


ส�วนที่ ๑ 
บทนํา 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครอง         
ส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548 และที่แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2559 ข�อ 27 กําหนดให�องค�กรปกครอง       
ส�วนท�องถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงานให�แล�วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต�วันที่ประกาศใช�งบประมาณรายจ�าย
ประจําป7 งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได�รับแจ�งแผนงานและโครงการ       
จากหน�วยราชการส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน�วยงานอื่นๆ ที่ต�องดําเนินงานในพ้ืนที่         
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในป7งบประมาณน้ัน การขยายเวลาการจัดทําและการแก�ไขแผนการดําเนินงาน   
เป>นอํานาจของผู�บริหารท�องถ่ิน สําหรับแผนการดําเนินงานน้ัน มีจุดมุ�งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค�กรปกครอง       
ส�วนท�องถ่ินประจําป7งบประมาณน้ัน เพ่ือให�แนวทางการดําเนินงานในป7งบประมาณน้ันขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน ลดความซ้ําซ�อนของโครงการมีประสานและบูรณาการทํางาน
กับหน�วยงานและจําแนกรายละเอียดต�างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน 
 

 วัตถุประสงค�ของแผนการดําเนินงาน 
 1. เ พ่ือแสดงถึงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ ดําเ นินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่         
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 2. เพ่ือทําให�แนวทางการดําเนินงานในป7งบประมาณน้ัน ให�มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากข้ึน 
 3. เพ่ือให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีการประสานและบูรณาการการทํางานกับส�วนราชการและ
หน�วยงานอื่นๆ 
 4. เพ่ือให�การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นป7มีความสะดวกรวดเร็วและง�ายต�อการปฏิบัติมากข้ึน 
 5. เป>นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู�บริหารท�องถ่ิน เพ่ือควบคุมการดําเนินงานให�เป>นไป
อย�างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  

 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน       
พ.ศ.2548 และที่แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2559 ข�อ 26 ได�กําหนดให�การจัดทําแผนการดําเนินงาน   
ให�ดําเนินการตามระเบียบน้ี โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังน้ี 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน หน�วยราชการส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน�วยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการ       
ในพ้ืนที่ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน แล�วจัดทําร�างแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน 
 ๒. คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินพิจารณาร�างแผนการดําเนินงาน แล�วเสนอผู�บริหารท�องถ่ินประกาศ
เป>นแผนการดําเนินงาน ทั้งน้ีให�ปIดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห�าวันนับแต�วันที่ประกาศ        
เพ่ือให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบ โดยทั่วกันและต�องปIดประกาศไว�อย�างน�อยสามสิบวัน 
 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข�อ ๒๗ กําหนดว�า แผนการดําเนินงานให�จัดทําเสร็จภายในสามสิบวัน    
นับแต�วันที่ประกาศใช�งบประมาณรายจ�ายประจําป7/รายจ�ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได�รับแจ�ง
แผนงาน/โครงการจากหน�วยราชการส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน�วยงานอื่นๆ ที่ต�องดําเนินงาน
ในพ้ืนที่องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในป7งบประมาณน้ัน 
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 ประโยชน�ของแผนการดําเนินงาน 
 1. ทําให�ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินประจําป7งบประมาณน้ัน 
 2. ทําให�แนวทางการดําเนินงานในป7งบประมาณน้ัน มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากข้ึน 
 3. ทําให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน�วยงานอื่นๆ 
 4. ทําให�การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นป7มีความสะดวกรวดเร็วและง�ายต�อการปฏิบัติมากย่ิงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

ส�วนท่ี ๑            หน&า 
บทนํา 

ส�วนท่ี ๒ 
 - บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาและงบประมาณ (แบบ ผด.01)      ก-ง 
 - รายละเอียดแผนดําเนินงานประจําป7งบประมาณ 2561 
   เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (แบบ ผด.02) 
  ยุทธศาสตร�ที่ ๑ ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน        1-3 
  ยุทธศาสตร�ที่ ๒ ด�านงานส�งเสริมคุณภาพชีวิต       4 
  ยุทธศาสตร�ที่ ๕ ด�านการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ    5-6  
                                        และสิ่งแวดล�อม        
  ยุทธศาสตร�ที่ ๗ ด�านการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล      7-11 
  บัญชีจํานวนครุภัณฑ� (แบบ ผด.02/1)        12-17 
 
 



ก
จํานวนโครงการ คิดเป�นร�อยละของ จํานวน คิดเป�นร�อยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร$ที่ ๑ ด�านโครงสร�างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 10 38.46 8,931,000 24.05 กองช�าง

รวม 10 38.46 8,931,000 24.05

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงานเพิ่มเติม ประจําป;งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๑)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  

ยุทธศาสตร$/แผนงาน หนEวยงานรับผิดชอบหลัก



ข
จํานวนโครงการ คิดเป�นร�อยละของ จํานวน คิดเป�นร�อยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร$ที่ ๒ ด�านงานสEงเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการศึกษา 1 3.85                   3,465,000 9.33                     สํานักการศึกษา

รวม 1 3.85 3,465,000            9.33

ยุทธศาสตร$/แผนงาน หนEวยงานรับผิดชอบหลัก



ค
จํานวนโครงการ คิดเป�นร�อยละของ จํานวน คิดเป�นร�อยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร$ที่ ๕ ด�านการบริหารจัดการและการอนุรักษ$
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
๕.1 แผนงานเคหะและชุมชน 4 15.38 9,502,000 25.59 กองช�าง

รวม 4 15.38 9,502,000 25.59

ง

ยุทธศาสตร$/แผนงาน หนEวยงานรับผิดชอบหลัก



จํานวนโครงการ คิดเป�นร�อยละของ จํานวน คิดเป�นร�อยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตร$ที่ ๗ ด�านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗.1 แผนงานการศึกษา 10 38.46           14,737,200 39.69 สํานักการศึกษา
๗.2 แผนงานสร'างความเข'มแข็งของชุมชน 1 3.85                499,100 1.34 กองสวัสดิการฯ

รวม 11 42.31 15,236,300 41.03

รวมทั้งสิ้น 26 100 37,134,300 100

ยุทธศาสตร$/แผนงาน หนEวยงานรับผิดชอบหลัก



รายละเอียดของกิจกรรมที�

เกิดขึ�นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

ม.ี
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.ค
.

ส.
ค. ก.ย

.

1 โครงการก่อสร้างและ

ปรับปรุงถนน คสล. ถนนวร

คามินทร์

 - ผิวจราจรกวา้ง 4.50-6.50 ม.

 หนา 0.15 ม. ยาวรวม       

159.๐๐ ม. หรือมีพื*นที+ไม่นอ้ย

กวา่ 915.00 ตร.ม.            

พร้อมปรับปรุงฝาคูเดิม

 836,000     (จ่าย

จากเงินสะสม)

  - ถนนวรคามินทร์ กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างและ

ปรับปรุงถนน คสล. ถนนเจริญ

เขต         ซอย 22

 - ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม.      

หนา 0.15 ม.                     ยาว

รวม 1๒๒.๐๐ ม.           หรือ

มีพื*นที+ไม่นอ้ยกวา่ 6๑0.00ตร.

ม.

 466,000      

(จ่ายจากเงิน

สะสม)

  - ถนนเจริญเขต     

ซอย 22
กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างและ

ปรับปรุงถนน คสล. ถนน

ทรายทอง 1     ซอย ๖

 - ผิวจราจรกวา้งเฉลี+ย 3.50 ม.

 หนา 0.15 ม.                    ยาว

รวม 179.00 ม.           หรือมี

พื*นที+ไม่นอ้ยกวา่ 630.00 ตร.ม.

 499,000     (จ่าย

จากเงินสะสม)

  - ถนนทรายทอง 1 

ซอย ๖
กองช่าง

บัญชีจํานวนโครงการพฒันาท้องถิ�น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดาํเนินงานเพิ�มเตมิ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที� ๑)

ยุทธศาสตร์ที� ๑ : ด้านโครงสร้างพื�นฐาน

๑.๑ : แผนงานเคหะและชุมชน

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑
ลําดบั โครงการ/กิจกรรม

     งบประมาณ   

 (บาท)
สถานที�ดาํเนินการ

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก

แนวทางการพฒันา : บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื�อน ระบบระบายนํ�า

1



รายละเอียดของกิจกรรมที�

เกิดขึ�นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

ม.ี
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.ค
.

ส.
ค. ก.ย

.

4 โครงการก่อสร้างและ

ปรับปรุงถนน คสล. ภายใน

ชุมชนลอ้แมค็

 - ผิวจราจรกวา้ง 5.00-6.00 ม.

 หนา 0.15 ม. ยาวรวม 455.00 

ม. หรือมีพื*นที+ไม่นอ้ยกวา่ 

2,575.00 ตร.ม.

 2,053,000    

(จ่ายจากเงิน

สะสม)

  - ชุมชนลอ้แมค็ กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างและปรับปรุง

ระบบระบายนํ*า ถนนรักษช์นะ

อุทิศ (ขา้งวดัทองดีประชาราม)

 - รางนํ*ากวา้งภายใน 0.50 ม. 

ยาวรวม 70.00 ม.

 333,000      

(จ่ายจากงิน

สะสม)

  - ถนนรักษช์นะ

อุทิศ (ขา้งวดัทองดี

ประชาราม)

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างและปรับปรุง

ระบบระบายนํ*า ถนนรักษช์นะ

อุทิศ (ตรงขา้มเมรุ)

 - รางนํ*ากวา้งภายใน 0.50 ม. 

ยาวรวม 80.00 ม.

 323,000     (จ่าย

จากเงินสะสม)

  - ถนนรักษช์นะ

อุทิศ (ตรงขา้มเมรุ)
กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างและปรับปรุง

ระบบระบายนํ*า ถนนรักษช์นะ

อุทิศ (ตรงขา้มโรงยาง)

 - รางนํ*ากวา้งภายใน 0.50 ม. 

ยาวรวม 20.00 ม.

 78,000       (จ่าย

จากเงินสะสม)

  - ถนนรักษช์นะ

อุทิศ (ตรงขา้มโรง

ยาง)

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างและ

ปรับปรุงท่อเหลี+ยม คสล. 

ถนนประชาววิฒัน์ ซอย ๓

 - กวา้งภายใน 1.20 x 2.10 ม. 

ยาวรวม 2.50 ม.

 72,000        

(จ่ายจากเงิน

สะสม)

  - ถนนประชา

วิวฒัน์ ซอย ๓
กองช่าง

2

ยุทธศาสตร์ที� ๑ : ด้านโครงสร้างพื�นฐาน

แนวทางการพฒันา : บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื�อน ระบบระบายนํ�า

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑

๑.๑ : แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดบั โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ   

 (บาท)
สถานที�ดาํเนินการ



รายละเอียดของกิจกรรมที�

เกิดขึ�นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

ม.ี
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.ค
.

ส.
ค. ก.ย

.

9 โครงการก่อสร้างและ

ปรับปรุงถนน คสล. ถนน

ทรายทอง ๑     ซอย 4

 - ผิวจราจรกวา้ง 7.60 ม. หนา 

0.15 ม. ยาวรวม 175.00 ม. 

หรือมีพื*นที+ไม่นอ้ยกวา่ 

1,330.00 ตร.ม. และปรับปรุง

รางระบายนํ*าเดิมพร้อมฝาบ่อ

พกัทั*งหมด

    1,265,000 

(จ่ายจากเงิน

สะสม)

  - ถนนทรายทอง ๑

 ซอย ๔
กองช่าง

10 โครงการปรับปรุง

ถนนลาดยางแอสฟัทลต์ิกคอ

นกรีต             (มีส่วนผสมของ

ยางพารา)     ถนนสายชุมชนกื

อบงกาแม

 - ผิวจราจรกวา้ง 5.50 ม.      

ยาว 1,000.00 ม. หรือมีพื*นที+

ไม่นอ้ยกวา่ 5,500.00 ตร.ม.

     3,006,000 

(จ่ายจากเงิน

สะสม)

  - ถนนสายชุมชน   

 กือบงกาแม
กองช่าง

รวม 10 8,931,000           

ยุทธศาสตร์ที� ๑ : ด้านโครงสร้างพื�นฐาน

๑.๑ : แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดบั โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ   

 (บาท)
สถานที�ดาํเนินการ

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑

แนวทางการพฒันา : บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื�อน ระบบระบายนํ�า



3



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 โครงการก�อสร�างสนาม
บาสเกตบอล พร�อมระบบ
ไฟฟ�าส�องสว�าง บริเวณ
ภายในสวนสาธารณะหน�า
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

 - ก�อสร�างสนาม
บาสเกตบอล พร�อมระบบ
ไฟฟ�าส�องสว�าง พื้นที่ไม�
น�อยกว�า 714.00 ตร.ม. 
จํานวน ๑ แห�ง

3,465,000     
(จ�ายจากเงินสะสม)

 -  สวนสาธารณะหน�า
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

สํานักการศึกษา

รวม 1 3,465,000

4

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม

     งบประมาณ   
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน5วยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท:องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงานเพิ่มเติม ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๑)

ยุทธศาสตร?ที่ ๒ : ด:านงานส5งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.1 : แผนงานการศึกษา

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

แนวทางการพัฒนา : ส5งเสริมด:านการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ



รายละเอียดของกิจกรรมที�

เกิดขึ�นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

ม.ี
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.ค
.

ส.
ค. ก.ย

.

1 โครงการก่อสร้างและ

ปรับปรุงพื�นปูกระเบื�อง

และจุดทาํความสะอาด

ภายในสวนสาธารณะสิริน

ธร

 - พื�นที(ปูกระเบื�องมีขนาด

ไม่นอ้ยกวา่ 528.00 ตร.ม.    

และจุดทาํความสะอาด         

มีขนาด 1.50x5.00 ม.

 445,000            (จ่าย

จากเงินสะสม)

 - สวนสิรินธร กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ 

สวนสาธารณะหนา้

โรงพยาบาล

 - ปรับปรุงพื�นที(ลานเวทีการ

แสดง,ฉากหลงัลานเวที

,ศาลา,หอ้งนํ�า-ส้วม,ลาน

กาํแพงทรงกลม,รั� วกั�นเสา

หมอ้แปลง,ติดตั�งระบบไฟฟ้า

 5,653,000         (จ่าย

จากเงินสะสม)

 - สวนสาธารณะ

หนา้โรงพยาบาล

กองช่าง

3 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ 

สวนสาธารณะมิ(งขวญั

ประชา

 - ปรับปรุงหอ้งนํ�า-ส้วม,โถง

ใตถุ้นอาคาร,ลานกิจกรรม     

 (สระนํ�าตกเดิม),ติดตั�งป้าย

สวนสาธารณะมิ(งขวญัประชา

 ฯลฯ

 2,095,000         (จ่าย

จากเงินสะสม)

 - สวนสาธารณะ  

มิ(งขวญัประชา

กองช่าง

5

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑

บัญชีจํานวนโครงการพฒันาท้องถิ�น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดาํเนินงานเพิ�มเตมิ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที� ๑)

๕.1 : แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดบั โครงการ/กิจกรรม
        งบประมาณ       

       (บาท)
สถานที�ดาํเนินการ

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ที� ๕ : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อม

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

แนวทางการพฒันา : ปรับปรุงภูมทิัศน์ในชุมชนและเมือง



รายละเอียดของกิจกรรมที�

เกิดขึ�นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

ม.ี
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.ค
.

ส.
ค. ก.ย

.

4 โครงการก่อสร้างลาน

สนัทนาการ คสล.      

พร้อมพื�นยางสงัเคราะห์

 - ก่อสร้างลาน สนัทนาการ 

คสล. พร้อมพื�นยาง

สงัเคราะห์ ขนาด 9.00x14.00

 ม.      หนา 0.10 ม. หรือมี

พื�นที(ไม่นอ้ยกวา่ 126.00 ตร.

ม.    จาํนวน 4 แห่ง (สวนสิ

รินธร,สวนรื(นอรุณ,สวนมิ(ง

ขวญัประชาและสวนเลียบ

 1,309,000         (จ่าย

จากเงินสะสม)

 - สวนสิรินธร กองช่าง

รวม 4 9,502,000                 

ยุทธศาสตร์ที� ๕ : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อม

๕.1 : แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดบั โครงการ/กิจกรรม
        งบประมาณ       

       (บาท)
สถานที�ดาํเนินการ

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑

แนวทางการพฒันา : ปรับปรุงภูมทิัศน์ในชุมชนและเมือง
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รายละเอียดของกิจกรรมที�

เกิดขึ�นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

ม.ี
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.ค
.

ส.
ค. ก.ย

.

1 โครงการก่อสร้างและ

ปรับปรุงพื�นปูกระเบื�อง

และจุดทาํความสะอาด

ภายในสวนสาธารณะสิริน

ธร

 - พื�นที(ปูกระเบื�องมีขนาด

ไม่นอ้ยกวา่ 528.00 ตร.ม.    

และจุดทาํความสะอาด         

มีขนาด 1.50x5.00 ม.

 445,000            (จ่าย

จากเงินสะสม)

 - สวนสิรินธร กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ 

สวนสาธารณะหนา้

โรงพยาบาล

 - ปรับปรุงพื�นที(ลานเวทีการ

แสดง,ฉากหลงัลานเวที

,ศาลา,หอ้งนํ�า-ส้วม,ลาน

กาํแพงทรงกลม,รั� วกั�นเสา

หมอ้แปลง,ติดตั�งระบบไฟฟ้า

 5,653,000         (จ่าย

จากเงินสะสม)

 - สวนสาธารณะ

หนา้โรงพยาบาล

กองช่าง

3 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ 

สวนสาธารณะมิ(งขวญั

ประชา

 - ปรับปรุงหอ้งนํ�า-ส้วม,โถง

ใตถุ้นอาคาร,ลานกิจกรรม     

 (สระนํ�าตกเดิม),ติดตั�งป้าย

สวนสาธารณะมิ(งขวญัประชา

 ฯลฯ

 2,095,000         (จ่าย

จากเงินสะสม)

 - สวนสาธารณะ  

มิ(งขวญัประชา

กองช่าง

5

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑

บัญชีจํานวนโครงการพฒันาท้องถิ�น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดาํเนินงานเพิ�มเตมิ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที� ๑)

๕.1 : แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดบั โครงการ/กิจกรรม
        งบประมาณ       

       (บาท)
สถานที�ดาํเนินการ

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ที� ๕ : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อม

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

แนวทางการพฒันา : ปรับปรุงภูมทิัศน์ในชุมชนและเมือง



รายละเอียดของกิจกรรมที�

เกิดขึ�นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

ม.ี
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.ค
.

ส.
ค. ก.ย

.

4 โครงการก่อสร้างลาน

สนัทนาการ คสล.      

พร้อมพื�นยางสงัเคราะห์

 - ก่อสร้างลาน สนัทนาการ 

คสล. พร้อมพื�นยาง

สงัเคราะห์ ขนาด 9.00x14.00

 ม.      หนา 0.10 ม. หรือมี

พื�นที(ไม่นอ้ยกวา่ 126.00 ตร.

ม.    จาํนวน 4 แห่ง (สวนสิ

รินธร,สวนรื(นอรุณ,สวนมิ(ง

ขวญัประชาและสวนเลียบ

 1,309,000         (จ่าย

จากเงินสะสม)

 - สวนสิรินธร กองช่าง

รวม 4 9,502,000                 

ยุทธศาสตร์ที� ๕ : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อม

๕.1 : แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดบั โครงการ/กิจกรรม
        งบประมาณ       

       (บาท)
สถานที�ดาํเนินการ

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑

แนวทางการพฒันา : ปรับปรุงภูมทิัศน์ในชุมชนและเมือง



6



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 โครงการปรับปรุงซอมแซม
ห�องน้ําอาคารเรียนชงโค 
โรงเรียนเทศบาล 3

 - ปรับปรุงซอมแซม
ห�องน้ําอาคารเรียนชงโค    
   (เฉพาะชั้น 4) จํานวน ๑
 ห�อง

 43,000          
(จายจากเงินสะสม)

 - โรงเรียนเทศบาล 3 สํานักการศึกษา

2 โครงการปรับปรุง ตอเติม 
ห�องออกกําลังกาย (ฟ2ต
เนส)สนามกีฬามหาราช

 - ปรับปรุง ตอเติมห�อง
ออกกําลังกาย (ฟ2ตเนส) 
พื้นที่รวมไมน�อยกวา 
48.00 ตร.ม.

150,000         
(จายจากเงินสะสม)

 -  ห�องออกกําลัง
กาย (ฟ2ตเนส) สนาม
กีฬามหาราช

สํานักการศึกษา

3 โครงการปรับปรุง 
ซอมแซมระบบไฟฟ:าสอง
สวาง   บริเวณสนามกีฬา
มหาราช

 - ปรับปรุง ซอมแซมระบบ
ไฟฟ:าสองสวางบริเวณ
สนามกีฬามหาราช,         
     ลานอเนกประสงค<และ
   สนามฟุตบอล (หน�า
เทียม)

1,718,200     
(จายจากเงินสะสม)

 -  สนามกีฬา
มหาราช

สํานักการศึกษา

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช) ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

พ.ศ.๒๕60 พ.ศ.๒๕๖1
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม

     งบประมาณ    
        (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หน8วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงานเพิ่มเติม ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 (ฉบับที่ ๑)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตร@ที่ ๗ : ด)านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.1 : แผนงานการศึกษา

7



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

4 โครงการกอสร�างและ
ปรับปรุงอาคารสถานที่ 
โรงเรียนเทศบาล 1

 - กอสร�างและปรับปรุง
อาคารสถานที่ โรงเรียน
เทศบาล ๑ ประกอบด�วย
ห�องประชุมขนาดกว�าง 
11.00 ม. ยาว 7.20 ม. 
พื้นที่รวมไมน�อยกวา    
79.00 ตร.ม.,กออิฐรั้ว,
หลังคาคลุมทางเดินและที่
นั่งเด็กนักเรียน ระหวาง
อาคารข�าหลวงและอาคาร
เฟDEองฟ:า และปรับปรุง
พื้นที่หน�าอาคารข�าหลวง

    969,000       
(จายจากเงินสะสม)

 -  โรงเรียนเทศบาล
 1

สํานักการศึกษา

5 โครงการกอสร�างอาคาร
หลังคาโรงอาหาร โรงเรียน
เทศบาล 4

 - กอสร�างอาคารหลังคา
โรงอาหาร พื้นที่หลังคาไม
น�อยกวา 16.00 ตร.ม.

55,000          
(จายจากเงินสะสม)

 -  โรงเรียนเทศบาล
 4

สํานักการศึกษา

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช) ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

8

ยุทธศาสตร@ที่ ๗ : ด)านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.1 : แผนงานการศึกษา

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ    
        (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หน8วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕60 พ.ศ.๒๕๖1

ยุทธศาสตร@ที่ ๗ : ด)านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

6 โครงการกอสร�างอาคาร
เอนกประสงค< โรงเรียน
เทศบาล ๒

 - กอสร�างอาคาร
เอนกประสงค< ขนาดกว�าง 
8.00 เมตร ยาว 20.00 
เมตร

        2,400,000
     (จายจากเงิน

สะสม)

 - โรงเรียนเทศบาล ๒ สํานักการศึกษา

7 โครงการปรับปรุงซอมแซม
พื้นอาคารและห�องน้ํา
อาคารเรียนโยทะกา 
โรงเรียนเทศบาล ๓

 - ปูกระเบื้อง ชั้น ๑-๔ 
พื้นที่ไมน�อยกวา 
1,487.00    ตร.ม. และ
ห�องน้ําชั้น 2-๔

     1,278,000   
  (จายจากเงินสะสม)

 - โรงเรียนเทศบาล ๓ สํานักการศึกษา

8 โครงการปรับปรุงทาสี
อาคารปาริชาต โรงเรียน
เทศบาล ๓

 - ทาสีอาคารปาริชาต 
(ภายนอก) พื้นที่ไมน�อยกวา
 1,040.00 ตร.ม.

     132,000      
 (จายจากเงินสะสม)

 -  โรงเรียนเทศบาล
 ๓

สํานักการศึกษา

9 โครงการปรับปรุงสนาม
บาสเก็ตบอล โรงเรียน
เทศบาล ๔

 - ปรับปรุงสนามบาสเก็ต
บอล พื้นที่ไมน�อยกวา 
633.00 ตร.ม. พร�อม
แป:นบาสเก็ตบอล จํานวน 
๒ แป:น

    1,955,000    
 (จายจากเงินสะสม)

 - โรงเรียนเทศบาล ๔ สํานักการศึกษา

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช) ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช) ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

พ.ศ.๒๕60 พ.ศ.๒๕๖1

ยุทธศาสตร@ที่ ๗ : ด)านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ    
        (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หน8วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๗.1 : แผนงานการศึกษา

๗.1 : แผนงานการศึกษา

ลําดับ

9



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

10 โครงการกอสร�างอาคาร
เรียนอนุบาล ๒ ชั้น       
แบบฐานแผโรงเรียน
เทศบาล ๒

 - กอสร�างอาคารเรียน
อนุบาล ๒ ชั้น ๖ ห�องเรียน

 6,037,000       
(เงินอุดหนุนเฉพาะ

กิจ)

 - โรงเรียนเทศบาล 2 สํานักการศึกษา

รวม 10 14,737,200     

10

พ.ศ.๒๕60 พ.ศ.๒๕๖1
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม

     งบประมาณ    
        (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หน8วยงาน
รับผิดชอบหลัก



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 โครงการปรับปรุงศูนย�
เรียนรู�ผู�สูงอายุ (อาคาร
ส�งเสริมอาชีพ)

 - ปรับปรุงอาคารเรียนรู�
ส�งเสริมอาชีพ ขนาดกว�าง
 6.00 เมตร ยาว 7.50 
เมตร รวมมีพื้นที่ไม�น�อย
กว�า 45.00 ตารางเมตร

     499,100     
 (จ�ายจากเงินสะสม)

 - ศูนย�เรียนรู�
ผู�สูงอายุ

กองสวัสดิการฯ

รวม 1 499,100          

11

พ.ศ.๒๕60 พ.ศ.๒๕๖1

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงานเพิ่มเติม ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 (ฉบับที่ ๑)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตร<ที่ ๗ : ด?านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.2 : แผนงานสร?างความเข?มแข็งของชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ   
         (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หนDวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช? ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน



ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 โต�ะทํางาน  - โต�ะทํางานขนาด ๔ ฟุต      
   จํานวน 2  ตัว                
   (ตัวละ 4,500 บาท)

 9,000                
(โอนงบประมาณ เพื่อ

ตั้งจ)ายเป+นรายการใหม))

 - สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ

2 เก1าอี้ทํางาน  - เก1าอี้ทํางานล1อหมุนมีที่พัก
แขน จํานวน 2 ตัว              
   (ตัวละ 1,700 บาท)

 3,400                 
(โอนงบประมาณ เพื่อ

ตั้งจ)ายเป+นรายการใหม))

 - สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ

รวม 2 12,400                

12

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕60 พ.ศ.๒๕๖1

บัญชีจํานวนครุภัณฑ-สําหรับที่ไม�ได1ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท1องถิ่น
แผนดําเนินงานเพิ่มเติม ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ฉบับที่ 1)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

1. ประเภทครุภัณฑ-สํานักงาน
1.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับที่ ครุภัณฑ- รายละเอียดของครุภัณฑ-
        งบประมาณ     
              (บาท) สถานที่ดําเนินการ



ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 เครื่องคอมพิวเตอร� 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

 - เครื่องคอมพิวเตอร�       
สําหรับงานประมวลผล       
แบบที่ 1 จอขนาดไม#น$อยกว#า 
  19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

 22,000               
(โอนงบประมาณ เพื่อ

ตั้งจ#ายเป/นรายการใหม#)

 - กองคลัง กองคลัง

2 เครื่องคอมพิวเตอร� 
สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2

 - เครื่องคอมพิวเตอร�       
สําหรับงานประมวลผล       
แบบที่ 2 จอขนาดไม#น$อยกว#า 
  19 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง   
(เครื่องละ 30,000 บาท)

60,000              
(โอนงบประมาณ เพื่อ

ตั้งจ#ายเป/นรายการใหม#)

 - กองคลัง กองคลัง

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

 8,400                 
(โอนงบประมาณ เพื่อ

ตั้งจ#ายเป/นรายการใหม#)

 - กองคลัง กองคลัง

รวม 3 90,400                

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕60 พ.ศ.๒๕๖1
ลําดับที่ ครุภัณฑ. รายละเอียดของครุภัณฑ.

        งบประมาณ     
               (บาท) สถานที่ดําเนินการ

บัญชีจํานวนครุภัณฑ.สําหรับที่ไม�ได8ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท8องถิ่น
แผนดําเนินงานเพิ่มเติม ประจําป<งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ฉบับที่ 1)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

2. ประเภทครุภัณฑ.คอมพิวเตอร.
2.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

13



ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 เครื่องพิมพ� DOT 
MATRIX PRINTER 
แบบแคร#สั้น

 - เครื่องพิมพ� DOT MATRIX 
PRINTER แบบแคร#สั้น       
จํานวน ๑ เครื่อง

 22,000               
(โอนงบประมาณ เพื่อ

ตั้งจ#ายเป/นรายการใหม#)

 - สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล

รวม 1 22,000                

14

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕60 พ.ศ.๒๕๖1

2. ประเภทครุภัณฑ.คอมพิวเตอร.
2.2 แผนงานการพาณิชย.

ลําดับที่ ครุภัณฑ. รายละเอียดของครุภัณฑ.
        งบประมาณ     
               (บาท) สถานที่ดําเนินการ



ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 อุปกรณ�ฟ
ตเนส  - อุปกรณ�ฟ
ตเนส จํานวน 6 
รายการ ประกอบด�วย               
              1. ลู�วิ่งไฟฟ#า จํานวน 
2 เครื่อง         2. เครื่องบริหาร
กล�ามเนื้อขารวม จํานวน 1 เครื่อง 
                        3. เครื่อง
บริหารกล�ามเนื้อน�อง   จํานวน 1 
เครื่อง                        4. 
เครื่องบริหารกล�ามเนื้อท�อง        
จํานวน 1 เครื่อง                     
    5. เครื่องบริหารกล�ามเนื้อแบบ
สองสถานี  จํานวน 1 เครื่อง       
         6. แผ�นน้ําหนักโอลิมป
ค
หุ�มยาง จํานวน 400 กิโลกรัม

                600,000
         (จ�ายจากเงิน
สะสม)

 - ห�องออกกําลังกาย   
 (ฟ
ตเนส) สนามกีฬา
มหาราช

สํานักการศึกษา

2   เวทีมวย  -  เวทีมวยไทยมาตรฐาน ขนาด
กว�าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 
เมตร สูง 2.50 เมตร จํานวน ๑
 ชุด

                
250,000         
(จ�ายจากเงินสะสม)

 - สนามมวยไทย สํานักการศึกษา

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕60 พ.ศ.๒๕๖1

บัญชีจํานวนครุภัณฑ)สําหรับที่ไม�ได-ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท-องถิ่น
แผนดําเนินงานเพิ่มเติม ประจําป5งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๑)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ลําดับที่ ครุภัณฑ) รายละเอียดของครุภัณฑ)
        งบประมาณ    
                (บาท) สถานที่ดําเนินการ

3. ประเภทครุภัณฑ)กีฬา
3.๑ แผนงานการศึกษา

15



ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

3 ชุดออกกําลังกาย ชุดออกกําลังกาย จํานวน 24 ชุด
ประกอบด�วย/เครื่องบริหารกล�ามเนื้อ 
แขน ขา หน�าท�อง จํานวน ๑ เครื่อง/
เครื่องบริหารหน�าอก หัวไหล� แขน 
จํานวน ๑ เครื่อง/เครื่องบริหาร 
กล�ามเนื้อสะโพก แขน ขา จํานวน ๑ 
เครื่อง/เครื่องบริหารแขน หน�าอก ไหล� 
จํานวน ๑ เครื่อง/เครื่องบริหารกล�ามเนื้อ
เข�า จํานวน ๑ เครื่อง/เครื่องบริหารหน�า
ท�องและออกกําลังกายขา จํานวน ๒ 
เครื่อง/เครื่องบริหารข�อสะโพก (แบบ
แกว�งตัว) บริเวณหน�าท�องแบบยืน จํานวน
 ๑ เครื่อง/เครื่องบริหารเครื่องดัดหลัง-
นวดฝDาเท�า จํานวน ๑ เครื่อง/เครื่อง
บริหารแขน-เข�า ลดหน�าท�อง จํานวน ๒ 
เครื่อง/เครื่องบริหารข�อเข�า-ขา จํานวน ๑
 เครื่อง/เครื่องบริหารแขน-หน�าอก 
หัวไหล� จํานวน ๑ เครื่อง/เครื่องบริหาร
ขา จํานวน ๑ เครื่อง/อุปกรณ�ชิทอัพลด
หน�าท�อง บริหารขา-เข�า จํานวน ๑ 
เครื่อง/เครื่องบริหารข�อเข�า-ขา จํานวน ๑
 เครื่อง/อุปกรณ�ซิทอัพลดหน�าท�อง 
บริหารขา-เข�า จํานวน ๑ เครื่อง/
อุปกรณ�บริหารสะโพก-ขา จํานวน ๑ 
เครื่อง/อุปกรณ�ชิทอัพลดหน�าท�องและ
กําลังขา จํานวน ๒ เครื่อง/เครื่องบริหาร
สะโพก-หัวไหล� จํานวน ๑ เครื่อง/
อุปกรณ�บริหารร�างกาย จํานวน ๑ 

            964,500          
           (จ�ายจากเงินสะสม)

 - สวนสิรินธร สํานักการศึกษา

รวม 3 1,814,500                   
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3. ประเภทครุภัณฑ)กีฬา
3.๑ แผนงานการศึกษา

ลําดับที่ ครุภัณฑ) รายละเอียดของครุภัณฑ)
        งบประมาณ    
                (บาท) สถานที่ดําเนินการ
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ย.
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ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
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ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 รถยนต�บรรทุกขยะมูล
ฝอย แบบอัดท�าย

 - รถยนต�บรรทุกขยะมูลฝอย 
แบบอัดท�าย ตู�บรรทุกมูลฝอย  
 มีขนาดความจุของตู�ไม น�อย
กว า 10 ลูกบาศก�เมตร และ
สามารถรับน้ําหนักมูลฝอยได�
ไม น�อยกว า 5,000 กิโลกรัม 
น้ําหนักของรถรวมน้ําหน�กบร
รทุกไม ต่ํากว า 12,000 
กิโลกรัม จํานวน ๑ คัน

 2,400,000          
(จ ายจากเงินสะสม)

 - กองสาธารณสุขฯ  กองสาธารณสุขฯ

รวม 1 2,400,000           

17

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕60 พ.ศ.๒๕๖1

บัญชีจํานวนครุภัณฑ-สําหรับที่ไม�ได1ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท1องถิ่น
แผนดําเนินงานเพิ่มเติม ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๑)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

4. ประเภทครุภัณฑ-ยานพาหนะและขนส�ง
4.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับที่ ครุภัณฑ- รายละเอียดของครุภัณฑ-
        งบประมาณ     
               (บาท) สถานที่ดําเนินการ




