สวนที่ ๑
บทนํา
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่ แกไขเพิ่ มเติม (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ.2559 ขอ 27 กํ าหนดใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงานใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย
ประจํ าป7 งบประมาณรายจายเพิ่ ม เติ ม งบประมาณจากเงิ นสะสม หรื อไดรั บ แจงแผนงานและโครงการ
จากหนวยราชการสวนกลาง สวนภู มิ ภ าค รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หนวยงานอื่ น ๆ ที่ ต องดํ า เนิ น งานในพื้ น ที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในป7งบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงาน
เป> นอํ านาจของผู บริ ห ารทองถิ่น สําหรั บแผนการดํ าเนิ นงานนั้ น มี จุ ดมุ งหมายเพื่อ แสดงถึ ง รายละเอี ยด
แผนงาน/โครงการพั ฒ นาและกิ จ กรรมการพั ฒ นาที่ ดํา เนิ นการจริ ง ทั้ ง หมดในพื้ นที่ ข ององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นประจําป7งบประมาณนั้น เพื่อใหแนวทางการดําเนินงานในป7งบประมาณนั้นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ําซอนของโครงการมีประสานและบูรณาการทํางาน
กับหนวยงานและจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน
วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
1. เพื่ อ แสดงถึ ง รายละเอี ย ดโครงการ/กิ จ กรรมการพั ฒ นาที่ ดํ า เนิ น การจริ ง ทั้ ง หมดในพื้ น ที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. เพื่อทําใหแนวทางการดําเนินงานในป7งบประมาณนั้น ใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น
3. เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการประสานและบูรณาการการทํางานกับสวนราชการและ
หนวยงานอื่นๆ
4. เพื่อใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นป7มีความสะดวกรวดเร็วและงายตอการปฏิบัติมากขึ้น
5. เป>นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพื่อควบคุมการดําเนินงานใหเป>นไป
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
จากระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจั ดทํ าแผนพั ฒ นาขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น
พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2559 ขอ 26 ไดกําหนดใหการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ใหดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่ น หนวยราชการสวนกลาง สวนภู มิภาค รัฐ วิ สาหกิจ และหนวยงานอื่ นๆ ที่ดําเนิ นการ
ในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
๒. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่นประกาศ
เป> น แผนการดํ า เนิ นงาน ทั้ ง นี้ใ หปI ด ประกาศแผนการดํ า เนิ น งานภายในสิ บ หาวั น นั บ แตวั นที่ ป ระกาศ
เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบ โดยทั่วกันและตองปIดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน
และฉบั บที่ 2 พ.ศ.2559 ขอ ๒๗ กําหนดวา แผนการดําเนินงานใหจั ดทําเสร็จภายในสามสิบวั น
นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป7/รายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือไดรับแจง
แผนงาน/โครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ตองดําเนินงาน
ในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในป7งบประมาณนั้น

-2ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
1. ทําใหทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําป7งบประมาณนั้น
2. ทําใหแนวทางการดําเนินงานในป7งบประมาณนั้น มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น
3. ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานอื่นๆ
4. ทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นป7มีความสะดวกรวดเร็วและงายตอการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น

สารบัญ
สวนที่ ๑
บทนํา
สวนที่ ๒
- บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาและงบประมาณ (แบบ ผด.01)
- รายละเอียดแผนดําเนินงานประจําป7งบประมาณ 2561
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (แบบ ผด.02)
ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ ๕ ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ ๗ ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล
บัญชีจํานวนครุภัณฑ (แบบ ผด.02/1)

หน&า
ก-ง
1-3
4
5-6
7-11
12-17

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงานเพิ่มเติม ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๑)
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ก
ยุทธศาสตร$/แผนงาน
ยุทธศาสตร$ที่ ๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ
10
10

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด
38.46
38.46

จํานวน
งบประมาณ

8,931,000
8,931,000

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด
24.05
24.05

หนEวยงานรับผิดชอบหลัก
กองชาง

ข
ยุทธศาสตร$/แผนงาน
ยุทธศาสตร$ที่ ๒ ดานงานสEงเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการศึกษา
รวม

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ
1
1

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด
3.85
3.85

จํานวน
งบประมาณ

3,465,000
3,465,000

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด
9.33
9.33

หนEวยงานรับผิดชอบหลัก
สํานักการศึกษา

ค
ยุทธศาสตร$/แผนงาน
ยุทธศาสตร$ที่ ๕ ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ$
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

4
4

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

15.38
15.38

จํานวน
งบประมาณ

9,502,000
9,502,000

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

25.59
25.59

หนEวยงานรับผิดชอบหลัก

กองชาง

ง

ยุทธศาสตร$/แผนงาน
ยุทธศาสตร$ที่ ๗ ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗.1 แผนงานการศึกษา
๗.2 แผนงานสร'างความเข'มแข็งของชุมชน
รวม
รวมทั้งสิ้น

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ
10
1
11
26

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด
38.46
3.85
42.31
100

จํานวน
งบประมาณ
14,737,200
499,100
15,236,300
37,134,300

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด
39.69
1.34
41.03
100

หนEวยงานรับผิดชอบหลัก
สํานักการศึกษา
กองสวัสดิการฯ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒ นาท้ องถิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงานเพิมเติม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที ๑)
เทศบาลเมืองสุ ไหงโก-ลก

พ.ศ.๒๕๖๑

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

ยุทธศาสตร์ ที ๑ : ด้ านโครงสร้ างพืนฐาน
แนวทางการพัฒ นา : บุกเบิก สร้ าง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขือน ระบบระบายนํา
๑.๑ : แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที
งบประมาณ
หน่ วยงาน พ.ศ.๒๕๖๐
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
สถานทีดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก
เกิดขึนจากโครงการ
1 โครงการก่อสร้างและ
- ผิวจราจรกว้าง 4.50-6.50 ม. 836,000 (จ่าย - ถนนวรคามินทร์
กองช่าง
ปรับปรุ งถนน คสล. ถนนวร หนา 0.15 ม. ยาวรวม
จากเงินสะสม)
คามินทร์
159.๐๐ ม. หรื อมีพ*ืนที+ไม่นอ้ ย
กว่า 915.00 ตร.ม.
พร้อมปรับปรุ งฝาคูเดิม
- ถนนเจริ ญเขต
2 โครงการก่อสร้างและ
466,000
กองช่าง
- ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.
(จ่ายจากเงิน ซอย 22
ปรับปรุ งถนน คสล. ถนนเจริ ญ หนา 0.15 ม.
ยาว
เขต ซอย 22
รวม 1๒๒.๐๐ ม.
หรื อ
สะสม)
มีพ*ืนที+ไม่นอ้ ยกว่า 6๑0.00ตร.
ม.
3 โครงการก่อสร้างและ
กองช่าง
- ผิวจราจรกว้างเฉลี+ย 3.50 ม. 499,000 (จ่าย - ถนนทรายทอง 1
ปรับปรุ งถนน คสล. ถนน
หนา 0.15 ม.
ยาว
จากเงินสะสม) ซอย ๖
ทรายทอง 1 ซอย ๖
รวม 179.00 ม.
หรื อมี
พื*นที+ไม่นอ้ ยกว่า 630.00 ตร.ม.

1

พ.ศ.๒๕๖๑

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

ยุทธศาสตร์ ที ๑ : ด้ านโครงสร้ างพืนฐาน
แนวทางการพัฒ นา : บุกเบิก สร้ าง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขือน ระบบระบายนํา
๑.๑ : แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที
งบประมาณ
หน่ วยงาน พ.ศ.๒๕๖๐
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
สถานทีดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก
เกิดขึนจากโครงการ
4 โครงการก่อสร้างและ
- ผิวจราจรกว้าง 5.00-6.00 ม.
2,053,000 - ชุมชนล้อแม็ค
กองช่าง
ปรับปรุ งถนน คสล. ภายใน
หนา 0.15 ม. ยาวรวม 455.00
(จ่ายจากเงิน
ชุมชนล้อแม็ค
ม. หรื อมีพ*ืนที+ไม่นอ้ ยกว่า
สะสม)
2,575.00 ตร.ม.
- ถนนรักษ์ชนะ
333,000
5 โครงการก่อสร้างและปรับปรุ ง - รางนํ*ากว้างภายใน 0.50 ม.
กองช่าง
ระบบระบายนํ*า ถนนรักษ์ชนะ ยาวรวม 70.00 ม.
(จ่ายจากงิน อุทิศ (ข้างวัดทองดี
อุทิศ (ข้างวัดทองดีประชาราม)
สะสม) ประชาราม)
6 โครงการก่อสร้างและปรับปรุ ง - รางนํ*ากว้างภายใน 0.50 ม.
ระบบระบายนํ*า ถนนรักษ์ชนะ ยาวรวม 80.00 ม.
อุทิศ (ตรงข้ามเมรุ )

323,000 (จ่าย - ถนนรักษ์ชนะ
จากเงินสะสม) อุทิศ (ตรงข้ามเมรุ )

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างและปรับปรุ ง - รางนํ*ากว้างภายใน 0.50 ม.
ระบบระบายนํ*า ถนนรักษ์ชนะ ยาวรวม 20.00 ม.
อุทิศ (ตรงข้ามโรงยาง)

78,000 (จ่าย - ถนนรักษ์ชนะ
จากเงินสะสม) อุทิศ (ตรงข้ามโรง

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุ งท่อเหลี+ยม คสล.
ถนนประชาวิวฒั น์ ซอย ๓

- กว้างภายใน 1.20 x 2.10 ม.
ยาวรวม 2.50 ม.

ยาง)
- ถนนประชา
72,000
(จ่ายจากเงิน วิวฒั น์ ซอย ๓
สะสม)

2

กองช่าง

พ.ศ.๒๕๖๑

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

ยุทธศาสตร์ ที ๑ : ด้ านโครงสร้ างพืนฐาน
แนวทางการพัฒ นา : บุกเบิก สร้ าง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขือน ระบบระบายนํา
๑.๑ : แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที
งบประมาณ
หน่ วยงาน พ.ศ.๒๕๖๐
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
สถานทีดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก
เกิดขึนจากโครงการ
- ถนนทรายทอง ๑
9 โครงการก่อสร้างและ
- ผิวจราจรกว้าง 7.60 ม. หนา 1,265,000
กองช่าง
ซอย ๔
ปรับปรุ งถนน คสล. ถนน
0.15 ม. ยาวรวม 175.00 ม.
(จ่ายจากเงิน
ทรายทอง ๑ ซอย 4
หรื อมีพ*ืนที+ไม่นอ้ ยกว่า
สะสม)
1,330.00 ตร.ม. และปรับปรุ ง
รางระบายนํ*าเดิมพร้อมฝาบ่อ
พักทั*งหมด
- ถนนสายชุมชน
10 โครงการปรับปรุ ง
- ผิวจราจรกว้าง 5.50 ม.
3,006,000
กองช่าง
กือบงกาแม
ถนนลาดยางแอสฟัทล์ติกคอ ยาว 1,000.00 ม. หรื อมีพ*ืนที+ (จ่ายจากเงิน
นกรี ต
(มีส่วนผสมของ ไม่นอ้ ยกว่า 5,500.00 ตร.ม. สะสม)
ยางพารา) ถนนสายชุมชนกื
รวม อบงกาแม 10
8,931,000

3

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท:องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงานเพิ่มเติม ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๑)
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร?ที่ ๒ : ด:านงานส5งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : ส5งเสริมด:านการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ

๒.1 : แผนงานการศึกษา

1

รวม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการกอสรางสนาม
บาสเกตบอล พรอมระบบ
ไฟฟาสองสวาง บริเวณ
ภายในสวนสาธารณะหนา
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

1

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
- กอสรางสนาม
บาสเกตบอล พรอมระบบ
ไฟฟาสองสวาง พื้นที่ไม
นอยกวา 714.00 ตร.ม.
จํานวน ๑ แหง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน5วยงาน พ.ศ.๒๕๖๐
รับผิดชอบหลัก

3,465,000
- สวนสาธารณะหนา สํานักการศึกษา
(จายจากเงินสะสม) โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

3,465,000

4

พ.ศ.๒๕๖๑

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

ลําดับ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒ นาท้ องถิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงานเพิมเติม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที ๑)
เทศบาลเมืองสุ ไหงโก-ลก

พ.ศ.๒๕๖๑

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

ยุทธศาสตร์ ที ๕ : ด้ านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม
แนวทางการพัฒ นา : ปรับปรุงภูมทิ ัศน์ ในชุมชนและเมือง
๕.1 : แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที
หน่ วยงาน พ.ศ.๒๕๖๐
งบประมาณ
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
สถานทีดําเนินการ
เกิดขึนจากโครงการ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
1 โครงการก่อสร้างและ
- พืนที(ปูกระเบืองมีขนาด
445,000
(จ่าย - สวนสิ รินธร
กองช่าง
ปรับปรุ งพืนปูกระเบือง
ไม่นอ้ ยกว่า 528.00 ตร.ม.
จากเงินสะสม)
และจุดทําความสะอาด
และจุดทําความสะอาด
ภายในสวนสาธารณะสิ ริน มีขนาด 1.50x5.00 ม.
โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์ - ปรับปรุ งพืนที(ลานเวทีการ 5,653,000
2 ธร
(จ่าย - สวนสาธารณะ
กองช่าง
สวนสาธารณะหน้า
แสดง,ฉากหลังลานเวที
จากเงินสะสม) หน้าโรงพยาบาล
โรงพยาบาล
,ศาลา,ห้องนํา-ส้วม,ลาน
กําแพงทรงกลม,รัวกันเสา
หม้อแปลง,ติดตังระบบไฟฟ้า
3 โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์ - ปรับปรุ งห้องนํา-ส้วม,โถง 2,095,000
(จ่าย - สวนสาธารณะ
กองช่าง
สวนสาธารณะมิ(งขวัญ
ใต้ถุนอาคาร,ลานกิจกรรม
จากเงินสะสม) มิ(งขวัญประชา
ประชา
(สระนําตกเดิม),ติดตังป้าย
สวนสาธารณะมิ(งขวัญประชา
ฯลฯ

5

พ.ศ.๒๕๖๑

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

ยุทธศาสตร์ ที ๕ : ด้ านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม
แนวทางการพัฒ นา : ปรับปรุงภูมทิ ัศน์ ในชุมชนและเมือง
๕.1 : แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที
หน่ วยงาน พ.ศ.๒๕๖๐
งบประมาณ
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
สถานทีดําเนินการ
เกิดขึนจากโครงการ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
4 โครงการก่อสร้างลาน
- ก่อสร้างลาน สันทนาการ
1,309,000
(จ่าย - สวนสิ รินธร
กองช่าง
สันทนาการ คสล.
คสล. พร้อมพืนยาง
จากเงินสะสม)
พร้อมพืนยางสังเคราะห์ สังเคราะห์ ขนาด 9.00x14.00
ม. หนา 0.10 ม. หรื อมี
พืนที(ไม่นอ้ ยกว่า 126.00 ตร.
ม. จํานวน 4 แห่ง (สวนสิ
ริ นธร,สวนรื( นอรุ ณ,สวนมิ(ง
ขวัญประชาและสวนเลียบ
รวม
4
9,502,000

6

บัญชีจํานวนโครงการพัฒ นาท้ องถิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงานเพิมเติม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที ๑)
เทศบาลเมืองสุ ไหงโก-ลก

พ.ศ.๒๕๖๑

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

ยุทธศาสตร์ ที ๕ : ด้ านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม
แนวทางการพัฒ นา : ปรับปรุงภูมทิ ัศน์ ในชุมชนและเมือง
๕.1 : แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที
หน่ วยงาน พ.ศ.๒๕๖๐
งบประมาณ
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
สถานทีดําเนินการ
เกิดขึนจากโครงการ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
1 โครงการก่อสร้างและ
- พืนที(ปูกระเบืองมีขนาด
445,000
(จ่าย - สวนสิ รินธร
กองช่าง
ปรับปรุ งพืนปูกระเบือง
ไม่นอ้ ยกว่า 528.00 ตร.ม.
จากเงินสะสม)
และจุดทําความสะอาด
และจุดทําความสะอาด
ภายในสวนสาธารณะสิ ริน มีขนาด 1.50x5.00 ม.
โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์ - ปรับปรุ งพืนที(ลานเวทีการ 5,653,000
2 ธร
(จ่าย - สวนสาธารณะ
กองช่าง
สวนสาธารณะหน้า
แสดง,ฉากหลังลานเวที
จากเงินสะสม) หน้าโรงพยาบาล
โรงพยาบาล
,ศาลา,ห้องนํา-ส้วม,ลาน
กําแพงทรงกลม,รัวกันเสา
หม้อแปลง,ติดตังระบบไฟฟ้า
3 โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์ - ปรับปรุ งห้องนํา-ส้วม,โถง 2,095,000
(จ่าย - สวนสาธารณะ
กองช่าง
สวนสาธารณะมิ(งขวัญ
ใต้ถุนอาคาร,ลานกิจกรรม
จากเงินสะสม) มิ(งขวัญประชา
ประชา
(สระนําตกเดิม),ติดตังป้าย
สวนสาธารณะมิ(งขวัญประชา
ฯลฯ

5

พ.ศ.๒๕๖๑

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

ยุทธศาสตร์ ที ๕ : ด้ านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม
แนวทางการพัฒ นา : ปรับปรุงภูมทิ ัศน์ ในชุมชนและเมือง
๕.1 : แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที
หน่ วยงาน พ.ศ.๒๕๖๐
งบประมาณ
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
สถานทีดําเนินการ
เกิดขึนจากโครงการ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
4 โครงการก่อสร้างลาน
- ก่อสร้างลาน สันทนาการ
1,309,000
(จ่าย - สวนสิ รินธร
กองช่าง
สันทนาการ คสล.
คสล. พร้อมพืนยาง
จากเงินสะสม)
พร้อมพืนยางสังเคราะห์ สังเคราะห์ ขนาด 9.00x14.00
ม. หนา 0.10 ม. หรื อมี
พืนที(ไม่นอ้ ยกว่า 126.00 ตร.
ม. จํานวน 4 แห่ง (สวนสิ
ริ นธร,สวนรื( นอรุ ณ,สวนมิ(ง
ขวัญประชาและสวนเลียบ
รวม
4
9,502,000

6

พ.ศ.๒๕๖1

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงานเพิ่มเติม ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 (ฉบับที่ ๑)
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร@ที่ ๗ : ด)านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช) ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
๗.1 : แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
พ.ศ.๒๕60
รายละเอียดของกิจกรรมที่
หน8วยงาน
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
สถานที
ด
่
า
ํ
เนิ
น
การ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก
เกิดขึ้นจากโครงการ
1 โครงการปรับปรุงซอมแซม - ปรับปรุงซอมแซม
43,000
- โรงเรียนเทศบาล 3 สํานักการศึกษา
หองน้ําอาคารเรียนชงโค หองน้ําอาคารเรียนชงโค
(จายจากเงินสะสม)
โรงเรียนเทศบาล 3
(เฉพาะชั้น 4) จํานวน ๑
หอง
2 โครงการปรับปรุง ตอเติม
หองออกกําลังกาย (ฟ2ต
เนส)สนามกีฬามหาราช
3 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมระบบไฟฟ:าสอง
สวาง บริเวณสนามกีฬา
มหาราช

- ปรับปรุง ตอเติมหอง
ออกกําลังกาย (ฟ2ตเนส)
พื้นที่รวมไมนอยกวา
48.00 ตร.ม.
- ปรับปรุง ซอมแซมระบบ
ไฟฟ:าสองสวางบริเวณ
สนามกีฬามหาราช,
ลานอเนกประสงค<และ
สนามฟุตบอล (หนา
เทียม)

150,000
- หองออกกําลัง
(จายจากเงินสะสม) กาย (ฟ2ตเนส) สนาม
กีฬามหาราช

สํานักการศึกษา

1,718,200
- สนามกีฬา
(จายจากเงินสะสม) มหาราช

สํานักการศึกษา

7

5 โครงการกอสรางอาคาร
- กอสรางอาคารหลังคา
หลังคาโรงอาหาร โรงเรียน โรงอาหาร พื้นที่หลังคาไม
เทศบาล 4
นอยกวา 16.00 ตร.ม.

55,000
- โรงเรียนเทศบาล
(จายจากเงินสะสม) 4

8

ยุทธศาสตร@ที่ ๗ : ด)านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

พ.ศ.๒๕60
หน8วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖1

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

ยุทธศาสตร@ที่ ๗ : ด)านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช) ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
๗.1 : แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ
969,000
- โรงเรียนเทศบาล
- กอสรางและปรับปรุง
4 โครงการกอสรางและ
(จายจากเงินสะสม) 1
ปรับปรุงอาคารสถานที่
อาคารสถานที่ โรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล 1
เทศบาล ๑ ประกอบดวย
หองประชุมขนาดกวาง
11.00 ม. ยาว 7.20 ม.
พื้นที่รวมไมนอยกวา
79.00 ตร.ม.,กออิฐรั้ว,
หลังคาคลุมทางเดินและที่
นั่งเด็กนักเรียน ระหวาง
อาคารขาหลวงและอาคาร
เฟDEองฟ:า และปรับปรุง
พื้นที่หนาอาคารขาหลวง

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

พ.ศ.๒๕๖1

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

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช) ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
๗.1 : แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
พ.ศ.๒๕60
หน8วยงาน
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
สถานที
ด
่
า
ํ
เนิ
น
การ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก
เกิดขึ้นจากโครงการ
6 โครงการกอสรางอาคาร
- กอสรางอาคาร
2,400,000 - โรงเรียนเทศบาล ๒ สํานักการศึกษา
เอนกประสงค< ขนาดกวาง
(จายจากเงิน
เอนกประสงค< โรงเรียน
เทศบาล ๒
8.00 เมตร ยาว 20.00
สะสม)
เมตร
7 โครงการปรับปรุงซอมแซม
พื้นอาคารและหองน้ํา
อาคารเรียนโยทะกา
โรงเรียนเทศบาล ๓

- ปูกระเบื้อง ชั้น ๑-๔
พื้นที่ไมนอยกวา
1,487.00 ตร.ม. และ
หองน้ําชั้น 2-๔

1,278,000 - โรงเรียนเทศบาล ๓ สํานักการศึกษา
(จายจากเงินสะสม)

8 โครงการปรับปรุงทาสี
อาคารปาริชาต โรงเรียน
เทศบาล ๓

- ทาสีอาคารปาริชาต
(ภายนอก) พื้นที่ไมนอยกวา
1,040.00 ตร.ม.

132,000
- โรงเรียนเทศบาล
(จายจากเงินสะสม) ๓

9 โครงการปรับปรุงสนาม
บาสเก็ตบอล โรงเรียน
เทศบาล ๔

- ปรับปรุงสนามบาสเก็ต
บอล พื้นที่ไมนอยกวา
633.00 ตร.ม. พรอม
แป:นบาสเก็ตบอล จํานวน
๒ แป:น

1,955,000 - โรงเรียนเทศบาล ๔ สํานักการศึกษา
(จายจากเงินสะสม)

9

ยุทธศาสตร@ที่ ๗ : ด)านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช) ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
๗.1 : แผนงานการศึกษา

สํานักการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

10 โครงการกอสรางอาคาร
เรียนอนุบาล ๒ ชั้น
แบบฐานแผโรงเรียน
เทศบาล ๒
รวม

10

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
- กอสรางอาคารเรียน
อนุบาล ๒ ชั้น ๖ หองเรียน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕60
หน8วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- โรงเรียนเทศบาล 2 สํานักการศึกษา
6,037,000
(เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ)

14,737,200
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พ.ศ.๒๕๖1

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

ลําดับ

พ.ศ.๒๕๖1

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงานเพิ่มเติม ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 (ฉบับที่ ๑)
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร<ที่ ๗ : ด?านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช? ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
๗.2 : แผนงานสร?างความเข?มแข็งของชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
หนDวยงาน พ.ศ.๒๕60
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
สถานที
ด
่
า
ํ
เนิ
น
การ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก
เกิดขึ้นจากโครงการ
499,100
- ศูนยเรียนรู
กองสวัสดิการฯ
1 โครงการปรับปรุงศูนย
- ปรับปรุงอาคารเรียนรู
เรียนรูผูสูงอายุ (อาคาร สงเสริมอาชีพ ขนาดกวาง (จายจากเงินสะสม) ผูสูงอายุ
สงเสริมอาชีพ)
6.00 เมตร ยาว 7.50
เมตร รวมมีพื้นที่ไมนอย
กวา 45.00 ตารางเมตร

รวม

1

499,100

11

บัญชีจํานวนครุภัณฑ-สําหรับที่ไมได1ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท1องถิ่น
แผนดําเนินงานเพิ่มเติม ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ฉบับที่ 1)
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
1. ประเภทครุภัณฑ-สํานักงาน
1.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ครุภัณฑ-

รายละเอียดของครุภัณฑ-

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1

โตะทํางาน

- โตะทํางานขนาด ๔ ฟุต
จํานวน 2 ตัว
(ตัวละ 4,500 บาท)

9,000
- สํานักปลัดฯ
(โอนงบประมาณ เพื่อ
ตั้งจ)ายเป+นรายการใหม))

สํานักปลัดฯ

2

เก1าอี้ทํางาน

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

3,400
- สํานักปลัดฯ
(โอนงบประมาณ เพื่อ
ตั้งจ)ายเป+นรายการใหม))

สํานักปลัดฯ

รวม

2

12,400
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พ.ศ.๒๕60

พ.ศ.๒๕๖1

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

ลําดับที่

บัญชีจํานวนครุภัณฑ.สําหรับที่ไมได8ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท8องถิ่น
แผนดําเนินงานเพิ่มเติม ประจําป<งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ฉบับที่ 1)
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
2. ประเภทครุภัณฑ.คอมพิวเตอร.
2.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ครุภัณฑ.

รายละเอียดของครุภัณฑ.

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1

เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1

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

22,000
- กองคลัง
(โอนงบประมาณ เพื่อ
ตั้งจ#ายเป/นรายการใหม#)

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
- กองคลัง
(โอนงบประมาณ เพื่อ
ตั้งจ#ายเป/นรายการใหม#)

กองคลัง

3

เครื่องสํารองไฟ

- กองคลัง
- เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 8,400
(โอนงบประมาณ เพื่อ
VA จํานวน 3 เครื่อง
ตั้งจ#ายเป/นรายการใหม#)
(เครื่องละ 2,800 บาท)

กองคลัง

รวม

3

90,400
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พ.ศ.๒๕60

พ.ศ.๒๕๖1

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

ลําดับที่

2. ประเภทครุภัณฑ.คอมพิวเตอร.
2.2 แผนงานการพาณิชย.

1

รวม

ครุภัณฑ.
เครื่องพิมพ DOT
MATRIX PRINTER
แบบแคร#สั้น
1

รายละเอียดของครุภัณฑ.

- เครื่องพิมพ DOT MATRIX
PRINTER แบบแคร#สั้น
จํานวน ๑ เครื่อง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

22,000
- สถานธนานุบาล
(โอนงบประมาณ เพื่อ
ตั้งจ#ายเป/นรายการใหม#)
22,000

14

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สถานธนานุบาล

พ.ศ.๒๕60

พ.ศ.๒๕๖1

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

ลําดับที่

บัญชีจํานวนครุภัณฑ)สําหรับที่ไมได-ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท-องถิ่น
แผนดําเนินงานเพิ่มเติม ประจําป5งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๑)
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
3. ประเภทครุภัณฑ)กีฬา
3.๑ แผนงานการศึกษา

1

2

ครุภัณฑ)
อุปกรณฟตเนส

เวทีมวย

รายละเอียดของครุภัณฑ)

งบประมาณ
(บาท)

- อุปกรณฟตเนส จํานวน 6
600,000
รายการ ประกอบดวย
(จายจากเงิน
1. ลูวิ่งไฟฟ#า จํานวน สะสม)
2 เครื่อง
2. เครื่องบริหาร
กลามเนื้อขารวม จํานวน 1 เครื่อง
3. เครื่อง
บริหารกลามเนื้อนอง จํานวน 1
เครื่อง
4.
เครื่องบริหารกลามเนื้อทอง
จํานวน 1 เครื่อง
5. เครื่องบริหารกลามเนื้อแบบ
สองสถานี จํานวน 1 เครื่อง
6. แผนน้ําหนักโอลิมปค
หุ-มยาง
นวน 400 กิโลกรัขนาด
ม
เวทีมจําวยไทยมาตรฐาน

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- หองออกกําลังกาย
(ฟตเนส) สนามกีฬา
มหาราช

สํานักการศึกษา

- สนามมวยไทย

สํานักการศึกษา

กวาง 6.00 เมตร ยาว 6.00 250,000
เมตร สูง 2.50 เมตร จํานวน ๑ (จายจากเงินสะสม)
ชุด
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พ.ศ.๒๕60

พ.ศ.๒๕๖1

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

ลําดับที่

3. ประเภทครุภัณฑ)กีฬา
3.๑ แผนงานการศึกษา

3

รวม

ครุภัณฑ)
ชุดออกกําลังกาย

3

รายละเอียดของครุภัณฑ)
ชุดออกกําลังกาย จํานวน 24 ชุด
ประกอบดวย/เครื่องบริหารกลามเนื้อ
แขน ขา หนาทอง จํานวน ๑ เครื่อง/
เครื่องบริหารหนาอก หัวไหล แขน
จํานวน ๑ เครื่อง/เครื่องบริหาร
กลามเนื้อสะโพก แขน ขา จํานวน ๑
เครื่อง/เครื่องบริหารแขน หนาอก ไหล
จํานวน ๑ เครื่อง/เครื่องบริหารกลามเนื้อ
เขา จํานวน ๑ เครื่อง/เครื่องบริหารหนา
ทองและออกกําลังกายขา จํานวน ๒
เครื่อง/เครื่องบริหารขอสะโพก (แบบ
แกวงตัว) บริเวณหนาทองแบบยืน จํานวน
๑ เครื่อง/เครื่องบริหารเครื่องดัดหลังนวดฝDาเทา จํานวน ๑ เครื่อง/เครื่อง
บริหารแขน-เขา ลดหนาทอง จํานวน ๒
เครื่อง/เครื่องบริหารขอเขา-ขา จํานวน ๑
เครื่อง/เครื่องบริหารแขน-หนาอก
หัวไหล จํานวน ๑ เครื่อง/เครื่องบริหาร
ขา จํานวน ๑ เครื่อง/อุปกรณชิทอัพลด
หนาทอง บริหารขา-เขา จํานวน ๑
เครื่อง/เครื่องบริหารขอเขา-ขา จํานวน ๑
เครื่อง/อุปกรณซิทอัพลดหนาทอง
บริหารขา-เขา จํานวน ๑ เครื่อง/
อุปกรณบริหารสะโพก-ขา จํานวน ๑
เครื่อง/อุปกรณชิทอัพลดหนาทองและ
กําลังขา จํานวน ๒ เครื่อง/เครื่องบริหาร
สะโพก-หัวไหล จํานวน ๑ เครื่อง/
อุปกรณบริหารรางกาย จํานวน ๑

งบประมาณ
(บาท)
964,500
(จายจากเงินสะสม)

สถานที่ดําเนินการ
- สวนสิรินธร

1,814,500
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หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการศึกษา

พ.ศ.๒๕60

พ.ศ.๒๕๖1

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

ลําดับที่

บัญชีจํานวนครุภัณฑ-สําหรับที่ไมได1ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท1องถิ่น
แผนดําเนินงานเพิ่มเติม ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๑)
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
4. ประเภทครุภัณฑ-ยานพาหนะและขนสง
4.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

1

รวม

ครุภัณฑรถยนตบรรทุกขยะมูล
ฝอย แบบอัดทาย

1

รายละเอียดของครุภัณฑ-

- รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอย
แบบอัดทาย ตูบรรทุกมูลฝอย
มีขนาดความจุของตูไมนอย
กวา 10 ลูกบาศกเมตร และ
สามารถรับน้ําหนักมูลฝอยได
ไมนอยกวา 5,000 กิโลกรัม
น้ําหนักของรถรวมน้ําหนกบร
รทุกไมต่ํากวา 12,000
กิโลกรัม จํานวน ๑ คัน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

2,400,000
- กองสาธารณสุขฯ
(จายจากเงินสะสม)

2,400,000

17

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ

พ.ศ.๒๕60

พ.ศ.๒๕๖1

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

ลําดับที่

