาคารชงโค จํานวน 18 ห�อง
งบประมาณ 100,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2561
หน9วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

 - เพื่อให�สอดคล�องกับความ
เปFนจริงตามสภาพพื้นที่

โครงการปรับปรุงซ9อมแซมห�องน้ําอาคารเรียน
ชงโค (เฉพาะชั้น ๔) โรงเรียนเทศบาล ๓
เป�าหมายผลผลิตของโครงการ
ปรับปรุงซ9อมแซมห�องน้ําอาคารเรียนชงโค
(เฉพาะชั้น 4) โรงเรียนเทศบาล 3 จํานวน ๑ ห�อง

โครงการปรับปรุงห�องน้ําอาคารชงโค

งบประมาณ 43,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2561
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(ป9จจุบัน) (เปลี่ยนแปลงใหม1)

ป&งบประมาณ 2561

โครงการปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอล โครงการปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอล  - เพื่อให�สอดคล�องกับความ
โรงเรียนเทศบาล ๔ โรงเรียนเทศบาล ๔ เปFนจริงตามสภาพพื้นที่

สนาม 633.00 ตร.ม. พร�อมแปPนบาสเก็ตบอล
งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๒ แปPน

ปูพื้นยางพาราและปรับปรุงคูระบายน้ํารอบปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอล พื้นที่ไม9น�อยกว9า

หน9วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.256๒งบประมาณ ๑,๙๕๕,๐๐๐ บาท
หน9วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2561

 - เพื่อนํามาดําเนินการใน เป�าหมายผลผลิตของโครงการ เป�าหมายผลผลิตของโครงการ



เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง



เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง



เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง



1 บญัชีครุภณัฑ์ ผ.08 แผนงานเคหะและชมุชน

(กองช่าง)

แผนพฒันาท้องถิ'นสี'ปี 

(พ.ศ.2561-2564)

แบบ ผ.08

หน้า 345

ลําดบัที' 72

๓ ตร.ม.

จํานวน ๑ ชดุ

จํานวน ๔ ชดุๆ ละ 475,420 บาท 

เหมาะสมกบัการพฒันาของเดก็

ชดุหลงัคาไฟเบอร์กลาสทรงสามเหลี'ยม 4 ชดุ,

6.ราวเหล็กปีนป่าย จํานวน ๒ ตวั 

7.บนัไดไฟเบอร์กลาสราวจบัเหล็ก จํานวน 1 ตวั

8.แผ่นพื Cนไฟเบอร์กลาส จํานวน ๓ ตวังบประมาณ 1,000,000 บาท

งบประมาณ 1,901,680 บาท

11.เสาเหล็กโครงสร้าง จํานวน 12 ตวั

เครื'องออกกําลงักาย เครื'องเล่นสนามไฟเบอร์กลาสกลางแจ้ง  - เนื'องจากปรับเปลี'ยนชนิด

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

ชดุบนัไดเชือก 1 ชดุ, ชดุบนัไดเหล็ก 2 ชดุ, 2.สไลด์เดอร์ไฟเบอร์กลาส จํานวน ๑ ตวั

ชดุบนัไดไฟเบอร์กลาส ๒ ชดุ, แผ่นพื Cนไฟเบอร์กลาส 3.สไลด์เดอร์ไฟเบอร์กลาส จํานวน ๑ ตวั

ชดุทอ่สไลด์ไฟเบอร์กลาส 1 ชดุ, ชดุสไลด์ไฟเบอร์กลาส แตล่ะชดุ ประกอบด้วย

๒ ชดุ, ชดุสะพานไม้ ๑ ชดุ, ชดุสะพานสลิงค์ ๑ ชดุ, 1.หลงัคาสี'เหลี'ยมไฟเบอร์กลาส จํานวน ๑ ตวั

รายละเอ ียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี�ยนแปลงครั *งท ี�  ๒ พ.ศ.2561

สาํหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นดาํเนินการ

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ที�  รายละเอ ียดแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี    
(ปัจจุบัน)

รายละเอ ียดแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี 
(เปลี�ยนแปลงใหม่)

เหตุผลการเปลี�ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

บัญชีครุภณัฑ์

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ เครื'องเล่นสนามบางรายการให้

ชดุออกกําลงักาย ประกอบด้วย เครื'องเล่นสนามไฟเบอร์กลาสกลางแจ้ง พร้อมตดิตั Cง 

ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ'นสี'ปี พ.ศ.2561 9.ฝาข้างไฟเบอร์กลาส จํานวน 5 ตวั

หน่วยงานรับผิดชอบหลกั กองช่าง 10.ตกแตง่ไฟเบอร์กลาส จํานวน ๓ ตวั 

๒ ชดุ, ฝาข้างไฟเบอร์กลาส ๒ ชดุ, ปา้ยไฟเบอร์กลาส 4.สไลด์เดอร์ไฟเบอร์กลาส จํานวน ๑ ตวั 

รูปปลา FUNNY WORLD ๑ ชดุและแผ่นยางพาราปพูื Cน 5.อโุมงค์เหล็ก จํานวน ๑ ตวั 



2 บญัชีครุภณัฑ์ ผ.08 แผนงานบริหารงานทั'วไป

(กองคลงั)

แผนพฒันาท้องถิ'นสี'ปี 

(พ.ศ.2561-2564)

แบบ ผ.08

หน้า 327

ลําดบัที' 9

3 บญัชีครุภณัฑ์ ผ.08 แผนงานบริหารงานทั'วไป

(กองคลงั) แผนพฒันาท้องถิ'นสี'ปี 

(พ.ศ.2561-2564)

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

เครื'องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน ๑ เครื'อง เครื'องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน ๑ เครื'อง

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

เครื'องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลแบบที' ๑ เครื'องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลแบบที' ๒

เครื'องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลแบบที' ๑ เครื'องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลแบบที' ๒

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิ Cว จํานวน ๒ เครื'อง จอภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ Cว จํานวน ๒ เครื'อง

งบประมาณ 22,000 บาท งบประมาณ 22,000 บาท

ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ'นสี'ปี พ.ศ.2563 ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ'นสี'ปี พ.ศ.256๑

เครื'องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลแบบที' ๑ เครื'องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลแบบที' ๑ 

จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิ Cว จํานวน ๑ เครื'อง จอขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ Cว จํานวน ๑ เครื'อง 

เครื'องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลแบบที' 1 เครื'องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลแบบที' 1  - เพื'อนํามาดําเนินการใน 

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ เป้าหมายผลผลิตของโครงการ ปีงบประมาณ 2561

บัญชีครุภัณฑ์

ที� รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี    
(ปัจจุบัน)

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี 
(เปลี�ยนแปลงใหม่)

เหตุผลการเปลี�ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ'นสี'ปี พ.ศ.2561

9



แบบ ผ.08

หน้า 327
ลําดบัที' 10

4 บญัชีครุภณัฑ์ ผ.08 แผนงานการพาณิชย์

(สถานธนานบุาล)

แผนพฒันาท้องถิ'นสี'ปี 

(พ.ศ.2561-2564)

เพิ'มเตมิ ครั Cงที' 1 

แบบ ผ.08

หน้า 39

ลําดบัที' 27

5 บญัชีครุภณัฑ์ ผ.08 แผนงานเคหะและชมุชน

(กองช่าง)

แผนพฒันาท้องถิ'นสี'ปี 

(พ.ศ.2561-2564)

ผ้าเต้นท์โค้ง 

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

ผ้าเต้นท์โค้ง ขนาดไม่น้อยกวา่ 5x9 เมตร 

จํานวน 6 หลงั

 - เนื'องจากวดัขนาดของเต้นท์

ผิดพลาด

2 TB 

งบประมาณ 33,000 บาท

ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ'นสี'ปี พ.ศ.2561

 - เนื'องจากกล้องโทรทศัน์วงจรปิด

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

กล้องโทรทศัน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบมมุมองคงที'

2 ล้านพิกเซล พร้อมตดิตั Cง จํานวน 2 กล้อง

งบประมาณ 33,000 บาท

ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ'นสี'ปี พ.ศ.2561

มีไม่เพียงพอตอ่การสอดส่อง

ความปลอดภยัอย่างทั'วถงึของโรงรับ

จํานํา 

กล้องโทรทศัน์วงจรปิด กล้องโทรทศัน์วงจรปิด 

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

กล้องโทรทศัน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบมมุมองคงที'

2 ล้านพิกเซล พร้อมตดิตั Cง จํานวน 5 กล้อง 

รวมสายสญัญาณและอปุกรณ์ตอ่พ่วง วงจรไฟเสียบกล้อง

12 โวลย์ 30 แอมป์ อปุกรณ์บนัทกึภาพฮารดสิความจุ

10

บัญชีครุภัณฑ์

ที� รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี    
(ปัจจุบัน)

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี 
(เปลี�ยนแปลงใหม่)

เหตุผลการเปลี�ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

งบประมาณ 3,200 บาท งบประมาณ 2,800 บาท

ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ'นสี'ปี พ.ศ.2564 ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ'นสี'ปี พ.ศ.2561

ผ้าเต้นท์โค้ง

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

ผ้าเตน็ท์โค้ง ขนาดไม่น้อยกวา่ 4.5x9 เมตร 

จํานวน 6 หลงั



เพิ'มเตมิ ครั Cงที' 1 

แบบ ผ.08

หน้า 35

ลําดบัที' 16

6 บญัชีครุภณัฑ์ ผ.08 แผนงานการพาณิชย์

(สถานธนานบุาล) แผนพฒันาท้องถิ'นสี'ปี 

(พ.ศ.2561-2564)

แบบ ผ.08

หน้า 326

ลําดบัที' 1

เครื'องพิมพ์ DOT MATRIX แบบแคร่ยาว เครื'องพิมพ์ DOT MATRIX แบบแคร่สั Cน

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

เครื'องพิมพ์ DOT MATRIX แบบแคร่สั Cน จํานวน ๑ เครื'อง

งบประมาณ 22,000 บาท

ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ'นสี'ปี พ.ศ.2561

 - เพื'อให้สอดคล้องกบัการปฏิบตังิาน

เครื'องพิมพ์ DOT MATRIX แบบแคร่ยาว จํานวน ๑ เครื'อง

งบประมาณ 23,000 บาท

ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ'นสี'ปี พ.ศ.2561

11

บัญชีครุภัณฑ์

ที� รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี    
(ปัจจุบัน)

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี 
(เปลี�ยนแปลงใหม่)

เหตุผลการเปลี�ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

งบประมาณ 78,000 บาท

ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ'นสี'ปี พ.ศ.2561

งบประมาณ 78,000 บาท

ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ'นสี'ปี พ.ศ.2561
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