คํานํา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจั ดทํ า แผนพั ฒ นาขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น
พ.ศ.2548 และที่ แ กไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.2559 ใหยกเลิ ก ความในขอ 18 ของระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และกําหนดให
เทศบาล องคการบริ ห ารสวนตํ าบล เมื อ งพั ท ยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่ นอื่ นที่ มี ก ฎหมายจั ดตั้ ง
ใหจั ด ทํ า หรื อ ทบทวนแผนพั ฒ นาทองถิ่ น สี่ ป6 ใ หแลวเสร็ จ ภายในเดื อ นตุ ล าคมกอนป6 ง บประมาณถั ด ไป
กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป6ก็สามารถดําเนินการได การทบทวนแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป6 อาจอยูในรูปแบบของการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ดังนี้
ตามขอ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2559 ในขอ ๒๒ เพื่อประโยชนของประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป6ได โดยใหดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป6ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเป?นเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป6ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น
(๓) ผู บริ ห ารทองถิ่ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ร างแผนพั ฒ นาทองถิ่ นสี่ ป6 ที่ เ พิ่ ม เติ ม หรื อ เปลี่ ยนแปลงและ
ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป6ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

คํานํา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจั ดทํ า แผนพั ฒ นาขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น
พ.ศ.2548 และที่ แ กไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.2559 ใหยกเลิ ก ความในขอ 18 ของระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และกําหนดให
เทศบาล องคการบริ ห ารสวนตํ าบล เมื อ งพั ท ยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่ นอื่ นที่ มี ก ฎหมายจั ดตั้ ง
ใหจั ด ทํ า หรื อ ทบทวนแผนพั ฒ นาทองถิ่ น สี่ ป6 ใ หแลวเสร็ จ ภายในเดื อ นตุ ล าคมกอนป6 ง บประมาณถั ด ไป
กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป6ก็สามารถดําเนินการได การทบทวนแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป6 อาจอยูในรูปแบบของการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ดังนี้
ตามขอ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2559 ในขอ ๒๒ เพื่อประโยชนของประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป6ได โดยใหดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป6ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเป?นเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป6ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น
(๓) ผู บริ ห ารทองถิ่ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ร างแผนพั ฒ นาทองถิ่ นสี่ ป6 ที่ เ พิ่ ม เติ ม หรื อ เปลี่ ยนแปลงและ
ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป6ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

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

หนา

แบบ ผ.07 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ก-จ

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

1-6

ยุทธศาสตร5ที่ ๒ ดานงานส9งเสริมคุณภาพชีวิต
- แผนงานการศึกษา

7-8

ยุทธศาสตร5ที่ ๕ ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ5ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
- แผนงานเคหะและชุมชน

9-10

ยุทธศาสตร5ที่ ๗ ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

11-13
14

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

15
16
17-21

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

หนา

ยุทธศาสตร5ที่ ๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน
- แผนงานเคหะและชุมชน

1-4

ยุทธศาสตร5ที่ ๗ ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
- แผนงานการศึกษา

5-8

(ผ.08) บัญชีครุภัณฑ5

9-12

แบบ ผ.07
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท$องถิ่นสี่ป6 (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.๒๕๖1
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ก
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ ๑ ด$านโครงสร$างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
รวม

ป6 ๒๕๖๑
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
13
13

13,154,500
13,154,500

ป6 ๒๕๖๒
ป6 ๒๕๖๓
ป6 ๒๕๖๔
รวม ๔ ป6
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน
งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ
(บาท)
-

-

-

-

-

-

13

13,154,500

-

-

-

-

-

-

13

13,154,500

ข
ยุทธศาสตร

ป6 ๒๕๖๑
จํานวน
งบประมาณ

ป6 ๒๕๖๒
ป6 ๒๕๖๓
ป6 ๒๕๖๔
รวม ๔ ป6
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน
งบประมาณ

โครงการ

โครงการ

ยุทธศาสตร 2 : ด$านงานสBงเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการศึกษา

2

รวม

2

(บาท)
5,445,000
5,445,000

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

2

(บาท)
5,445,000
5,445,000

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท+องถิ่นสี่ป/ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
สําหรับองค9กรปกครองส"วนท+องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร9จังหวัดที่ 1 เสริมสร+างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส"งเสริมการค+า การลงทุน และการค+าชายแดน
ยุทธศาสตร9การพัฒนาขององค9กรปกครองส"วนท+องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ : ด+านโครงสร+างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร9ที่ ๑ : ด+านโครงสร+างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา : บุกเบิก สร+าง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผ"านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค9 (ผลผลิตของโครงการ) 2561
2562 2563 2564 ตัวชี้วัด (KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอสรางและ - เพื่อใหประชาชน - ผิวจราจรกวาง
470,000
- - ประชาชน
ปรับปรุงถนน คสล.
มีถนนใชในการ
5.00 ม. หนา
สัญจรไปมา
ถนนเจริญเขต ซอย คมนาคมอยาง
0.15 ม. ยาวรวม
สะดวกและ
22
สะดวก ปลอดภัย 1๒๒.๐๐ ม. หรือมี
ปลอดภัย
- เพื่อลดอุบัติเหตุ พื้นที่ไมนอยกวา 6
สรางความ
๑0.00 ตร.ม.
ปลอดภัยในชีวิต

หน"วยงาน
ผลที่คาดว"าจะได+รับ รับผิดชอบ
หลัก
- ประชาชนใน
กองชาง
พื้นที่มีถนนได
มาตรฐานสําหรับ
ใชในการคมนาคม
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย;สินในการใช

- ผิวจราจรกวาง
2 โครงการกอสรางและ - เพื่อปรับปรุง
ถนนใหไดมาตรฐาน 4.00 ม. หนา
ปรับปรุงถนน คสล.
พรอมระบบระบายน้ํา สามารถใช
0.15 ม.ยาว 2๐.๐๐
คมนาคมไดอยาง
ม.
หรือมีพื้นที่
ถนนทรายทอง 1
ซอย 10
ปลอดภัย และมี
ไมนอยกวา 80.00
ระบบระบายน้ําที่ดี ตร.ม.
ราง
น้ํากวางภายใน

403,000

1

-

-

- - ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย
ระบายน้ําฝน
สะดวกไมมี
ป?ญหาน้ําทวม

ยุทธศาสตร9จังหวัดที่ 1 เสริมสร+างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส"งเสริมการค+า การลงทุน และการค+าชายแดน
ยุทธศาสตร9การพัฒนาขององค9กรปกครองส"วนท+องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ : ด+านโครงสร+างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร9ที่ ๑ : ด+านโครงสร+างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา : บุกเบิก สร+าง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผ"านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค9 (ผลผลิตของโครงการ) 2561
2562 2563 2564 ตัวชี้วัด (KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการกอสรางและ - เพื่อปรับปรุง
- ผิวจราจรกวาง
###########
- - ประชาชน
ถนนใหไดมาตรฐาน 7.00 ม. หนา
ปรับปรุงถนน คสล.
สัญจรไปมา
พรอมระบบระบายน้ํา
สามารถใช 0.15 ม. ยาวรวม
สะดวกและ
ถนนรักษ;ชนะอุทิศ
คมนาคมไดอยาง ๑๕4.๐๐ ม. หรือมี
ปลอดภัย
(ขางโรงยาง )
ปลอดภัย และมี
พื้นที่ไมนอยกวา
ระบายน้ําฝน
ระบบระบายน้ําที่ดี 1,078.00 ตร.ม.
สะดวก ไมมี
รางน้ํากวางภายใน
ป?ญหาน้ําทวม

- ประชาชนใน
พื้นที่มีถนนได
มาตรฐานสําหรับ
ใชในการ
คมนาคมและไมมี
น้ําทวมขัง

กองชาง

หน"วยงาน
ผลที่คาดว"าจะได+รับ รับผิดชอบ
หลัก
- ประชาชนใน
กองชาง
พื้นที่มีถนนได
มาตรฐานสําหรับ
ใชในการคมนาคม
และไมมีน้ําทวมขัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป@ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
สําหรับองค!กรปกครองส'วนท%องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร!จังหวัดที่ 1 เสริมสร%างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส'งเสริมการค%า การลงทุน และการค%าชายแดน
ยุทธศาสตร!การพัฒนาขององค!กรปกครองส'วนท%องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 : ด%านงานส'งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร! 2 : ด%านงานส'งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : ส'งเสริมด%านการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่

โครงการ

1 โครงการกอสราง
สนามบาสเกตบอล
พรอมระบบไฟฟา
สองสวาง บริเวณ
ภายใน
สวนสาธารณะหนา
โรงพยาบาลสุไหง
โก-ลก

วัตถุประสงค!

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อสรางสนาม
- กอสรางสนาม
บาสเกตบอลที่ได
บาสเกตบอล พื้นที่ไม
มาตรฐานใหเยาวชน นอยกวา 714.00
ประชาชนไดใชเป*น ตร.ม.จํานวน ๑ แหง
สถานที่ออกกําลัง
กายและฝ0กซอม
แขงขันกีฬา

หน'วยงาน
งบประมาณและที่ผ'านมา
2561
2562
2563
2564 ตัวชี้วัด (KPI)ผลที่คาดว'าจะได%รับ รับผิดชอบ
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,465,000
- - สนาม
- มีสนาม
สํานัก
บาสเกตบอล บาสเกตบอลที่
การศึกษา
จํานวน 1 รองรับการ
แหง
ฝ0กซอมและ
จัดการแขงขัน
กีฬาระดับตําบล
และระดับอําเภอ
- เด็ก
เยาวชนและ
ประชาชนไดออก
กําลังกายและ
เลนกีฬาเพิ่มมาก
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ยุทธศาสตร!จังหวัดที่ 1 เสริมสร%างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส'งเสริมการค%า การลงทุน และการค%าชายแดน
ยุทธศาสตร!การพัฒนาขององค!กรปกครองส'วนท%องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 : ด%านงานส'งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร! 2 : ด%านงานส'งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : ส'งเสริมด%านการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่

โครงการ

2 โครงการกอสราง
หลังคาสนามเปตอง
ภายในสนามกีฬา
มหาราช

วัตถุประสงค!
- เพื่อปองกันแดด
และฝนใหกับ
ประชาชนที่มาออก
กําลังกาย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- สนามเปตอง
ขนาด 16 X 16 เมตร

งบประมาณและที่ผ'านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,980,000

-

-

หน'วยงาน
2564 ตัวชี้วัด (KPI)ผลที่คาดว'าจะได%รับ รับผิดชอบ
หลัก
(บาท)
- - หลังคา
- สนามเปตองมี
สนาม เปตอง หลังคาคลุม
จํานวน ปองกันแดดและฝน
1 แหง

สํานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท(องถิ่นสี่ป, (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
สําหรับองค8กรปกครองสวนท(องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร8จังหวัดที่ 1 เสริมสร(างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการค(า การลงทุน และการค(าชายแดน
ยุทธศาสตร8การพัฒนาขององค8กรปกครองสวนท(องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ : ด(านการบริหารจัดการและการอนุรักษ8ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม
ยุทธศาสตร8ที่ ๕ : ด(านการบริหารจัดการและการอนุรักษ8ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม
แนวทางการพัฒนา : ปรับปรุงภูมิทัศน8ในชุมชนและเมือง
๕.1 แผนงานเคหะและชุมชน
หนวยงาน
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ วัตถุประสงค8ผลผลิตของโครงการ 2561
2562
2563
2564 ตัวชี้วัด (KPI)ผลที่คาดวาจะได(รับรับผิดชอบ
1

2

โครงการ
กอสรางและ
ปรับปรุงพื้นปู
กระเบื้องและ
จุดทําความ
สะอาด
โครงการ
ปรับปรุง
ภูมิทัศน8
สวนสาธารณะ
หนา
โรงพยาบาล

- เพื่อเพื่อ
ปรับปรุงและ
พัฒนาแหลง
ทองเที่ยวที่
สําคัญของ
จังหวัด
- เพื่อเพื่อ
ปรับปรุงและ
พัฒนาแหลง
ทองเที่ยวที่
สําคัญของ
จังหวัด

- พื้นที่ปู
กระเบื้องมี
ขนาดไมนอย
กวา
528.00
ตร.ม.และจุด
- ปรับปรุง
พื้นที่ลานเวที
การแสดง
,ฉากหลังลาน
เวที,ศาลา,
หองน้ํา-สวม

(บาท)
448,000

5,660,000

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

- - จํานวน ๑
แหง

-

-

- - จํานวน ๑
แหง

- ประชาชน
มีลาน
กิจกรรม
สําหรับ
พักผอนเและ
ภาพลักษณ8
- ประชาชน
มีลาน
กิจกรรม
สําหรับ
พักผอนเและ
ภาพลักษณ8

หลัก
กองชาง

กองชาง
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ยุทธศาสตร8จังหวัดที่ 1 เสริมสร(างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการค(า การลงทุน และการค(าชายแดน
ยุทธศาสตร8การพัฒนาขององค8กรปกครองสวนท(องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ : ด(านการบริหารจัดการและการอนุรักษ8ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม
ยุทธศาสตร8ที่ ๕ : ด(านการบริหารจัดการและการอนุรักษ8ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม
แนวทางการพัฒนา : ปรับปรุงภูมิทัศน8ในชุมชนและเมือง
๕.1 แผนงานเคหะและชุมชน
หนวยงาน
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ วัตถุประสงค8ผลผลิตของโครงการ 2561
2562
2563
2564 ตัวชี้วัด (KPI)ผลที่คาดวาจะได(รับรับผิดชอบ
3

4

โครงการ
ปรับปรุง
ภูมิทัศน8
สวนสาธารณะ
มิ่งขวัญประชา
โครงการ
กอสรางลาน
สันทนาการ
คสล. พรอม
พื้นยาง
สังเคราะห8

- เพื่อเพื่อ
ปรับปรุงและ
พัฒนาแหลง
ทองเที่ยวที่
สําคัญของ
- เพื่อให
ประชาชนมี
ลานสําหรับ
กิจกรรม
สันทนาการ
และพักผอน
หยอนใจ

- ปรับปรุง
หองน้ํา-สวม,
โถงใตถุน
อาคาร,ลาน
กิจกรรม
- กอสราง
ลาน
สันทนาการ
คสล.
พรอมพื้นยาง
สังเคราะห8
ขนาด
9.00x14.00
ม. หนา
0.10 ม.

(บาท)
2,150,000

1,310,000

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

- - จํานวน ๑
แหง

-

-

- - จํานวน 4
แหง

- ประชาชน
มีลาน
กิจกรรม
สําหรับ
พักผอนเและ
- ประชาชน
มีลาน
กิจกรรม
สําหรับ
พักผอนและ
สันทนาการ

หลัก
กองชาง

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป5 (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
สําหรับองค-กรปกครองส!วนท%องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร-จังหวัดที่ 1 เสริมสร%างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส!งเสริมการค%า การลงทุน และการค%าชายแดน
ยุทธศาสตร-การพัฒนาขององค-กรปกครองส!วนท%องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด%านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร-ที่ ๗ : ด%านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช% ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
7.1 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผ!านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564 ตัวชี้วัด (KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000
- - หองฟตเน
1 โครงการปรับปรุง
- เพื่อใหมีสถานที่
- ปรับปรุง ตอเติมหอง
สมีพื้นที่ออก
ตอเติม หองออก
กวางขวาง เพียงพอ ออกกําลังกาย พื้นที่รวม
กําลังกาย
กําลังกาย (ฟตเนส) ตอการใชบริการของ ไมนอยกวา 48.00 ตร.
เพิ่มขึน้ ไมนอย
สนามกีฬามหาราช ประชาชน และภายใน ม.
กวา
หองมีอากาศถายเท
มากขึ้น
48.00 ตร.ม.
2 โครงการปรับปรุง
- เพื่อปรับปรุงระบบ
ซอมแซมระบบไฟฟ:า ไฟฟ:าใหสามารถใชงาน
สองสวางบริเวณ
ไดอยางเพียงพอ
สนามกีฬามหาราช

- ปรับปรุง ซอมแซม
ระบบไฟฟ:าสองสวาง
บริเวณสนามกีฬามหาราช
, ลานอเนกประสงค=
และสนามฟุตบอล (หญา
เทียม)

1,718,200

-

-

- - ไฟฟ:าสอง
สวางบริเวณ
สนามกีฬา
มหาราช,ลาน
อเนกประสงค=
และสนาม
ฟุตบอล(หญา
เทียม)
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ผลที่คาดว!าจะได%รับ

หน!วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- หองฟตเนส
สํานักการศึกษา
สามารถรองรับ
ประชาชนที่มาใช
บริการเพิ่มมากขึ้น

- บริเวณสนาม
กีฬามหาราชมี
ไฟฟ:าสองสวาง
เพียงพอ

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตร-จังหวัดที่ ๒ ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสร%างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร-การพัฒนาขององค-กรปกครองส!วนท%องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด%านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร-ที่ ๗ : ด%านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช% ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
7.1 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผ!านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว!าจะได%รับ

หน!วยงาน
รับผิดชอบหลัก

3 โครงการกอสรางและ - เพื่อปรับปรุงหอง
ปรับปรุงอาคารสถานที่ ประชุมและบริเวณ
โรงเรียนเทศบาล 1 ภายในโรงเรียนใหมี
ความพรอมในการจัด
กิจกรรมตางๆ

- กอสรางและปรับปรุง
อาคารสถานที่ โรงเรียน
เทศบาล ๑ ประกอบดวย
หองประชุมขนาดกวาง
11.00 ม. ยาว 7.20 ม.
พื้นที่รวมไมนอยกวา
79.00 ตร.ม.,กออิฐรั้ว,
หลังคาคลุมทางเดินและ
ที่นั่งเด็กนักเรียน ระหวาง
อาคารขาหลวงและอาคาร
เฟGHองฟ:า และปรับปรุง
พื้นที่หนาอาคารขาหลวง

969,000

-

-

- - กอสรางและ
ปรับปรุงอาคาร
สถานที่ โรงเรียน
เทศบาล ๑

- หองประชุมและ
สถานที่ โรงเรียน
เทศบาล ๑ มีความ
พรอมในการจัด
กิจกรรมตางๆ

สํานักการศึกษา

4 โครงการกอสราง
- เพื่อป:องกันแดดและ
อาคารหลังคาโรง
ฝนสําหรับนักเรียน
อาหาร
โรงเรียน
เทศบาล 4

- กอสรางอาคารหลังคา
โรงอาหาร พื้นที่หลังคา
ไมนอยกวา 16.00 ตร.ม.

55,000

-

-

- - พื้นที่หลังคา - โรงอาหารรองรับ
ไมนอยกวา
การใชงานอยางเต็ม
16.00 ตร.ม. ศักยภาพ

สํานักการศึกษา

12

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

ยุทธศาสตร-การพัฒนาขององค-กรปกครองส!วนท%องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด%านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร-ที่ ๗ : ด%านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช% ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
7.1 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผ!านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 โครงการปรับปรุง
- เพื่อปรับปรุงสนาม
สนามฟุตบอล (ภายใน ฟุตบอลใหไดมาตรฐาน
สนามกีฬามหาราช)
และใหเยาวชน
ประชาชนไดใชเปKน
สถานที่ออกกําลังกาย

- ปรับปรุงสนามฟุตบอล
(ภายในสนามกีฬามหาราช)

500,000

-
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2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว!าจะได%รับ

หน!วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- - จํานวน ๑ แหง - มีสนามฟุตบอลที่ สํานักการศึกษา
รองรับการฝLกซอม
และจัดการแขงขัน
กีฬาในระดับตางๆ
ได - เด็กเยาวชน
และประชาชนได
ออกกําลังกายและ
เลนกีฬาเพิ่มมากขึ้น
ทําใหมีสุขภาพที่
แข็งแรงสมบูรณ=
หางไกลยาเสพติด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท(องถิ่นสี่ปF (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
สําหรับองค!กรปกครองส&วนท(องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร!จังหวัดที่ ๒ ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสร(างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร!การพัฒนาขององค!กรปกครองส&วนท(องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด(านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร!ที่ ๗ : ด(านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช( ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
7.3 แผนงานสร(างความเข็มแข็งของชุมชน
เปาหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการปรับปรุง
ศูนยเรียนรูผูสูงอายุ
(อาคารสงเสริม
อาชีพ)

วัตถุประสงค!

- เพื่อใหผูสูงอายุ
และประชาชนที่
สนใจมีสถานที่
เรียนรู พัฒนา
สงเสริมดานอาชีพ

(ผลผลิตของโครงการ)

- ขนาดกวาง
6.00x7.50 ม.
รวมพื้นที่ไมนอยกวา
45.00 ตร.ม.

งบประมาณและที่ผ&านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

500,000

-

-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว&าจะได(รับ

- - จํานวน ๑ - ผูสูงอายุและ
แหง
ประชาชนไดรับ
ความรู ทักษะใน
ดานอาชีพเพิ่มขึ้น

หน&วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กอง
สวัสดิการฯ

แบบ ผ. 05
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
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาส?งเสริมการท?องเที่ยวและแหล?งท?องเที่ยวเชิงอนุรักษ< เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผ?านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค<
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563 2564 ตัวชี้วัด (KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท)
1 โครงการ Street Art - เพื่อฟ,-นฟูพื้นที่
- วาดภาพศิลปะ
2,000,000
- - ภาพวาด
เมืองตนแบบและ ชุมชนดั้งเดิมของ
บนผนังในเขตชุมชน
ศิลปะบนผนัง
การพัฒนาพื้นที่เขต เมืองสุไหงโก-ลก ให
ในเขตชุมชน
เศรษฐกิจพิเศษสุไหง เป3นชุมชนที่ยั่งยืน
โก-ลก
- เพื่อ
กระตุนเศรษฐกิจของ
ชุมชนใหเขมแข็ง โดย
ใชศิลปะเป3นสื่อกลาง
ในการกระตุน
เศรษฐกิจของชุมชน
- เพื่อใชศิลปะ
เป3นพื้นที่ในการนํา
ชุมชน เป3นสถานที่
ท8องเที่ยวทางสังคม
และวัฒนธรรมร8วม
15

ผลที่คาดว?าจะได(รับ
- ทําใหเกิด Land
mark แห8งใหม8
ส8งเสริมการ
ท8องเที่ยวทางสังคม
และวัฒนธรรมร8วม
สมัย

หน?วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองวิชาการฯ

ยุทธศาสตร<จังหวัดที่ 1 เสริมสร(างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส?งเสริมการค(า การลงทุน และการค(าชายแดน
ยุทธศาสตร<การพัฒนาขององค<กรปกครองส?วนท(องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด(านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร<ที่ ๗ : ด(านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช( ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
7.2 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผ?านมา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค<
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563 2564 ตัวชี้วัด (KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท)
2,497,000
- - หองน้ํา
2 โครงการก8อสราง
- เพื่อพัฒนาหองน้ํา - ก8อสรางหองน้ํา
สาธารณะ
หองน้ําสาธารณะ
สาธารณะในแหล8ง
สาธารณะ (ไม8มีหอง
(ไม8มีหอง
อาบน้ํา) จํานวน ๑
เพื่อการท8องเที่ยว ท8องเที่ยวใหพรอม
อาบน้ํา)
ระดับสากล (ไม8มี
รองรับนักท8องเที่ยว หลัง
จํานวน ๑ หลัง
หองอาบน้ํา) แบบ
ฐานรากเข็ม สวนมิ่ง
ขวัญประชา

รวม

2 โครงการ

2,000,000 2,497,000

-

ผลที่คาดว?าจะได(รับ
- นักท8องเที่ยวมี
ความพึงพอใจใน
การมาใชบริการ
หองน้ํา สาธารณะที่
สวนมิ่งขวัญประชา
มีความสะดวก
ปลอดภัยมากขึ้น

หน?วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช8าง

-
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แบบ ผ. 05
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท(องถิ่นสี่ป, (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
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
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผ?านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค<
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563 2564 ตัวชี้วัด (KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท)
1 โครงการก8อสราง
- เพื่อใหประชาชนใน - ลานกีฬา ชุมชน
1,451,000
- - ลานกีฬา
ลานกีฬาชุมชนศรีอา ชุมชนมีลานกีฬาใชใน ศรีอามาน จํานวน ๑
จํานวน 1 แห8ง
มาน
การออกกําลังกายและ แห8ง - ก8อสราง
เพื่อปSองกันการแพร8 สนามฟุตซอล ขนาด
ระบาดของยาเสพติด 28.00 ม. ยาว
ในเขตชุมชนและ
45.00 ม.
ตอบสนองนโยบาย จํานวน 1 สนาม
รัฐบาลเกี่ยวกับการ
- ก8อสรางสนาม
ปSองกันยาเสพติด
เซปWคตะกรอ ขนาด
9.00 ม.ยาว 16.50
ม. จํานวน 1
สนาม

ผลที่คาดว?าจะได(รับ

หน?วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ประชาชนใน
กองสวัสดิการฯ
ชุมชนศรีอามาน
รวมทั้งชุมชน
ขางเคียง ไม8
นอยกว8า 300
ครัวเรือน มีสถานที่
ออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพที่ดีของ
ประชาชนและลด
ปWญหายาเสพติด

แบบ ผ.08
บัญชีครุภัณฑ*
แผนพัฒนาท.องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
แบบ ผ.08
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

1

บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

- ครุภัณฑ
สํานักงาน

- เพื่อความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน

2

บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

- ครุภัณฑ
สํานักงาน

- เพื่อความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- โต%ะทํางาน
ขนาด ๔ ฟุต
จํานวน 2 ตัว
(ตัวละ 4,500
บาท)
- เก3าอี้ทํางานล3อหมุน
มีที่พักแขน จํานวน
2 ตัว(ตัวละ 1,700
บาท)
- เครื่องสํารองไฟ

3

บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

- ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

- เพื่อให3เกิด
ประสิทธิภาพและ ขนาด ๘๐๐ VA
ประสิทธิผลในการ จํานวน ๒ เครื่อง
(เครื่องละ 2,800 บาท)
ปฏิบัติงาน

๔

แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ

- ครุภัณฑกีฬา

- เพื่อให3เด็กและ
เยาวชน ใช3ในการ
ออกกําลังกาย
ฝJกซ3อมมวยไทย
และมีอุปกรณใน
การซ3อมกีฬาอยLาง
เพียงพอ

- เวทีมวยไทย
มาตรฐาน ขนาดกว3าง
6.00 เมตร ยาว 6.00
เมตร
สูง
2.50 เมตร
จํานวน ๑ ชุด
17

งบประมาณและที่ผ=านมา
หน=วยงาน
2561
2562
2563
2564
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9,000
- สํานักปลัด

3,400

-

-

-

สํานักปลัด

5,600

-

-

-

กองคลัง

250,000

-

-

- สํานักการศึกษา

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

๕

แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ

- ครุภัณฑกีฬา

วัตถุประสงค*
- เพื่อทดแทน
ของเดิมที่ชํารุด และ
ให3เพียงพอในการ
ให3บริการแกL
ประชาชนในพื้นที่
และสLงเสริมการ
ออกกําลังกายของ
ประชาชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ=านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)

- อุปกรณฟRตเนส
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

-

หน=วยงาน
2564
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
-

- สํานักการศึกษา

18

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ=านมา
2561
2562
2563

2564

หน=วยงาน
รับผิดชอบหลัก

6

แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ

- ครุภัณฑกีฬา

- เพื่อสLงเสริมให3 - ชุดออกกําลังกาย
ประชาชนในพื้นที่ จํานวน ๒๔ ชุด พร3อม
มีสุขภาพรLางกาย ติดตั้ง ประกอบด3วย/
เครือ่ งบริหารกล3ามเนื้อ
ที่แข็งแรง
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

(บาท)
964,500

(บาท)

(บาท)
-

(บาท)
-

รับผิดชอบหลัก
- สํานักการศึกษา
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ=านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หน=วยงาน
2564
รับผิดชอบหลัก
(บาท)

6

แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ

- ครุภัณฑกีฬา

- เพื่อสLงเสริมให3
ชุดออกกําลังกาย จํานวน ๒๔
ประชาชนในพื้นที่มี
ชุด พร3อมติดตั้ง
สุขภาพรLางกายที่แข็งแรง 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/
อุปกรณซิทอัพลดหน3าท3อง
,บริหารขา-เขLา จํานวน ๑
เครื่อง/เครื่องบริหารข3อเขLาขา จํานวน ๑ เครื่อง/อุปกรณ
ซิทอัพลดหน3าท3อง,บริหารขาเขLา จํานวน ๑ เครื่อง/
อุปกรณบริหารสะโพก-ขา
จํานวน ๑ เครื่อง/อุปกรณซิท
อัพลดหน3าท3องและกําลังขา
จํานวน ๒ เครื่อง/เครื่อง
บริหารสะโพก-หัวไหลL จํานวน
๑ เครื่อง/อุปกรณบริหาร
รLางกาย จํานวน ๑ เครื่อง/
อุปกรณยกน้ําหนัก จํานวน 1
เครื่องและเครื่องออกกําลัง

964,500

-

-

-

สํานักการศึกษา
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ=านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หน=วยงาน
2564
รับผิดชอบหลัก
(บาท)

7

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ

- ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสLง

- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การจัดการขยะ
และลดปWญหาการ
ร3องเรียนเหตุ
รําคาญกลิ่นเหม็น
จากน้ําขยะ

- รถยนตบรรทุกขยะ 2,400,000
มูลฝอย แบบอัดท3าย
ตู3บรรทุกมูลฝอย มี
ขนาดความจุของตู3ไมL
น3อยกวLา 10 ลูกบาศก
เมตร และสามารถ
รับน้ําหนักมูลฝอยได3ไมL
น3อยกวLา 5,000
กิโลกรัม น้ําหนักของรถ
รวมน้ําหน3กบรรทุกไมL
ต่ํากวLา 12,000
กิโลกรัม จํานวน ๑ คัน

-

-

-

4,232,500

-

-

-

รวม 7 รายการ
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กอง
สาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒ พ.ศ.2561
สําหรับองค0กรปกครองส1วนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(ป8จจุบัน)
(เปลี่ยนแปลงใหม1)
1 โครงการก9อสรางและปรับปรุงถนน คสล. โครงการก9อสรางและปรับปรุงถนน คสล.
พรอมระบบระบายน้ํา ภายในชุมชน
พรอมระบบระบายน้ํา ภายในชุมชน
กือบงกาแม (ขางโรงเรียนแสงธรรม)
กือบงกาแม (ขางโรงเรียนแสงธรรม)
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
ผิวจราจรกวาง 4.70 ม. ยาว 140.00 ม. ผิวจราจรกวาง 4.70-5.50 ม.
หรือมีพื้นทีไม9นอยกว9า 658.00 ตร.ม. ยาว 260.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม9นอยกว9า
1,398.00 ตร.ม. (รวมทางเชื่อม)
คูน้ํากวาง 0.40 ม. ยาว 280.00 ม.
รางน้ํากวางภายใน 0.40 ม.
งบประมาณ 1,460,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป' พ.ศ.2561ยาว 106.00 ม. และรางน้ํากวางภายใน
หน9วยงานรับผิดชอบหลัก กองช9าง
0.50 ม. ยาวรวม 396.00 ม.
งบประมาณ 2,983,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป' พ.ศ.2561

1

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร0

แผนงาน

- เพื่อใหสอดคลองกับความ ยุทธศาสตรที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป3นจริงตามสภาพพื้นที่
ดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป'
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
หนาที่ 3 โครงการที่ 4

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(ป8จจุบัน)
(เปลี่ยนแปลงใหม1)
2 โครงการก9อสรางและปรับปรุงถนน คสล. โครงการก9อสรางและปรับปรุงถนน คสล.
ถนนวงศวิวัฒน
ถนนวงศวิวัฒน
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 9.00 ม.
ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 11.80 ม. หนา 0.15 ม.
ยาว 175.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม9นอยกว9า ยาว 172.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม9นอยกว9า
2,030.00 ตร.ม.
1,575.00 ตร.ม.
งบประมาณ 1,500,000 บาท
งบประมาณ 1,700,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป' พ.ศ.2561ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป' พ.ศ.2561
หน9วยงานรับผิดชอบหลัก กองช9าง

ที่

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร0

แผนงาน

- เพื่อใหสอดคลองกับความ ยุทธศาสตรที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป3นจริงตามสภาพพื้นที่
ดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป'
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
หนาที่ 7 โครงการที่ 12

- เพื่อใหสอดคลองกับความ ยุทธศาสตรที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน
3 โครงการก9อสรางและปรับปรุงถนน คสล. โครงการก9อสรางและปรับปรุงถนน คสล.
เป3นจริงตามสภาพพื้นที่
ถนนวรคามินทร
ถนนวรคามินทร
ดานโครงสรางพื้นฐาน
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป'
ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 7.00 ม. หนา 0.15 มผิวจราจรกวางเฉลี่ย 4.50 -6.50 ม. หนา 0.15 ม
(พ.ศ.2561-2564)
ยาวรวม 200.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม9นอยกว9ายาวรวม 159.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม9นอยกว9า
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
1,400.00 ตร.ม.
915.00 ตร.ม. พรอมปรับปรุงฝาคูเดิม
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
งบประมาณ 1,250,000 บาท
งบประมาณ 840,000 บาท
หนาที่ 2 โครงการที่ 2
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป' พ.ศ.2561ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป' พ.ศ.2561
หน9วยงานรับผิดชอบหลัก กองช9าง

2

ที่

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(ป8จจุบัน)

4 โครงการก9อสรางถนน คสล. ภายในชุมชนลอแม็ค
(สายที่ ๑)
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม.
หรือมีพื้นที่ไม9นอยกว9า 800.00 ตร.ม.
งบประมาณ 650,000 บาท
โครงการก9อสรางถนน คสล. ภายในชุมชนลอแม็ค
(สายที่ 2)
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม.
หรือมีพื้นที่ไม9นอยกว9า 400.00 ตร.ม.
งบประมาณ 350,000 บาท

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(เปลี่ยนแปลงใหม1)
โครงการก9อสรางและปรับปรุงถนน คสล. ภายในชุมชน
ลอแม็ค
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
ผิวจราจรกวาง 5.00-6.00 ม. หนา 0.15 ม.
ยาว 455.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม9นอยกว9า
2,575.00 ตร.ม.
งบประมาณ 2,060,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป' พ.ศ.2561

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
- เพื่อใหสอดคลองกับความ
เป3นจริงตามสภาพพื้นที่

ยุทธศาสตร0

แผนงาน

ยุทธศาสตรที่ 1
แผนงานเคหะและชุมชน
ดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป'
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
หนาที่ 4 และ 5
โครงการที่ 6,7 และ 8

โครงการก9อสรางถนน คสล. ภายในชุมชนลอแม็ค
(สายที่ 3)
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ยาว 120.00 ม.
หรือมีพื้นที่ไม9นอยกว9า 480.00 ตร.ม.
งบประมาณ 400,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป' พ.ศ.2561
หน9วยงานรับผิดชอบหลัก กองช9าง

3

ที่

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร0

แผนงาน

(ป8จจุบัน)
(เปลี่ยนแปลงใหม1)
- เพื่อใหสอดคลองกับความ ยุทธศาสตรที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน
5 โครงการก9อสรางและปรับปรุงถนน คสล. โครงการก9อสรางและปรับปรุงถนน คสล.
ถนนภายในชุมชนตันหยงมะลิ
พรอมระบบระบายน้ํา
เป3นจริงตามสภาพพื้นที่ ดานโครงสรางพื้นฐาน
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
ถนนภายในชุมชนตันหยงมะลิ
- เพือ่ นํามาดําเนินการใน
ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 5.00 ม. หนา 0.15 มเปาหมายผลผลิตของโครงการ
ป'งบประมาณ 2561
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป'
ยาวรวม 200.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม9นอยกว9าผิวจราจรกวาง 5.00-6.50 ม. หนา 0.15 ม.
(พ.ศ.2561-2564)
1,000.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลยาวรวม 455.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม9นอยกว9า
หนา 218
กําหนด
2,852.00 ตร.ม. รางน้ํากวางภายใน 0.50 ม.
โครงการที่ 27
งบประมาณ 750,000 บาท
ยาวรวม 136.00 ม.
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป' พ.ศ.2563งบประมาณ 2,864,000 บาท
หน9วยงานรับผิดชอบหลัก กองช9าง
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป' พ.ศ.2561
6 โครงการวางท9อเหลี่ยม ถนนประชาวิวัฒน โครงการก9อสรางและปรับปรุงท9อเหลี่ยม คสล. - เพื่อใหสอดคลองกับความ ยุทธศาสตรที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน
ซอย ๓ (หลังหมู9บานไทยถาวร)
ถนนประชาวิวัฒน ซอย ๓ (หลังหมู9บานไทยถาวร) เป3นจริงตามสภาพพื้นที่ ดานโครงสรางพื้นฐาน
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป'
ท9อขนาด 1.20x1.20 ม. ยาว 2.00 ม. กวางภายใน 1.20x2.10 ม. ยาวรวม 2.50 ม.
(พ.ศ.2561-2564)
งบประมาณ 100,000 บาท
งบประมาณ 75,000 บาท
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป' พ.ศ.2561ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป' พ.ศ.2561
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
หน9วยงานรับผิดชอบหลัก กองช9าง
หนาที่ 6
โครงการที่ 11

4

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒ พ.ศ.2561
สําหรับองค0กรปกครองส1วนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
7.1 แผนงานการศึกษา
ที่ รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร0
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(ป9จจุบัน)
(เปลี่ยนแปลงใหม1)
โครงการก9อสรางอาคารเอนกประสงค
- เพื่อใหสอดคลองกับความ ยุทธศาสตรที่ ๗
1 โครงการปรับปรุงโรงอาหารเปFนหอง
ประชุมเอนกประสงค โรงเรียนเทศบาล ๒ โรงเรียนเทศบาล ๒
เปFนจริงตามสภาพพื้นที่
ดานการบริหารจัดการ
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
- เพือ่ นํามาดําเนินการใน ตามหลักธรรมาภิบาล
ปรับปรุงโรงอาหารหลังเก9าใหเปFนหองประชุขนาดกวาง
ม
8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ป&งบประมาณ 2561
งบประมาณ9 8๐๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณ 2,400,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2561ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2561

โครงการก9อสรางอาคารเอนกประสงค
โรงเรียนเทศบาล ๒
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
อาคารอเนกประสงคพื้นที่ไม9เกิน
50.00 ตร.ม. จํานวน ๑ หลัง
งบประมาณ 40,000,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2563
หน9วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

แผนงาน
แผนงานการศึกษา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป&
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
หนาที่ ๒๒ โครงการที่ ๕
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป&
(พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 289
โครงการที่ 52
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รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร0
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(ป9จจุบัน)
(เปลี่ยนแปลงใหม1)
- เพื่อใหสอดคลองกับความ ยุทธศาสตรที่ ๗
2 โครงการปรับปรุงหองน้ําอาคารโยทะกา โครงการปรับปรุงซ9อมแซมพื้นอาคารและ
โรงเรียนเทศบาล ๓
หองน้ําอาคารเรียนโยทะกา โรงเรียนเทศบาล ๓เปFนจริงตามสภาพพื้นที่
ดานการบริหารจัดการ
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
- เพื่อนํามาดําเนินการใน ตามหลักธรรมาภิบาล
หองน้ําอาคารโยทะกา จํานวน ๑๘ หอง ปูกระเบื้อง ชั้น ๑-๔ พื้นที่ไม9นอยกว9า
ป&งบประมาณ 2561
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
1,487.00 ตร.ม. และหองน้ําชั้น 2-๔
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2561งบประมาณ ๑,278,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2561

ที่

โครงการปูกระเบื้องอาคารโยทะกา
โรงเรียนเทศบาล ๓
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
ปูกระเบื้องอาคารโยทะกา จํานวน ๔ ชั้น
งบประมาณ 750,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.256๒
หน9วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

แผนงาน
แผนงานการศึกษา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป&
(พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 278
โครงการที่ 15

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป&
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
หนาที่ ๒3 โครงการที่ 7
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รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร0
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(ป9จจุบัน)
(เปลี่ยนแปลงใหม1)
โครงการปรับปรุงทาสีอาคารปาริชาต
- เพื่อใหสอดคลองกับความ ยุทธศาสตรที่ ๗
3 โครงการทาสีอาคารปาริชาต
โรงเรียนเทศบาล ๓
โรงเรียนเทศบาล ๓
เปFนจริงตามสภาพพื้นที่
ดานการบริหารจัดการ
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
- เพือ่ นํามาดําเนินการใน ตามหลักธรรมาภิบาล
ทาสีอาคารปาริชาต
ทาสีอาคารปาริชาต (ภายนอก)
ป&งบประมาณ 2561
งบประมาณ 650,000 บาท
พื้นที่ไม9นอยกว9า 1,040.00 ตร.ม.
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.256๒งบประมาณ 132,000 บาท
หน9วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2561

ที่

โครงการปรับปรุงทาสีอาคารกระดังงา
- เพื่อใหสอดคลองกับความ ยุทธศาสตรที่ ๗
4 โครงการทาสีอาคารกระดังงา
โรงเรียนเทศบาล ๓
โรงเรียนเทศบาล ๓
เปFนจริงตามสภาพพื้นที่
ดานการบริหารจัดการ
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
- เพือ่ นํามาดําเนินการใน ตามหลักธรรมาภิบาล
ทาสีบริเวณภายนอกอาคารกระดังงา
พื้นที่ไม9นอยกว9า 3,600.00 ตร.ม.
ป&งบประมาณ 2561
งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
ทาสีอาคารกระดังงา ทั้งภายในและภายนอก
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.256๒งบประมาณ 450,000 บาท
หน9วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2561

แผนงาน
แผนงานการศึกษา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป&
(พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 285
โครงการที่ 38

แผนงานการศึกษา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป&
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
หนาที่ ๒2 โครงการที่ 6
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ที่

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร0

แผนงาน

(ป9จจุบัน)
(เปลี่ยนแปลงใหม1)
โครงการปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอล
5 โครงการปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอล
โรงเรียนเทศบาล ๔
โรงเรียนเทศบาล ๔
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
ปูพื้นยางพาราและปรับปรุงคูระบายน้ํารอบปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอล พื้นที่ไม9นอยกว9า
633.00 ตร.ม. พรอมแปPนบาสเก็ตบอล
สนาม
งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
จํานวน ๒ แปPน
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.256๒งบประมาณ ๑,๙๕๕,๐๐๐ บาท
หน9วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2561
หน9วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

- เพื่อใหสอดคลองกับความ ยุทธศาสตรที่ ๗
แผนงานการศึกษา
เปFนจริงตามสภาพพื้นที่
ดานการบริหารจัดการ
- เพื่อนํามาดําเนินการใน ตามหลักธรรมาภิบาล แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป&
ป&งบประมาณ 2561
(พ.ศ.2561-2564)
หนา 286
โครงการที่ 45

โครงการปรับปรุงซ9อมแซมหองน้ําอาคารเรียน - เพื่อใหสอดคลองกับความ ยุทธศาสตรที่ ๗
6 โครงการปรับปรุงหองน้ําอาคารชงโค
โรงเรียนเทศบาล ๓
ชงโค (เฉพาะชั้น ๔) โรงเรียนเทศบาล ๓
เปFนจริงตามสภาพพื้นที่
ดานการบริหารจัดการ
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
หองน้ํา อาคารชงโค จํานวน 18 หอง
ปรับปรุงซ9อมแซมหองน้ําอาคารเรียนชงโค
งบประมาณ 100,000 บาท
(เฉพาะชั้น 4) โรงเรียนเทศบาล 3 จํานวน ๑ หอง
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2561งบประมาณ 43,000 บาท
หน9วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2561
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แผนงานการศึกษา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป&
(พ.ศ.2561-2564)
หนา 279
โครงการที่ 17

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้ อ งถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เปลียนแปลงครัง* ที ๒ พ.ศ.2561
สําหรับ องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถินดําเนิน การ
เทศบาลเมือ งสุไ หงโก-ลก
บัญชีค รุ ภ ณ
ั ฑ์
ที
รายละเอียดแผนพัฒนาท้ อ งถินสีปี
(ปั จ จุบ ัน )

รายละเอียดแผนพัฒนาท้ อ งถินสีปี
(เปลียนแปลงใหม่ )

เหตุผ ลการเปลียนแปลง

1 เครื' องออกกําลังกาย
เครื' องเล่นสนามไฟเบอร์ กลาสกลางแจ้ ง
- เนื'องจากปรับเปลี'ยนชนิด
เป้ าหมายผลผลิต ของโครงการ
เครื' องเล่นสนามบางรายการให้
เป้ าหมายผลผลิต ของโครงการ
ชุดออกกําลังกาย ประกอบด้ วย
เครื' องเล่นสนามไฟเบอร์ กลาสกลางแจ้ ง พร้ อมติดตังC เหมาะสมกับการพัฒนาของเด็ก
ชุดหลังคาไฟเบอร์ กลาสทรงสามเหลี'ยม 4 ชุด,
จํานวน ๔ ชุดๆ ละ 475,420 บาท
ชุดท่อสไลด์ไฟเบอร์ กลาส 1 ชุด, ชุดสไลด์ไฟเบอร์ กลาส แต่ละชุด ประกอบด้ วย
๒ ชุด, ชุดสะพานไม้ ๑ ชุด, ชุดสะพานสลิงค์ ๑ ชุด, 1.หลังคาสี'เหลี'ยมไฟเบอร์ กลาส จํานวน ๑ ตัว
2.สไลด์เดอร์ ไฟเบอร์ กลาส จํานวน ๑ ตัว
ชุดบันไดเชือก 1 ชุด, ชุดบันไดเหล็ก 2 ชุด,
ชุดบันไดไฟเบอร์ กลาส ๒ ชุด, แผ่นพื Cนไฟเบอร์ กลาส 3.สไลด์เดอร์ ไฟเบอร์ กลาส จํานวน ๑ ตัว
๒ ชุด, ฝาข้ างไฟเบอร์ กลาส ๒ ชุด, ป้ายไฟเบอร์ กลาส 4.สไลด์เดอร์ ไฟเบอร์ กลาส จํานวน ๑ ตัว
รู ปปลา FUNNY WORLD ๑ ชุดและแผ่นยางพาราปูพื Cน 5.อุโมงค์เหล็ก จํานวน ๑ ตัว
๓ ตร.ม.
6.ราวเหล็กปี นป่ าย จํานวน ๒ ตัว
จํานวน ๑ ชุด
7.บันไดไฟเบอร์ กลาสราวจับเหล็ก จํานวน 1 ตัว
งบประมาณ 1,000,000 บาท
8.แผ่นพื Cนไฟเบอร์ กลาส จํานวน ๓ ตัว
ปรากฏในแผนพัฒนาท้ องถิ'นสี'ปี พ.ศ.2561
9.ฝาข้ างไฟเบอร์ กลาส จํานวน 5 ตัว
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง
10.ตกแต่งไฟเบอร์ กลาส จํานวน ๓ ตัว
11.เสาเหล็กโครงสร้ าง จํานวน 12 ตัว
งบประมาณ 1,901,680 บาท

ยุท ธศาสตร์

แผนงาน

บัญชีครุ ภณ
ั ฑ์ ผ.08 แผนงานเคหะและชุมชน
(กองช่าง)
แผนพัฒนาท้ องถิ'นสี'ปี
(พ.ศ.2561-2564)
แบบ ผ.08
หน้ า 345
ลําดับที' 72

ปรากฏในแผนพัฒนาท้ องถิ'นสี'ปี พ.ศ.2561
9

บัญชีค รุ ภ ัณฑ์
ที รายละเอียดแผนพัฒนาท้ อ งถินสีปี
(ปั จ จุบ ัน )
2 เครื' องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลแบบที' 1
เป้ าหมายผลผลิต ของโครงการ
เครื' องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลแบบที' ๑
จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ Cว จํานวน ๑ เครื' อง
งบประมาณ 22,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้ องถิ'นสี'ปี พ.ศ.2563

รายละเอียดแผนพัฒนาท้ อ งถินสีปี
(เปลียนแปลงใหม่ )
เครื' องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลแบบที' 1
เป้ าหมายผลผลิต ของโครงการ
เครื' องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลแบบที' ๑
จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ Cว จํานวน ๑ เครื' อง
งบประมาณ 22,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้ องถิ'นสี'ปี พ.ศ.256๑

เครื' องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลแบบที' ๑
เป้ าหมายผลผลิต ของโครงการ
เครื' องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลแบบที' ๑
จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ Cว จํานวน ๒ เครื' อง
เครื' องละ 22,000 บาท
งบประมาณ ๔๔,๐๐๐ บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้ องถิ'นสี'ปี พ.ศ.2564

เครื' องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลแบบที' ๒
เป้ าหมายผลผลิต ของโครงการ
เครื' องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลแบบที' ๒
จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ Cว จํานวน ๒ เครื' อง
เครื' องละ 30,000 บาท
งบประมาณ 60,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้ องถิ'นสี'ปี พ.ศ.256๑

3 เครื' องสํารองไฟ
เป้ าหมายผลผลิต ของโครงการ
เครื' องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน ๑ เครื' อง

เครื' องสํารองไฟ
เป้ าหมายผลผลิต ของโครงการ
เครื' องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน ๑ เครื' อง

เหตุผ ลการเปลียนแปลง

ยุท ธศาสตร์

แผนงาน

- เพื'อนํามาดําเนินการใน
ปี งบประมาณ 2561

บัญชีครุ ภณ
ั ฑ์ ผ.08 แผนงานบริ หารงานทัว' ไป
(กองคลัง)
แผนพัฒนาท้ องถิ'นสี'ปี
(พ.ศ.2561-2564)
แบบ ผ.08
หน้ า 327
ลําดับที' 9

- เพื'อนํามาดําเนินการใน
ปี งบประมาณ 2561

บัญชีครุ ภณ
ั ฑ์ ผ.08 แผนงานบริ หารงานทัว' ไป
(กองคลัง)
แผนพัฒนาท้ องถิ'นสี'ปี
(พ.ศ.2561-2564)

งบประมาณ 3,200 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้ องถิ'นสี'ปี พ.ศ.2564

งบประมาณ 2,800 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้ องถิ'นสี'ปี พ.ศ.2561

แบบ ผ.08
หน้ า 327
ลําดับที' 10
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บัญชีค รุ ภ ัณฑ์
ที รายละเอียดแผนพัฒนาท้ อ งถินสีปี
(ปั จ จุบ ัน )

รายละเอียดแผนพัฒนาท้ อ งถินสีปี
(เปลียนแปลงใหม่ )

เหตุผ ลการเปลียนแปลง

ยุท ธศาสตร์

4 กล้ องโทรทัศน์วงจรปิ ด
เป้ าหมายผลผลิต ของโครงการ
กล้ องโทรทัศน์วงจรปิ ด ชนิดเครื อข่ายแบบมุมมองคงที'
2 ล้ านพิกเซล พร้ อมติดตังC จํานวน 2 กล้ อง
งบประมาณ 33,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้ องถิ'นสี'ปี พ.ศ.2561

กล้ องโทรทัศน์วงจรปิ ด
- เนื'องจากกล้ องโทรทัศน์วงจรปิ ด บัญชีครุ ภณ
ั ฑ์ ผ.08
เป้ าหมายผลผลิต ของโครงการ
มีไม่เพียงพอต่อการสอดส่อง
(สถานธนานุบาล)
กล้ องโทรทัศน์วงจรปิ ด ชนิดเครื อข่ายแบบมุมมองคงที' ความปลอดภัยอย่างทัว' ถึงของโรงรับ
2 ล้ านพิกเซล พร้ อมติดตังC จํานวน 5 กล้ อง
จํานํา
รวมสายสัญญาณและอุปกรณ์ตอ่ พ่วง วงจรไฟเสียบกล้ อง
12 โวลย์ 30 แอมป์ อุปกรณ์บนั ทึกภาพฮารดิสความจุ
2 TB
งบประมาณ 33,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้ องถิ'นสี'ปี พ.ศ.2561

5 ผ้ าเต้ นท์โค้ ง
เป้ าหมายผลผลิต ของโครงการ
ผ้ าเต้ นท์โค้ ง ขนาดไม่น้อยกว่า 5x9 เมตร
จํานวน 6 หลัง

ผ้ าเต้ นท์โค้ ง
เป้ าหมายผลผลิต ของโครงการ
ผ้ าเต็นท์โค้ ง ขนาดไม่น้อยกว่า 4.5x9 เมตร
จํานวน 6 หลัง

- เนื'องจากวัดขนาดของเต้ นท์
ผิดพลาด

แผนงาน
แผนงานการพาณิชย์
แผนพัฒนาท้ องถิ'นสี'ปี
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ'มเติม ครังC ที' 1
แบบ ผ.08
หน้ า 39
ลําดับที' 27

บัญชีครุ ภณ
ั ฑ์ ผ.08 แผนงานเคหะและชุมชน
(กองช่าง)
แผนพัฒนาท้ องถิ'นสี'ปี
(พ.ศ.2561-2564)

งบประมาณ 78,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้ องถิ'นสี'ปี พ.ศ.2561

งบประมาณ 78,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้ องถิ'นสี'ปี พ.ศ.2561

เพิ'มเติม ครังC ที' 1
แบบ ผ.08
หน้ า 35
ลําดับที' 16
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บัญชีค รุ ภ ัณฑ์
ที รายละเอียดแผนพัฒนาท้ อ งถินสีปี
(ปั จ จุบ ัน )
6 เครื' องพิมพ์ DOT MATRIX แบบแคร่ ยาว
เป้ าหมายผลผลิต ของโครงการ

รายละเอียดแผนพัฒนาท้ อ งถินสีปี
(เปลียนแปลงใหม่ )
เครื' องพิมพ์ DOT MATRIX แบบแคร่ สนั C

เหตุผ ลการเปลียนแปลง

ยุท ธศาสตร์

- เพื'อให้ สอดคล้ องกับการปฏิบตั งิ านบัญชีครุ ภณ
ั ฑ์ ผ.08

เป้ าหมายผลผลิต ของโครงการ

(สถานธนานุบาล)

แผนงาน
แผนงานการพาณิชย์
แผนพัฒนาท้ องถิ'นสี'ปี

เครื' องพิมพ์ DOT MATRIX แบบแคร่ ยาว จํานวน ๑ เครื' อเครื
ง ' องพิมพ์ DOT MATRIX แบบแคร่ สนั C จํานวน ๑ เครื' อง

(พ.ศ.2561-2564)

งบประมาณ 23,000 บาท

งบประมาณ 22,000 บาท

แบบ ผ.08

ปรากฏในแผนพัฒนาท้ องถิ'นสี'ปี พ.ศ.2561

ปรากฏในแผนพัฒนาท้ องถิ'นสี'ปี พ.ศ.2561

หน้ า 326
ลําดับที' 1
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