แผนดําเนินงานเพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับที่ ๑)
ของ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

กองวิชาการและแผนงาน

สวนที่ 1
บทนํา
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ดว ยการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
พ.ศ.2548 ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 5 การนํา แผน
ไปปฏิบัติ ขอ 27 แผนดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณ
รายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการ
จากหนว ยราชการสว นกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณ
วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
1.เพื่อ แสดงถึง รายละเอีย ดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริงทั้ง หมดในพื้นที่องคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น
2.เพื่อทําใหแนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณนั้น ใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึน้
3.เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการประสานและบูรณาการการทํางานกับสวนราชการและ
หนวยงานอื่นๆ
4.เพื่อใหการติดตามประเมินผล เมื่อสิ้นปมีความสะดวกรวดเร็วและงายตอการปฏิบัติมากขึ้น
5.เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบ ริหารทองถิ่น เพื่อควบคุมการดําเนินงานใหเปนไป
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
การจั ด ทํ า แผนดํ า เนิ น งานเพิ่ ม เติ ม ให เ ป น อํ า นาจของผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น เป น ไปตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวั น ที่ 6 พฤศจิ ก ายน 2562 เรื่ อ งซัก ซ อ มแนวทาง
การดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว า ด ว ยการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ.2548 ที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 5 การนําแผนไปปฏิบัติ ขอ 27 แผนดําเนินงานใหจัดทํา
ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม
งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสว นกลาง สวนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณ นั้น
ประโยชนของแผนดําเนินงาน
1.ทําใหทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น
2.ทําใหแนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณนั้น มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น
3.ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานอื่นๆ
4.ทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปมีความเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว และงายตอการปฏิบัติมาก
ยิ่งขึ้น

เคาโครงแผนการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงานใหพิจารณาจัดหมวดหมู ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรแ ละแนวทางการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น
โดยมีแผนการดําเนินงาน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 บทนํา
องคประกอบ ประกอบดวย
- บทนํา
- วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
- ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
องคประกอบ ประกอบดวย
- แบบ ผด.01 บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
- แบบ ผด.02 บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
- แบบ ผด.02/1 บัญชีจํานวนครุภัณฑ

แบบ ผด.01
(บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ)

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงานเพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ฉบับที่ 1)
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร/แผนงาน
ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
รวมทั้งสิ้น

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ
20
20
20

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด
100.00
100.00
100.00

จํานวนงบประมาณ
36,497,000
36,497,000
36,497,000

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด
100.00
100.00
100.00

หนวยงานรับผิดชอบหลัก
กองชาง

แบบ ผด.02
(บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงานเพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ฉบับที่ 1)
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

พ.ศ.๒๕๖3

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ยุทธศาสตรที่ 1 : ดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา : บุกเบิก สราง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา
1.1 : แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
หนวยงาน พ.ศ.๒๕๖2
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก
เกิดขึ้นจากโครงการ
1 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.
- ผิวจราจรกวาง 5.00 ม. หนา 0.15 ม.
607,000
- ถนนโตะลือเบ
กองชาง
ยาวรวม 145.00 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
(จายจากเงินสะสม) ซอย ๘
ถนนโตะลือเบ ซอย ๘
729.00 ตร.ม. (รวมทางเชื่อม)
2 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.
พรอมระบบระบายน้ํา
ถนนโตะลือเบ ซอย 6

- ผิวจราจรกวาง 5.00 ม. หนา 0.15 ม.
ยาวรวม 63.00 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
315.00 ตร.ม. รางน้ํากวางภายใน 0.40 ม.
ยาวรวม 68.00 ม.

468,000 - ถนนโตะลือเบ
(จายจากเงินสะสม) ซอย 6

กองชาง

3 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.
พรอมระบบระบายน้ํา
ถนนภายในชุมชนศรีอามาน

- ผิวจราจรกวาง 4.70-5.00 ม.
หนา 0.15 ม. ยาวรวม 330.00 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,573.00 ตร.ม.
ทอ คสล. ขนาด ø 0.30 ม.
ยาวรวม 512.00 ม. (พรอมบอพัก,รางวี)
และรางน้ํากวางภายใน 0.50 ม.
ยาวรวม 70.00 ม.

2,515,000 - ถนนภายในชุมชน
(จายจากเงินสะสม) ศรีอามาน

กองชาง

1

พ.ศ.๒๕๖3

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ยุทธศาสตรที่ 1 : ดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา : บุกเบิก สราง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา
1.1 : แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
หนวยงาน พ.ศ.๒๕๖2
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก
เกิดขึ้นจากโครงการ
4 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.
- ผิวจราจรกวาง 4.50-6.00 ม.
2,573,000 - ชุมชนซรีจาฮายา
กองชาง
หนา 0.15 ม. ยาวรวม 610.00 ม.
(จายจากเงินสะสม)
ถนนภายในชุมชนซรีจาฮายา
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,190.00 ตร.ม.
5 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.
ถนนภายในชุมชนตันหยงมะลิ

- ผิวจราจรกวาง 5.00 ม. หนา 0.15 ม.
ยาวรวม 75.00 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
375.00 ตร.ม.

301,000
- ชุมชนตันหยงมะลิ
(จายจากเงินสะสม)

กองชาง

6 โครงการกอสรางและปรับปรุง
ถนนแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนวิถีอุทก

- ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 7.80 ม.
หนา 0.05 ม. ยาวรวม 465.00 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,627.00 ตร.ม.

1,383,000 - ถนนวิถีอุทก
(จายจากเงินสะสม)

กองชาง

7 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.
ถนนทรายทอง 2
(หนาสํานักงานเทศบาล)

- ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 11.00 ม.
หนา 0.15 ม. ยาวรวม 445.00 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 4,895.00 ตร.ม.

4,101,000 - ถนนทรายทอง 2
(จายจากเงินสะสม) (หนาสํานักงาน
เทศบาล)

กองชาง

8 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.
พรอมระบบระบายน้ํา ถนนทรายทอง 2
(หนาสวนรื่นอรุณ)

- ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 11.00 ม.
หนา 0.15 ม. ยาวรวม 233.00 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,563.00 ตร.ม. ราง
น้ํากวางภายใน 0.40 ม.
ยาวรวม 233.00 ม.

2,852,000 - ถนนทรายทอง 2
(จายจากเงินสะสม) (หนาสวนรื่นอรุณ)

กองชาง

2

พ.ศ.๒๕๖3

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ยุทธศาสตรที่ 1 : ดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา : บุกเบิก สราง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา
1.1 : แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
หนวยงาน พ.ศ.๒๕๖2
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก
เกิดขึ้นจากโครงการ
9 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.
- ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 3.50 ม.
1,422,000 - ถนนทรายทอง 3
กองชาง
พรอมระบบระบายน้ํา ถนนทรายทอง 3
หนา 0.15 ม. ยาวรวม 209.00 ม.
(จายจากเงินสะสม) ซอย 1 (อู 3 บี)
ซอย 1 (อู 3 บี)
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 741.00 ตร.ม.
รางน้ํากวางภายใน 0.50 ม.
ยาวรวม 209.00 ม.
10 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.
ถนนวามันอํานวย

- ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 9.00 ม.
หนา 0.15 ม. ยาวรวม 287.00 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,845.00 ตร.ม.

2,334,000 - ถนนวามันอํานวย
(จายจากเงินสะสม)

กองชาง

11 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.
ถนนบุษยพันธ

- ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 8.80 ม.
หนา 0.15 ม. ยาวรวม 290.00 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,766.00 ตร.ม.

2,270,000 - ถนนบุษยพันธ
(จายจากเงินสะสม)

กองชาง

12 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.
ถนนโตะลือเบ ซอยโรงฆาสัตว

- ผิวจราจรกวาง 6.00 ม. หนา 0.15 ม.
ยาวรวม 150.00 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
900.00 ตร.ม.

720,000
- ถนนโตะลือเบ
(จายจากเงินสะสม) ซอยโรงฆาสัตว

กองชาง

13 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.
ถนนทรายทอง 1 ซอย 7

- ผิวจราจรกวาง 6.00-7.00 ม. หนา 0.15 ม.
2,930,000 - ถนนทรายทอง 1
ยาวรวม 452.00 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
(จายจากเงินสะสม) ซอย 7
3,075.00 ตร.ม. และปรับปรุงรางระบายน้ําเดิม
พรอมฝาบอพักทั้งหมด

3

กองชาง
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พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ยุทธศาสตรที่ 1 : ดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา : บุกเบิก สราง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา
1.1 : แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
หนวยงาน พ.ศ.๒๕๖2
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก
เกิดขึ้นจากโครงการ
- ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 7.60 ม. หนา 0.15 ม.
14 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.
1,568,000 - ถนนประชาวิวัฒน
กองชาง
ยาวรวม 248.00 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
ถนนประชาวิวัฒน ซอย 1
(จายจากเงินสะสม) ซอย 1
1,900.00 ตร.ม.
15 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.
ถนนวงศวิถี

- ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 8.90 ม. หนา 0.15 ม.
ยาวรวม 390.00 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
3,800.00 ตร.ม.

3,118,000 - ถนนวงศวิถี
(จายจากเงินสะสม)

กองชาง

16 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.
ถนนลูกเสืออนุสรณ ซอย 8

- ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 6.80 ม. หนา 0.15 ม.
ยาวรวม 119.00 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
820.00 ตร.ม.

672,000
- ถนนลูกเสืออนุสรณ
(จายจากเงินสะสม) ซอย 8

กองชาง

17 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.
พรอมระบบระบายน้ํา
ถนนรักษชนะอุทิศ 2

- ผิวจราจรกวาง 3.80 ม. หนา 0.15 ม.
ยาวรวม 35.00 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
133.00 ตร.ม. รางน้ํากวางภายใน 0.40 ม.
ยาวรวม 31.00 ม.

196,000
- ถนนรักษชนะอุทิศ 2
(จายจากเงินสะสม)

กองชาง

18 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.
ถนนเจริญเขต ซอย 19

- ผิวจราจรกวาง 2.50 ม. หนา 0.15 ม.
ยาวรวม 90.00 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
225.00 ตร.ม.

183,000
- ถนนเจริญเขต
(จายจากเงินสะสม) ซอย 19

กองชาง
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ยุทธศาสตรที่ 1 : ดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา : บุกเบิก สราง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา
1.1 : แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
หนวยงาน พ.ศ.๒๕๖2
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก
เกิดขึ้นจากโครงการ
19 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.
- ผิวจราจรกวาง 5.20 ม. หนา 0.15 ม.
1,234,000 - ถนนประชาวิวัฒน
กองชาง
พรอมระบบระบายน้ํา
ยาวรวม 110.00 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
(จายจากเงินสะสม) ซอย 17/4
ถนนประชาวิวัฒน ซอย 17/4
572.00 ตร.ม. รางน้ํากวางภายใน 0.40 ม.
ยาวรวม 220.00 ม.
20 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.
ถนนชลธารเขต
รวม

20 โครงการ

- ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 9.40 ม. หนา 0.15 ม.
ยาวรวม 630.00 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
5,920 ตร.ม.

5,050,000 - ถนนชลธารเขต
(จายจากเงินสะสม)
36,497,000

5

กองชาง

แบบ ผด.02/1 (บัญชีจํานวนครุภัณฑ)
บัญชีครุภัณฑประเภทคอมพิวเตอร จํานวน 6 รายการ งบประมาณ 128,800 บาท

บัญชีจํานวนครุภัณฑ
แผนดําเนินงานเพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ฉบับที่ 1)
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
1.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1

เครื่องคอมพิวเตอร

- เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
ประมวลผล แบบที่ 2
จํานวน 2 เครื่อง
(ราคาเครื่องละ 30,000 บาท)

60,000
- กองคลัง
(โอนเงินงบประมาณ
เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม)

กองคลัง

2

เครื่องสํารองไฟ

- เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA
จํานวน 3 เครื่อง
(ราคาเครื่องละ 2,500 บาท)

7,500 - กองคลัง
(โอนเงินงบประมาณ
เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม)

กองคลัง

รวม

2 รายการ

67,500
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ลําดับที่

งบประมาณ
(บาท)

1.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1

เครื่องคอมพิวเตอร

- เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จํานวน 2 เครื่อง
(ราคาเครื่องละ 22,000 บาท)

44,000 - กองชาง
(โอนเงินงบประมาณ
เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม)

กองชาง

2

เครื่องสํารองไฟ

- เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA
จํานวน 2 เครื่อง
(ราคาเครื่องละ 2,500 บาท)

5,000 - กองชาง
(โอนเงินงบประมาณ
เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม)

กองชาง

3

เครื่องพิมพ

- เครื่องพิมพ Multifunction
8,000 - กองชาง
แบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
(โอนเงินงบประมาณ
Ink Tank Printer จํานวน 1 เครื่อง เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม)

กองชาง

4

เครื่องพิมพ

- เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
Ink Tank Printer จํานวน 1 เครื่อง

กองชาง

รวม

4 รายการ

4,300 - กองชาง
(โอนเงินงบประมาณ
เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม)
61,300
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