ไตรมาสที่ 2
บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2563
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
(ตั้งแต วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563)
แผนป 2563
ที่

โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล. พรอมระบบระบายน้ํา ภายในชุมชนกือบงกาแม
(ขางโรงเรียนแสงธรรม) (ป.1)
2 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล. ถนนวรคามินทร (ป.1)

แผนพัฒนาฯ

2,743,000
2,630,000

3 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล. พรอมระบบระบายน้ําและทางเทา ถนนชื่นมรรคา
(ป.1)
4 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล. ถนนชลธารเขต ซอย 2
5 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล. ถนนภายในชุมชนลอแม็ค
6 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล. ถนนประชาวิวัฒน (ขาง 7-11) (ป.2)
7 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล. พรอมระบบระบายน้ํา ถนนเจริญเขต ซอย 17
(หมูบานมะลิวัลย) (ป.1)
8 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล. ถนนประชาวิวัฒน ซอย 4 (ค.1)

2,772,000

9 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล. พรอมฝารางน้ํา ถนนประชาวิวัฒน ซอย 11/1
(ค.1)
10 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล. พรอมฝารางน้ํา ถนนประชาวิวัฒน ซอย 11/3
(ค.1)
11 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล พรอมระบบระบายน้ํา ถนนภายในชุมชน
ศรีอามาน (ค.1)

2,371,000

12 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล. ถนนภายในชุมชนซรีจาฮายา (ค.1)

1,415,000

13 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ถนนประชาวิวัฒน ซอย 4
(หลังวัดทานเอียด - บานเอื้ออาทร) (ค.1)
14 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล. พรอมระบบระบายน้ํา ถนนโตะลือเบ ซอย 6 (ค.3)

3,000,000
468,000

530,000
1,050,000
3,241,000
1,395,000
640,000

2,427,000
1,665,000

ผลการดําเนินงาน
หนวยงานรับผิดชอบ

เทศบัญญัติฯ

แลว
อยู
ยังไมได ยกเลิก
เสร็จ ระหวาง ดําเนินการ โครงการ

2,743,000
จายจากเงินสะสม
2,630,000
จายจากเงินสะสม
2,772,000
จายจากเงินสะสม
1,395,000
จายจากเงินสะสม
640,000
จายจากเงินสะสม
2,371,000
จายจากเงินสะสม
2,427,000
จายจากเงินสะสม
1,665,000
จายจากเงินสะสม

กองชาง



กองชาง



กองชาง



กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง






กองชาง



1,415,000
จายจากเงินสะสม

กองชาง



กองชาง



กองชาง



กองชาง



-

กองชาง



468,000
จายจากเงินสะสม

กองชาง



1

งบประมาณที่ใชจริง

หมายเหตุ

- สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562
- สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562
- สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562
- สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562
- สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562
- สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562
- สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562
- สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562
- สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562
- สภาสมัยสามัญ สมัยแรก
พ.ศ.2563

แผนป 2563
ที่

โครงการ

15 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล. ถนนโตะลือเบ ซอย 8 (ค.3)
16 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล. พรอมระบบระบายน้ํา
ภายในชุมชนศรีอามาน (ค.3)
17 โครงการกอสรางและปรับปรุงระบบระบายน้ําภายในชุมชนศรีอามาน (ค.3)
18 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล. ภายในชุมชนซรีจาฮายา (ค.3)
19 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล. ถนนภายในชุมชนตันหยงมะลิ (ค.3)

แผนพัฒนาฯ
607,000
2,515,000
1,158,000
2,573,000
301,000

20 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนนแอสฟลทตกิ คอนกรีต ถนนวิถีอุทก (ค.3)

1,383,000

21 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล. ถนนทรายทอง 2 (หนา สนง.เทศบาลฯ) (ค.3)

4,101,000

22 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล. พรอมระบบระบายน้ํา ถนนทรายทอง 2
(หนาสวนรื่นอรุณ) (ค.3)
23 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล. ถนนวามันอํานวย (ค.3)

2,852,000

24 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล. ถนนบุษยพันธ (ค.3)

2,270,000

25 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล. ถนนโตะลือเบ ซอยขางโรงฆาสัตว (ค.3)

2,334,000

720,000

26 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล. พรอมระบบระบายน้ํา ถนนทรายทอง 3
ซอย 1 (อู 3 บี) (ค.3)
27 โครงการกอสรางและปรับปรุงเกาะกลาง ถนนทรายทอง 1 (ขางสนามเปตอง) (ค.3)
28 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล. ถนนชลธารเขต (ค.3)

1,422,000

29 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล. ถนนทรายทอง 1 ซอย 7 (ค.3)

2,930,000

30 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล. ถนนประชาวิวัฒน ซอย 1 (ค.3)

1,568,000

31 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล. ถนนวงศวิถี (ค.3)

3,118,000

32 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนนแอสฟลทตกิ คอนกรีต ถนนภายในสวนสิรินธร (ค.3)

3,580,000

47,000
5,050,000

ผลการดําเนินงาน

เทศบัญญัติฯ
607,000
จายจากเงินสะสม
2,515,000
จายจากเงินสะสม
2,573,000
จายจากเงินสะสม
301,000
จายจากเงินสะสม
1,383,000
จายจากเงินสะสม
4,101,000
จายจากเงินสะสม
2,852,000
จายจากเงินสะสม
2,334,000
จายจากเงินสะสม
2,270,000
จายจากเงินสะสม
720,000
จายจากเงินสะสม
1,422,000
จายจากเงินสะสม
5,050,000
จายจากเงินสะสม
2,930,000
จายจากเงินสะสม
1,568,000
จายจากเงินสะสม
3,118,000
จายจากเงินสะสม
2

หนวยงานรับผิดชอบ

แลว
อยู
ยังไมได ยกเลิก
เสร็จ ระหวาง ดําเนินการ โครงการ

กองชาง



กองชาง



กองชาง
กองชาง




กองชาง



กองชาง



กองชาง



กองชาง



กองชาง



กองชาง



กองชาง



กองชาง



กองชาง
กองชาง




กองชาง



กองชาง



กองชาง



กองชาง



งบประมาณที่ใชจริง

หมายเหตุ
- สภาสมัยสามัญ สมัยแรก
พ.ศ.2563
- สภาสมัยสามัญ สมัยแรก
พ.ศ.2563
- สภาสมัยสามัญ สมัยแรก
พ.ศ.2563
- สภาสมัยสามัญ สมัยแรก
พ.ศ.2563
- สภาสมัยสามัญ สมัยแรก
พ.ศ.2563
- สภาสมัยสามัญ สมัยแรก
พ.ศ.2563
- สภาสมัยสามัญ สมัยแรก
พ.ศ.2563
- สภาสมัยสามัญ สมัยแรก
พ.ศ.2563
- สภาสมัยสามัญ สมัยแรก
พ.ศ.2563
- สภาสมัยสามัญ สมัยแรก
พ.ศ.2563
- สภาสมัยสามัญ สมัยแรก
พ.ศ.2563
- สภาสมัยสามัญ สมัยแรก
พ.ศ.2563
- สภาสมัยสามัญ สมัยแรก
พ.ศ.2563
- สภาสมัยสามัญ สมัยแรก
พ.ศ.2563
- สภาสมัยสามัญ สมัยแรก
พ.ศ.2563
-

แผนป 2563
ที่

โครงการ

แผนพัฒนาฯ

33 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล. ถนนลูกเสืออนุสรณ ซอย 8 (ค.3)

672,000

34 โครงการกอสรางและปรับปรุงระบบระบายน้ํา ถนนเจริญเขต ซอย 22 (ค.3)
35 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล. พรอมระบบระบายน้ํา ถนนรักษชนะอุทิศ ๒
(ค.3)
36 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล. ถนนเจริญเขต ซอย 19 (ค.3)

106,000
196,000
183,000

ผลการดําเนินงาน
หนวยงานรับผิดชอบ

เทศบัญญัติฯ

แลว
อยู
ยังไมได ยกเลิก
เสร็จ ระหวาง ดําเนินการ โครงการ

672,000
จายจากเงินสะสม
196,000
จายจากเงินสะสม
183,000
จายจากเงินสะสม
1,234,000
จายจากเงินสะสม

กองชาง



กองชาง
กองชาง




กองชาง



กองชาง
กองชาง




หมายเหตุ

งบประมาณที่ใชจริง

- สภาสมัยสามัญ สมัยแรก
พ.ศ.2563
- สภาสมัยสามัญ สมัยแรก
พ.ศ.2563
- สภาสมัยสามัญ สมัยแรก
พ.ศ.2563
- สภาสมัยสามัญ สมัยแรก
พ.ศ.2563

37 โครงการขยายเขตไฟฟาชุมชนหลังลอแม็ก (ค.3)
38 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล. พรอมระบบระบายน้ํา
ถนนประชาวิวัฒน ซอย 17/4 (ป.2)

120,012.13
1,234,000

39 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล. ถนนภายในชุมชนกือบงกาแม ซอย 2
(บูกานากอ) (ค.3)
40
(บูกานากอ) (ค.3)
41 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล. ถนนทางหลวง หมายเลข 4031
ซอยมัสยิดอัลอิกรอม (ค.3)
42 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล. ถนนทางหลวง หมายเลข 4031
ซอยหะยีกานา (ค.3)
รวมยุทธศาสตรที่ 1

298,000.00

-

กองชาง



-

874,000.00

-

กองชาง



-

236,000.00

-

กองชาง



-

177,000.00

-

กองชาง



-

68,972,012.13

54,555,000

3

0

2

40

0

-

แผนป 2563
ที่

โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
43 โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
2.2 แผนงานการศึกษา
44 โครงการอุดหนุนการจัดทําศูนยการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา
45 โครงการจัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระเกียรติ สถานศึกษาในสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
46 โครงการจัดนิทรรศการและการแขงขันทักษะทางวิชาการ
47 โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการและแสดงผลงานนักเรียนกลุม
โรงเรียนเทศบาลระดับภาคและระดับประเทศ
48 โครงการจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศสูสากล (ภาษาจีน)
49 โครงการอนุบาลสรางสรรค
50 โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาล
51 โครงการอุดหนุนการรณรงคเพื่อปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
52 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0
53 โครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวันใหโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
54 โครงการอุดหนุนสวนราชการคาอาหารกลางวันโรงเรียนบานสุไหงโก-ลก
55 โครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็ก จํานวน 4 ศูนย
56 โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม)
57 โครงการอุดหนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
58 โครงการอุดหนุนการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา
59 โครงการอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
เด็กประถมวัยในสถานศึกษา
60 โครงการอุดหนุนคาปจจัยพื้นฐานสําหรับเด็กยากจน ระดับประถมศึกษา
61 โครงการอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

แผนพัฒนาฯ

ผลการดําเนินงาน
หนวยงานรับผิดชอบ

เทศบัญญัติฯ



หมายเหตุ

งบประมาณที่ใชจริง

200,000

200,000

50,000
เงินอุดหนุน
1,000,000
เงินอุดหนุน
200,000
350,000

-

สํานักการศึกษา



-

-

สํานักการศึกษา



-

200,000
350,000

สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา



62,120
-

3,600,000
50,000
50,000
175,000
-

สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา



1,784,516.12
7,795
46,280
60,000
-

12,936,000
เงินอุดหนุน
6,960,000
เงินอุดหนุน
3,439,800
เงินอุดหนุน
10,876,400
เงินอุดหนุน
3,000,000
เงินอุดหนุน
200,000
เงินอุดหนุน
1,193,400
เงินอุดหนุน
908,000
เงินอุดหนุน
6,010,800
เงินอุดหนุน

สํานักการศึกษา

3,600,000
50,000
50,000
175,000
2,250,000
เงินอุดหนุน
12,936,000
เงินอุดหนุน
6,960,000
เงินอุดหนุน
3,439,800
เงินอุดหนุน
10,876,400
เงินอุดหนุน
3,000,000
เงินอุดหนุน
200,000
เงินอุดหนุน
1,193,400
เงินอุดหนุน
908,000
เงินอุดหนุน
6,010,800
เงินอุดหนุน

4

สํานักปลัดฯ

แลว
อยู
ยังไมได ยกเลิก
เสร็จ ระหวาง ดําเนินการ โครงการ

186,500










6,228,000

สํานักการศึกษา



3,420,000

สํานักการศึกษา



910,000


สํานักการศึกษา



สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา

5,002,000



200,000

สํานักการศึกษา



618,800

สํานักการศึกษา



68,500

สํานักการศึกษา



5,766,250

แผนป 2563
ที่

โครงการ

62 โครงการอุดหนุนคาหนังสือเรียน ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
63 โครงการอุดหนุนคาเครื่องอุปกรณการเรียน
ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
64 โครงการอุดหนุนคาเครื่องแบบนักเรียน ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
65 โครงการอุดหนุนคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
66 โครงการอุดหนุนคาปจจัยพื้นฐานสําหรับเด็กยากจน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
67 โครงการอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
68 โครงการอุดหนุนคาเครื่องอุปกรณการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
69 โครงการอุดหนุนคาเครื่องแบบนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
70 โครงการอุดหนุนคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
71 โครงการอุดหนุนการปรัปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
72 โครงการอุดหนุนคาใชจายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง
73 โครงการอุดหนุนคาใชจายในการติดตั้งระบบ Wireless Fidelity : WiFi
74 โครงการอุดหนุนการพัฒนาปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
75 โครงการอุดหนุนการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน
76 โครงการอุดหนุนการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่จัดแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน
77 โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
78 โครงการศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แผนพัฒนาฯ
1,756,400
เงินอุดหนุน
1,078,100
เงินอุดหนุน
1,106,400
เงินอุดหนุน
1,504,120
เงินอุดหนุน
399,000
เงินอุดหนุน
1,696,500
เงินอุดหนุน
158,340
เงินอุดหนุน
169,650
เงินอุดหนุน
331,760
เงินอุดหนุน
80,000
เงินอุดหนุน
38,400
เงินอุดหนุน
28,800
เงินอุดหนุน
400,000
เงินอุดหนุน
200,000
เงินอุดหนุน
450,000
เงินอุดหนุน
600,000
เงินอุดหนุน
200,000
เงินอุดหนุน

ผลการดําเนินงาน

เทศบัญญัติฯ
1,756,400
เงินอุดหนุน
1,078,100
เงินอุดหนุน
1,106,400
เงินอุดหนุน
1,504,120
เงินอุดหนุน
339,000
เงินอุดหนุน
1,696,500
เงินอุดหนุน
158,340
เงินอุดหนุน
169,650
เงินอุดหนุน
331,760
เงินอุดหนุน
80,000
เงินอุดหนุน
38,400
เงินอุดหนุน
28,800
เงินอุดหนุน
400,000
เงินอุดหนุน
200,000
เงินอุดหนุน
450,000
เงินอุดหนุน
600,000
เงินอุดหนุน
200,000
เงินอุดหนุน

5

หนวยงานรับผิดชอบ

แลว
อยู
ยังไมได ยกเลิก
เสร็จ ระหวาง ดําเนินการ โครงการ

หมายเหตุ

งบประมาณที่ใชจริง

สํานักการศึกษา



1,694,213

สํานักการศึกษา



1,040,935


สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา

1,063,020



1,446,980

สํานักการศึกษา



49,500

สํานักการศึกษา



1,570,500

สํานักการศึกษา



146,580

สํานักการศึกษา



156,150


สํานักการศึกษา

152,680

สํานักการศึกษา



80,000

สํานักการศึกษา



38,400

สํานักการศึกษา



28,800

สํานักการศึกษา



400,000

สํานักการศึกษา



200,000


สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา



178,400



-

แผนป 2563
ที่

โครงการ

79 โครงการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"
สู "ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
80 โครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
81 โครงการสงเสริมการเรียนรูภาษาไทย
82 โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร/สื่อการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษา/
พุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชายแดนใต)
83 โครงการพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา (มุตะวัซซีเฎาะห)
และสื่อสารเรียนการสอนในสถานศึกษามีการจัดการศึกษาหลักสูตรผสมผสาน
84 โครงการปฏิบัติศาสนกิจ/แบบเรียน สําหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
แบบผสมผสานระหวางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และหลักสูตรอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษาตอนกลาง/มุตะวัซซีเฎาะห ม.1-3)
85 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
แบบผสมผสานระหวางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษา
(อิสลามศึกษากลาง/มุตะวัซซีเฎาะห ม.1-3)
86 โครงการอุดหนุนคาหนังสือเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
87 โครงการสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณของความเปนชาติ
88 โครงการอุดหนุนคาหนังสือเรียน (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
89 โครงการอุดหนุนอุปกรณการเรียน (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
90 โครงการอุดหนุนคาเครื่องแบบนักเรียน (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
91 โครงการอุดหนุนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
92 โครงการจางวิทยากรปฏิบัติหนาที่ครูสอนอิสลามศึกษา
93 โครงการสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนเทศบาล
94 โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลและลูวิ่งลานกรีฑายางสังเคราะหสนามมหาราช
(แบบ ผ.02/1)

แผนพัฒนาฯ

ผลการดําเนินงาน

เทศบัญญัติฯ

หนวยงานรับผิดชอบ

แลว
อยู
ยังไมได ยกเลิก
เสร็จ ระหวาง ดําเนินการ โครงการ


หมายเหตุ

งบประมาณที่ใชจริง

400,000
เงินอุดหนุน

400,000
เงินอุดหนุน

สํานักการศึกษา

200,000
เงินอุดหนุน
80,000
เงินอุดหนุน
600,000
เงินอุดหนุน
300,000
เงินอุดหนุน
377,000
เงินอุดหนุน

200,000
เงินอุดหนุน
80,000
เงินอุดหนุน
600,000
เงินอุดหนุน
300,000
เงินอุดหนุน
377,000
เงินอุดหนุน

สํานักการศึกษา



-

สํานักการศึกษา



-

สํานักการศึกษา



-

สํานักการศึกษา



-

สํานักการศึกษา



-

1,508,000
เงินอุดหนุน

1,508,000
เงินอุดหนุน

สํานักการศึกษา



702,000

318,600
เงินอุดหนุน
40,000
(เงินอุดหนุน)
140,400
(เงินอุดหนุน)
140,400
(เงินอุดหนุน)
210,600
(เงินอุดหนุน)
301,860
(เงินอุดหนุน)
354,240
9,216,000
31,600,000

318,600
เงินอุดหนุน
40,000
(เงินอุดหนุน)
140,400
(เงินอุดหนุน)
140,400
(เงินอุดหนุน)
210,600
(เงินอุดหนุน)
301,860
(เงินอุดหนุน)
354,240
9,216,000
-

สํานักการศึกษา



292,296

6



สํานักการศึกษา

-

-

สํานักการศึกษา



25,280

สํานักการศึกษา



25,280

สํานักการศึกษา



39,500

สํานักการศึกษา



55,300

สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา




46,904
3,786,960.14
-



แผนป 2563
ที่

โครงการ

95 โครงการอบรมสัมมนา "การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
(ค.2)
96 โครงการอบรมสัมมนา "การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ.2561 (ค.2)
97 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารยกระดับคุณภาพโรงเรียนตนแบบการประเมินการศึกษา
ทางไกล Digital Life Box for NEW DLTV (ค.2)
2.3 แผนงานสาธารณสุข
98 โครงการอบรมดานสาธารณสุขในกลุมตางๆ
1.1 กลุมเสี่ยง 1.2 กลุมเด็กวัยเรียน
99 โครงการอบรมและศึกษาดูงานแกผูประกอบการจําหนายอาหารและตลาดสด
100 โครงการอบรมและศึกษาดูงานดานการสงเสริมสุขภาพและจัดการสิ่งแวดลอม
101 โครงการพัฒนาตลาดสดนาซื้อ
102 โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานฯ
103 โครงการควบคุมและปองกันโรคติดตอประจําถิ่นในชุมชน
104 โครงการสงเสริมและพัฒนางานสุขาภิบาลอาหาร พัฒนาแผงลอย
จําหนายอาหารใหถูกหลักสุขาภิบาล
105 โครงการจัดอบรมระเบียบผูประกอบการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
106 โครงการอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข
107 โครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา ตามโครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ
108 โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ
109 โครงการจางเหมาบุคคลภายนอกดูแลอาคารกักสัตว
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห
110 โครงการพัฒนาศักยภาพผูพิการ
2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
111 โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธตา นภัยยาเสพติด
112 โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทแกนนําสตรี
113 โครงการสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน

แผนพัฒนาฯ

ผลการดําเนินงาน
หนวยงานรับผิดชอบ

เทศบัญญัติฯ

แลว
อยู
ยังไมได ยกเลิก
เสร็จ ระหวาง ดําเนินการ โครงการ

หมายเหตุ

งบประมาณที่ใชจริง

44,000

44,000
โอนงบประมาณ

สํานักการศึกษา



44,000 โอนงบประมาณ 44,000 บาท

99,000

99,000
โอนงบประมาณ

สํานักการศึกษา



88,000 โอนงบประมาณ 99,000 บาท

20,000

20,000
โอนงบประมาณ

สํานักการศึกษา



- โอนงบประมาณ 20,000 บาท

80,000

-

กองสาธารณสุขฯ



-

400,000
500,000
60,000
435,000
30,000
120,000

60,000
435,000
116,100

กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ








-

60,000
580,000

20,000
580,000

กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ




-

150,000

150,000

กองสาธารณสุขฯ



-

15,000

15,000

กองสาธารณสุขฯ



-

396,000

396,000

กองสาธารณสุขฯ



- โอนเพิ่ม 150,00 บาท

50,000

50,000

กองสวัสดิการฯ



-

200,000
70,000
100,000

200,000
70,000
100,000

กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ





- โอนลด 70,000 บาท
-

7

แผนป 2563
ที่

โครงการ

114 โครงการพัฒนาอาชีพและแกไขปญหาความยากจนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรมฝกอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนทาประปา
- กิจกรรมฝกอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนอริศรา
- กิจกรรมฝกอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนเจริญสุข
- กิจกรรมฝกอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนสวนมะพราว
- กิจกรรมฝกอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนบาโงเปาะเล็ง
- กิจกรรมฝกอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนดงงูเหา
- กิจกรรมฝกอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนสันติสุข
- กิจกรรมฝกอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนโปฮงยามู
- กิจกรรมฝกอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนกูโบร
- กิจกรรมฝกอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนมัสยิดกลาง
- กิจกรรมฝกอบรมใหแกสมาชิกชุมชนกือบงกาแม
- กิจกรรมฝกอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนกือดาบารู
- กิจกรรมฝกอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนหลังลอแม็ก
- กิจกรรมฝกอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนทรายทอง
- กิจกรรมฝกอบรมอาชีพปกเลื่อมใหแกกลุมสตรี
- กิจกรรมฝกอบรมอาชีพใหแกกลุมผูสูงอายุ
- กิจกรรมฝกอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนซรีจาฮายา
115 โครงการกอสรางลานกีฬา ชุมชนศรีอามาน (แบบ ผ.02/1)
2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
116 โครงการจัดสงเยาวชนประชาชนเขารวมแขงขันและการประกวดในกิจกรรมตางๆ
117 โครงการแขงขันกีฬา-กรีฑา องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทยระดับภาคใต
และระดับประเทศ
118 โครงการแขงขันกีฬาเปตอง
119 โครงการแขงขันเรือยอกอง
120 โครงการแขงขันปนจักสีลตั
121 โครงการแขงขันบาสเกตบอล
122 โครงการแขงขันฟุตบอลสานสัมพันธเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คัพ
123 โครงการแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ
124 โครงการแขงขันกีฬา-กรีฑา กลุมโรงเรียนเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
2.7 แผนงานงบกลาง
125 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสงู อายุ
126 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ
127 โครงการสงเคราะหผูติดเชื้อเอดส
รวมยุทธศาสตรที่ 2

แผนพัฒนาฯ

ผลการดําเนินงาน

เทศบัญญัติฯ

หนวยงานรับผิดชอบ

680,000
30,000
35,000
35,000
45,000
50,000
40,000
40,000
35,000
35,000
40,000
35,000
40,000
35,000
35,000
50,000
50,000
50,000
4,063,000

680,000
30,000
35,000
35,000
45,000
50,000
40,000
40,000
35,000
35,000
40,000
35,000
40,000
35,000
35,000
50,000
50,000
50,000
-

กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ

250,000
1,000,000

200,000
1,000,000

สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา

80,000
300,000
250,000
150,000
300,000
70,000
150,000

80,000
300,000
200,000
100,000
300,000
70,000
150,000

สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา

35,906,400
8,784,400
600,000
165,426,770

35,906,400
8,784,400
600,000
125,036,870

สวัสดิการสังคมฯ
สวัสดิการสังคมฯ
สวัสดิการสังคมฯ

8

แลว
อยู
ยังไมได ยกเลิก
เสร็จ ระหวาง ดําเนินการ โครงการ

/

งบประมาณที่ใชจริง

หมายเหตุ

133,570
10,100
40,600
46,210

/
/

/
/
/
/

26,720
9,940
-

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/




83,200
1,270,360.60 โอนเพิ่ม 300,000 บาท












20




30

33

2

- โอนลด 80,000 บาท
- โอนลด 300,000 บาท
54,165
70,000
15,402,300
3,235,200
270,000
58,231,234.86

แผนป 2563
ที่

โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
128 โครงการจางเหมาเฝาระวังความปลอดภัยสํานักงานเทศบาล
3.2 แผนงานการศึกษา
129 โครงการจางเหมารักษาความปลอดภัยโรงเรียนสังกัดเทศบาล
3.3 แผนงานเคหะและชุมชน
130 โครงการจางเหมารักษาความปลอดภัยสวนสาธารณะของเทศบาล
3.4 แผนงานการพาณิชย
131 โครงการจางเหมาผูรักษาความปลอดภัยสถานีขนสงผูโดยสาร
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
รวมยุทธศาสตรที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
132 โครงการเชาที่ดินการรถไฟบริเวณซุมขายอาหารสวนรื่นอรุณ
133 โครงการถนนสายวัฒนธรรม
134 โครงการบริหารจัดการศูนยบริการนักทองเที่ยว
135 โครงการพิธีเปดศูนยบริการนักทองเที่ยว
136 โครงการปรับภูมิทัศน Land Mark ในศูนยบริการนักทองเที่ยว (ค.1)
137 โครงการ Street Art เมืองตนแบบและการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสุไหงโก-ลก
138 โครงการพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลกเปนเมืองศูนยกลางการคาชายแดนระหวางประเทศ
(ปรับปรุงพื้นที่การเคหะฯ 25 ไร เปนพื้นที่จัดกิจกรรมกระตุนเศรษฐกิจ) (แบบ ผ.02/1)
4.2 แผนงานสาธารณสุข
139 โครงการถนนคนเดิน
140 โครงการเทศกาลอาหารจานเด็ด
141 โครงการเชาที่ดินการรถไฟ (ตลาดรถไฟ)
142 โครงการจัดตั้งตลาดกลางสินคาเกษตรชายแดนสุไหงโก-ลก (แบบ ผ.02/1)
รวมยุทธศาสตรที่ 4
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
5.1 แผนงานสาธารณสุข
143 โครงการรักษแมน้ําโก-ลก
144 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ดานการจัดการความสะอาดและสิ่งแวดลอมภายในเมือง
145 โครงการลดคัดแยกขยะมูลฝอย

แผนพัฒนาฯ

ผลการดําเนินงาน
หนวยงานรับผิดชอบ

เทศบัญญัติฯ

แลว
อยู
ยังไมได ยกเลิก
เสร็จ ระหวาง ดําเนินการ โครงการ

หมายเหตุ

งบประมาณที่ใชจริง

270,000

270,000

สํานักปลัดฯ



135,000

672,000

672,000

สํานักการศึกษา



252,000

1,176,000

1,176,000

กองชาง



588,000

360,000

360,000

สถานีขนสง



150,000

2,478,000

2,478,000

35,000
300,000
666,000
50,000

35,000
300,000
666,000
50,000

1,200,000
2,000,000
86,958,700

1,200,000
จายจากเงินสะสม
-

150,000
1,000,000
1,153,110
84,990,000
178,502,810

120,000
900,000
1,153,110
4,424,110

กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ

150,000
400,000

-

กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ




-

200,000

200,000

กองสาธารณสุขฯ



-

9

0

4

0

0

200,592
332,516.13



กองคลัง
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ

1,125,000





537,750



-




กองวิชาการฯ
กองวิชาการฯ


0

4



6



-

1

1,070,858.13

แผนป 2563
ที่

โครงการ

146 โครงการจางเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการดูแลอาคารศูนยอาหาร (ตลาดขี้แพะ)
147 โครงการจางเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการดูแลตลาดสดเทศบาล (ตลาดรถไฟ)
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
148 โครงการเชาที่ดินรถไฟ
149 โครงการจางเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการขนยายและฝงกลบขยะ
150 โครงการจางเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดภายในชุมชน
151 โครงการจางเหมาเอกชนดูแลรักษาสวนสาธารณะของเทศบาล
152 โครงการจางเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารอเนกประสงค
พรอมดูแลรักษาไมประดับสวนรื่นอรุณ
153 โครงการจางเหมาบุคคลภายนอกดูแลจัดการบอบําบัดสิ่งปฏิกูล
154 โครงการปรับปรุงซอมแซมสวนสาธารณะหนาโรงพยาบาล (ค.1)
155 โครงการกอสรางระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย (แบบ ผ.02/1)
5.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
156 โครงการจางเหมาเอกชนดูแลรักษาความสะอาดสนามกีฬามหาราช สนามฟุตบอล
ลานคนเดิน สนามเปตอง สนามฟุตซอล สนามหญาเทียม หองประชุมมหาราชและอื่นๆ
5.4 แผนงานการพาณิชย
157 โครงการจางเหมาบุคคลภายนอกดูแลระบบและการจัดการโรงฆาสัตว
รวมยุธศาสตรที่ 5
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
6.1 แผนงานการศึกษา
158 โครงการอบรมผูสอนคัมภีรกรุอานในเขตเทศบาล
6.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
159 โครงการสงเสริมการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน
160 โครงการจัดงานอาซูรอสัมพันธ
161 โครงการจัดงานเมาลิดสัมพันธ
162 โครงการจัดงานฮารีรายอ
163 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกเยาวชน
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการดานคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชน
- กิจกรรมพัฒนาความรูคูคุณธรรมเด็กและเยาวชน
6.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
164 โครงการอุดหนุนกิจการดานศาสนา
165 โครงการประเพณีชักพระ
166 โครงการประเพณีลอยกระทง
167 โครงการวันสงทายปเกา-ตอนรับปใหม
168 โครงการวันตรุษจีน
169 โครงการประเพณีสงกรานต

แผนพัฒนาฯ

ผลการดําเนินงาน
หนวยงานรับผิดชอบ

เทศบัญญัติฯ

แลว
อยู
ยังไมได ยกเลิก
เสร็จ ระหวาง ดําเนินการ โครงการ

หมายเหตุ

งบประมาณที่ใชจริง

792,000
950,000

792,000
936,000

กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ




-

150,000
4,000,000
1,620,000
2,803,600
108,000

150,000
3,000,000
1,620,000
2,803,600
108,000

กองชาง
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองชาง
กองชาง







53,945
1,320,800
54,000

108,000
1,992,000

กองสาธารณสุขฯ
กองชาง




-

100,350,900

108,000
1,992,000
จายจากเงินสะสม
-

988,000

988,000

สํานักการศึกษา

324,000

324,000

กองสาธารณสุขฯ



กองสาธารณสุขฯ


0
50,000

-

สํานักการศึกษา

200,000
150,000
350,000
600,000
100,000
30,000
70,000

200,000
150,000
350,000
600,000
100,000
30,000
70,000

สวัสดิการสังคมฯ
สวัสดิการสังคมฯ
สวัสดิการสังคมฯ
สวัสดิการสังคมฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ

4,000,000
300,000
580,000
350,000
450,000
280,000

300,000
580,000
350,000
450,000
280,000

สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา

10

-


11

493,746

4

0










/
/

- โอนลด 200,000 บาท
348,430
- โอนลด 600,000 บาท
-







162,000
2,084,491



293,010
436,070 โอนลด 143,000
337,638 โอนลด 11,000 บาท
403,928
- โอนลด 280,000 บาท

แผนป 2563
ที่
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192

โครงการ
โครงการวันอาสาฬหบูชา/วันเขาพรรษา
โครงการอนุรักษวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น (สมโภชศาลเจาแมโตะโมะ)
โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูรอน
โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
โครงการจัดงานวันพอแหงชาติ
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนี พันปหลวง
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี
โครงการจัดกิจกรรมนอมรําลึกวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)
รวมยุธศาสตรที่ 6
ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
โครงการจัดการเลือกตั้ง
โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางดีเดน
โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน
โครงการวันเทศบาล
โครงการกอสรางบานพักพนักงาน
โครงการประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารของเทศบาล
โครงการจัดเวทีประชาคม
โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธเผยแพรหมายเลขโทรศัพทของหนวยงานราชการ
เอกชนในอําเภอสุไหงโก-ลก
โครงการสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการจางเหมาผูปฏิบัตงิ านกองคลัง
โครงการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรของเทศบาลเขารับการประชุมฝกอบรม
การสรางจิตสํานึกและความตระหนักตอการปองกันและตอตานการทุจริต
7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
โครงการเสริมสรางสุขภาพและทดสอบสมรรถภาพรางกายของเจาหนาที่
โครงการสงเสริมประสิทธิภาพดานความปลอดภัยในเขตเมืองสุไหงโก-ลก
(1) จัดซื้อรถยนตหอน้ําดับเพลิงพรอมกระเชากูภัย ขนาดความสูงในการปฏิบัติงาน
ไมนอยกวา 36 เมตร จํานวน 1 คัน (แบบ ผ.02/1)

แผนพัฒนาฯ

ผลการดําเนินงาน
หนวยงานรับผิดชอบ

เทศบัญญัติฯ

แลว
อยู
ยังไมได ยกเลิก
เสร็จ ระหวาง ดําเนินการ โครงการ




หมายเหตุ

งบประมาณที่ใชจริง

- โอนลด 100,000 บาท
270,000
38,500
- โอนลด 150,000 บาท

250,000
100,000
100,000
270,000
50,000
150,000

250,000
100,000
100,000
270,000
40,000
150,000

สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา

250,000
100,000

250,000
100,000

สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา




-

100,000

100,000

สํานักการศึกษา



-

50,000

41,000

สํานักการศึกษา

8,830,000

4,761,000

2,000,000
20,000
400,000
100,000
5,008,000
500,000
20,000
126,000

2,000,000
373,550
100,000
450,000
20,000
126,000

สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
กองวิชาการฯ
กองวิชาการฯ
กองวิชาการฯ

10,000
216,000
50,000

216,000
-

กองวิชาการฯ
กองคลัง
ทุกกอง

10,000

-

45,000,000

-

11







8

41,000
0

10

4

2,168,576







201,890
5,200
126,000




165,677.44
-

สํานักปลัดฯ



-

สํานักปลัดฯ



-






แผนป 2563
ที่

โครงการ

7.3 แผนงานการศึกษา
โครงการพัฒนาขาราชครูในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงการจางเหมาทําความสะอาด
โครงการจางเหมาบุคคลปฏิบัติหนาที่งานบันทึกขอมูล
โครงการทาสีสนามบาสเก็ตบอล โรงเรียนเทศบาล 1
โครงการทาสีภายนอกอาคารเรียน 1,2 และ 3 โรงเรียนเทศบาล 1
โครงการปรับปรุงเฟสไฟฟาหองประชุมวาสนา โรงเรียนเทศบาล 1
โครงการกอสรางราวกันตกอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 1
โครงการทาสีอาคารชงโค โรงเรียนเทศบาล 3
โครงการทาสีกําแพง (ฝายอนุบาล) โรงเรียนเทศบาล 3
โครงการปรับปรุงหองนาฏศิลป โรงเรียนเทศบาล 3
โครงการกอสรางหลังคาอัฒจันทร (สนามฟุตบอล) โรงเรียนเทศบาล 4
โครงการสรางหลังคาทางเดิน (อนุบาล) โรงเรียนเทศบาล 4
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและปรับปรุงพื้นที่ลานกิจกรรมโรงเรียนเทศบาล 2
(บานตันหยงมะลิ)
206 โครงการปรับปรุงสนามบาสเกตบอล โรงเรียนเทศบาล 2
207 โครงการสรางสนามวอลเลยบอลชายหาด โรงเรียนเทศบาล 4
208 โครงการติดตั้งแผงตาขายเหล็กประชาสัมพันธ โรงเรียนเทศบาล 2
209 โครงการปรับปรุงหองเรียนอาคารมรกต โรงเรียนเทศบาล 4
210 โครงการกอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 2
211 โครงการติดตั้งกันสาดหลังคาโคงทางเขาโรงเรียนเทศบาล 2
7.4 แผนงานเคหะและชุมชน
212 โครงการจางเหมาบริการผูปฏิบัติงานทําความสะอาดอาคารสํานักงานกองชาง
213 โครงการจัดซื้อไฟประดับตกแตง
214 โครงการกอสรางและปรับปรุงรั้วตาขายบริเวณสวนเลียบทางรถไฟ (ค.3)
7.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
215 โครงการจัดทําแผนชุมชน
216 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของกลุมพลังมวลชนตางๆ
- กิจกรรมศึกษาดูงานดานกระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งและ
การสงเสริมอาชีพของกลุมสตรี
- กิจกรรมการสรางความเขมแข็งของคณะกรรมการชุมชน
- กิจกรรมฝกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพแกนนําศูนยเรียนรูผูสูงอายุและศึกษาดูงาน
- กิจกรรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพแกนนําเยาวชนและศึกษาดูงาน
217 โครงการจางเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการดูแลกองสวัสดิการสังคมและ
ศูนยเรียนรูผูสูงอายุ
218 โครงการเทศบาลพบประชาชน
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205

แผนพัฒนาฯ

ผลการดําเนินงาน
หนวยงานรับผิดชอบ

เทศบัญญัติฯ

549,000
756,000
120,000
166,900
1,042,900
26,000
207,900
223,900
178,300
423,000
788,600
834,900
185,000

549,000
756,000
120,000
166,900
1,042,900
26,000
207,900
223,900
178,300
423,000
788,600
834,900
-

สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา

2,000,000
140,000
50,000
196,000
10,500,000
300,000

-

สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา

108,000
2,000,000
331,000

108,000
-

กองชาง
กองชาง
กองชาง

100,000
930,000
180,000

100,000
930,000
180,000

กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ

400,000
200,000
150,000
108,000

400,000
200,000
150,000
108,000

กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ

200,000

100,000

กองสวัสดิการฯ

12

แลว
อยู
ยังไมได ยกเลิก
เสร็จ ระหวาง ดําเนินการ โครงการ

หมายเหตุ

งบประมาณที่ใชจริง





371,012.90
60,000
- โอนลด 166,900
- โอนลด 1,042,900
- โอนลด 207,900
- โอนลด 233,900
178,300
-


















-




54,000
-





/
/
/

- โอนลด 100,000 บาท
42,190
-



42,190
54,000 โอนลด 108,000 บาท



43,475

/

แผนป 2563
ที่

โครงการ

แผนพัฒนาฯ

เทศบัญญัติฯ

หนวยงานรับผิดชอบ

แลว
อยู
ยังไมได ยกเลิก
เสร็จ ระหวาง ดําเนินการ โครงการ

หมายเหตุ

งบประมาณที่ใชจริง

164,600
145,000
จายจากเงินสะสม
120,000
จายจากเงินสะสม
432,100
จายจากเงินสะสม
644,000
จายจากเงินสะสม

กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ




163,000
145,000

กองสวัสดิการฯ



120,000

108,000

108,000

สํานักการศึกษา



216,000
77,755,100
501,964,692

216,000
11,778,650
203,033,630

สถานีขนสง


12
63

219 โครงการกอสรางหอกระจายขาวพรอมติดตั้งชุมชนจือแรตูลีและชุมชนสันติสุข
220 โครงการสงเสริมการจัดการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนทรายทอง (ค.1)

164,600
145,000

221 โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงผูสูงอายุและผูพิการแบบบูรณาการ
(ค.1)
222 โครงการปรับปรุงอาคารฝกอาชีพชุมชนกูโบร (ค.1)

120,000

223 โครงการปรับปรุงอาคารฝกอาชีพชุมชนตันหยงมะลิ (ค.1)

644,000

7.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
224 โครงการจางเหมาบุคคลปฏิบัติหนาที่งานบันทึกขอมูลและพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
7.7 แผนงานการพาณิชย
225 โครงการจางเหมารักษาความสะอาดสถานีขนสง
รวมยุทธศาสตรที่ 7
รวมทั้ง 7 ยุทธศาสตร

ผลการดําเนินงาน

432,100

13



กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ

-



6
34

644,000
33,096.78

27
120

1
8

90,000
2,496,842.12
67,177,002.11

ไตรมาสที่ 2
บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2563
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ไตรมาสที่ 2
(ตั้งแต วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563)
แผนป 2563
ที่

1
2
3
4
5
6

รายการครุภัณฑ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
ชั้นวางของติดผนัง 3 ชั้น จํานวน 3 ตัว (ตัวละ 13,500 บาท)
เกาอี้พักคอย (1 ตัว มี 4 ที่นั่ง) จํานวน 8 ตัว (ตัวละ 3,500 บาท)
เครื่องโทรศัพทสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง (เครื่องละ 4,000 บาท)
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมนอยกวา 13,000 บีทียู พรอมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องพิมพดีด ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว เปนภาษาไทยและเลขไทย จํานวน 1 เครื่อง
เกาอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว

7 โตะทํางาน จํานวน 1 ตัว
ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

แผนพัฒนาฯ

ผลการดําเนินงาน

เทศบัญญัติฯ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

40,500
28,000
8,000
23,000
14,000
4,600

40,500 สํานักปลัดฯ
- สํานักปลัดฯ
8,000 กองวิชาการฯ
23,000 กองวิชาการฯ
14,000 กองวิชาการฯ
4,600
กองคลัง

4,500

4,500

แลว อยู ยังไมได ยกเลิก
งบประมาณที่ใชจริง
เสร็จ ระหวาง ดําเนินการ โครงการ








กองคลัง



36,000
- เนื่องจากไดนําเครื่องโทรศัพท
23,000 จากศูนย OTOP มาใช
14,000
-

8 รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน
ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

868,000

868,000 กองวิชาการฯ



854,000

9 ชุดไมโครโฟนไรสายแบบหนีบปกเสื้อสําหรับติดตั้งกลอง ประกอบดวยเครื่องสง เครื่องรับ
และไมคหนีบปก จํานวน 1 ชุด

17,300

17,300

กองวิชาการฯ



17,300

3,500

3,500

สํานักปลัดฯ

44,000

44,000

สํานักปลัดฯ



44,000

5,000

5,000

สํานักปลัดฯ



5,000

ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว
10 อางลางจานขาตั้งอลูมิเนียม 2 หลุม จํานวน 1 ชุด
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
11 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง (เครื่องละ 22,000 บาท)
12 เครื่องสํารองไฟ ขนาดไมนอยกวา 800 VA จํานวน 2 เครื่อง (เครื่องละ 2,500)

1



หมายเหตุ

-

แผนป 2563
ที่

รายการครุภัณฑ

13 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง (เครื่องละ 22,000 บาท)
14 เครื่องสํารองไฟ ขนาดไมนอยกวา 800 VA จํานวน 1 เครื่อง
15 เครื่องสแกนเนอร สําหรับเก็บงานเอกสารทั่วไป จํานวน 1 เครื่อง
16 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ ชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network จํานวน 2 เครื่อง
17

18

19
20
21
22

23
24
25
26

(เครื่องละ 7,900 บาท)
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ราคา 3,800 บาท ตอชุด
จํานวน 2 ชุด (ค.1)
ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ราคา 12,000 บาทตอชุด จํานวน 2 ชุด (ค.1)
แผนงานการศึกษา
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
โตะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 6 ชุด สําหรับสํานักการศึกษา (ชุดละ 8,000 บาท)
ตูเหล็กเก็บเอกสารกระจกเลื่อน จํานวน 2 ใบ (ใบละ 3,800 บาท) โรงเรียนเทศบาล 4
เกาอี้ทํางานลอหมุนมีที่พักแขน จํานวน 6 ตัว (ตัวละ 1,700 บาท) โรงเรียนเทศบาล 4
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไมนอยกวา 24,000 บีทียู จํานวน 8 เครื่อง ดังนี้
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล จํานวน 2 เครื่อง
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโก-ลกเทพวิมล จํานวน 2 เครื่อง
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลอามีน จํานวน 2 เครื่อง
และสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กอะหมาดียะห จํานวน 2 เครื่อง
ประเภทครุภัณฑการศึกษา
โตะ-เกาอี้นักเรียน (ระดับมัธยม) จํานวน 100 ชุด (ชุดละ 1,600 บาท) สําหรับโรงเรียนเทศบาล 4
โตะ-เกาอี้นักเรียน (ระดับอนุบาล) จํานวน 100 ชุด (ชุดละ 1,700 บาท) สําหรับโรงเรียนเทศบาล 4
โตะ-เกาอี้นักเรียน (ระดับประถม) จํานวน 400 ชุด (ชุดละ 1,500 บาท) สําหรับโรงเรียนเทศบาล 4
โตะทดลองวิทยาศาตรพรอมเกาอี้ ขนาดไมนอยกวา 75x80x120 เซนติเมตร จํานวน 6 ชุด
(ชุดละ 3,000 บาท) สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2

แผนพัฒนาฯ

ผลการดําเนินงาน
หนวยงาน
รับผิดชอบ

เทศบัญญัติฯ

44,000

44,000

แลว อยู ยังไมได ยกเลิก
งบประมาณที่ใชจริง
เสร็จ ระหวาง ดําเนินการ โครงการ

กองวิชาการฯ



44,000

2,500

2,500 กองวิชาการฯ



2,500

3,200

3,200 กองวิชาการฯ



3,200

15,800

-

กองคลัง



-

7,600

-

สํานักปลัดฯ



-

24,000

-

สํานักปลัดฯ



-

48,000
7,600
10,200
259,200

259,200

สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา 





256,000

160,000
170,000
600,000
18,000

160,000
170,000
600,000
18,000

สํานักการศึกษา 
สํานักการศึกษา 
สํานักการศึกษา 
สํานักการศึกษา

2



159,000
169,000
596,000
-

หมายเหตุ

แผนป 2563
ที่

รายการครุภัณฑ

27 หุนจําลองศรีษะผาซีก จํานวน 1 ตัว สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2
ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
28 รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1 คัน (คันละ 575,000 บาท) สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1-4
29 รถยนตโดยสาร (รถตู) จํานวน 4 คัน (คันละ 1,400,000 บาท) สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1-4
ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

แผนพัฒนาฯ

ผลการดําเนินงาน

เทศบัญญัติฯ

5,500

หนวยงาน
รับผิดชอบ

แลว อยู ยังไมได ยกเลิก
งบประมาณที่ใชจริง
เสร็จ ระหวาง ดําเนินการ โครงการ

5,500 สํานักการศึกษา



-

2,300,000
5,600,000

2,300,000 สํานักการศึกษา 
5,600,000 สํานักการศึกษา 

1,680,000
5,560,000

30 ชุดไมโครโฟนไรสายไมคถือคูปรับความถี่ได (ประกอบดวย เครื่องรับ 1 เครื่อง
และไมโครโฟนไรสาย 2 ตัว จํานวน 2 ชุด ชุดละ 6,000 บาท)

12,000

12,000 สํานักการศึกษา 

12,000

31 เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ พรอมคาแรงติดตั้ง จํานวน 1 ชุด (ค.1)

193,000

193,000 สํานักการศึกษา 

192,000 สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562

จายจากเงินสะสม

32 เครื่องขยายเสียงแบบลอลาก จํานวน 2 เครื่อง (เครื่องละ 66,000 บาท) โรงเรียนเทศบาล 4
33 กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายในอาคาร

13,200

- สํานักการศึกษา



-

368,000

- สํานักการศึกษา



-

37,400

37,400 สํานักการศึกษา 

120,000

120,000 สํานักการศึกษา



-

11,000

- สํานักการศึกษา



-

13,500
38,000

13,500 สํานักการศึกษา 
38,000 สํานักการศึกษา 

สําหรับใชในการรักษาความปลอดภัยทั่วไป พรอมติดตั้ง จํานวน 16 ตัว (ตัวละ 23,000 บาท)
โรงเรียนเทศบาล 3
ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
34 โทรทัศน LED แบบ Smart TV ขนาดไมนอยกวา 48 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง
(เครื่องละ 18,700 บาท) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโก-ลกเทพวิมล (แกไข ครั้งที่ 1)
ครุภัณฑงานบานงานครัว
35 โตะอาหาร ขนาดไมนอยกวา 60x150x75 เซนติเมตร พรอมมานั่งยาว 2 ตัว ขนาดไมนอยกวา
30x150x45 เซนติเมตร จํานวน 40 ชุด (ชุดละ 3,000 บาท) สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2
36 เครื่องตัดแตงพุมไม จํานวน 1 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 4
ครุภัณฑกีฬา
37 โตะเทเบิลเทนนิส จํานวน 1 ตัว สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2
38 เสาประตูฟุตซอลขนาดมาตรฐานแขงขันพรอมตาขาย จํานวน 1 ชุด (2 ประตู)
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2

3

หมายเหตุ

37,400

13,500
38,000

แผนป 2563
ที่

39

40

41
42

43
44
45
46
47

48

รายการครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว
จํานวน 30 เครื่อง ดังนี้ สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2 จํานวน 20 เครื่อง
และสําหรับหองสมุดโรงเรียนเทศบาล 4 จํานวน 10 เครื่อง
เครื่องสํารองไฟ ขนาดไมนอยกวา 800 VA จํานวน 30 เครื่อง
(เครื่องละ 2,500 บาท) สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2 จํานวน 20 เครื่อง
และโรงเรียนเทศบาล 4 จํานวน 10 เครื่อง
ประเภทครุภัณฑอื่น
เครื่องเลนสนาม (ชุดอุโมงครถไฟผจญภัย) จํานวน 1 ชุด โรงเรียนเทศบาล 4
ชุดเครื่องเลนสนามกลางแจง สําหรับนักเรียนปฐมวัย จํานวน 1 ชุด โรงเรียนเทศบาล 2
แผนงานสาธารณสุข
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาดไมนอยกวา 13,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
เครื่องขยายเสียงพรอมลําโพงแบบเคลื่อนที่ จํานวน 1 ชุด
ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว
ตูเย็น จํานวน 1 ตู
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 17,000 บาท
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 2 เครื่อง (เครื่องละ 2,600 บาท)
แผนงานเคหะและชุมชน
ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย จํานวน 1 คัน

แผนพัฒนาฯ

ผลการดําเนินงาน

เทศบัญญัติฯ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

แลว อยู ยังไมได ยกเลิก
งบประมาณที่ใชจริง
เสร็จ ระหวาง ดําเนินการ โครงการ

660,000

660,000 สํานักการศึกษา



-

75,000

75,000 สํานักการศึกษา



-

43,000
150,000

43,000 สํานักการศึกษา
150,000 สํานักการศึกษา




-

23,000

23,000 กองสาธารณสุขฯ 

23,000

5,000

5,000 กองสาธารณสุขฯ 

4,990

9,400

9,400 กองสาธารณสุขฯ 

9,000

34,000

34,000 กองสาธารณสุขฯ 

34,000

5,200

5,200 กองสาธารณสุขฯ 

5,200

2,200,000

2,200,000 กองสาธารณสุขฯ

4



-

หมายเหตุ

แผนป 2563
ที่

49
50
51
52
53
54
55
56

รายการครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑเกษตร
เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องบดวัตถุดิบ จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องปมอัตโนมัติสําหรับดูดน้ําลึก,น้ําบาดาล จํานวน 1 เครื่อง
ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว
เครื่องตัดแตงพุมไม ชนิดเครื่องยนตแบบมือถือใบมีดตัด จํานวน 2 เครื่อง (เครื่องละ 17,500 บาท)
เครื่องตัดหญาแบบสะพายไหล (แบบขอแข็ง) จํานวน 3 เครื่อง
(เครื่องละ 9,500 บาท)
เครื่องตัดหญาแบบสะพายไหล (แบบขอแข็ง) พรอมใบมีด จํานวน 1 เครื่อง
ประเภทครุภัณฑโรงงาน
เครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ จํานวน 1 เครื่อง
ประเภทครุภัณฑกีฬา
เครื่องออกกําลังกายกลางแจง พรอมติดตั้ง จํานวน 3 ชุด ชุดละ 500,000 บาท (ค.1)

แผนพัฒนาฯ

ผลการดําเนินงาน
หนวยงาน
รับผิดชอบ

เทศบัญญัติฯ

แลว อยู ยังไมได ยกเลิก
งบประมาณที่ใชจริง
เสร็จ ระหวาง ดําเนินการ โครงการ

59,000
79,000
9,390

59,000 กองสาธารณสุขฯ
79,000 กองสาธารณสุขฯ 
กองชาง

35,000
28,500

35,000
28,500

9,500

กองชาง
กองชาง








18,000 กองสาธารณสุขฯ 

1,500,000

1,500,000

กองชาง

79,000
34,800
28,500

9,500 กองสาธารณสุขฯ

18,000

18,000
- สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2



ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562

จายจากเงินสะสม

57
58
59
60

61

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จํานวน 4 เครื่อง)
เครื่องสํารองไฟ ขนาดไมนอยกวา 800 (จํานวน 4 เครื่อง)
เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมีกพิมพ (Ink Tank Printer)
(จํานวน 1 เครื่อง)
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมีกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
โตะไมอเนกประสงค ขนาดกวาง 24 นิ้ว ยาว 84 นิ้ว สูง 28 นิ้ว จํานวน 2 ตัว
(ตัวละ 2,500 บาท) (แกไขครั้งที่ 2)

88,000
10,000
8,000

-

กองชาง
กองชาง
กองชาง





-

4,300

-

กองชาง



-

5,000

- กองสวัสดิการฯ



-

5
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แผนป 2563
ที่

รายการครุภัณฑ

62 โตะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 2 ชุด (ค.1)

แผนพัฒนาฯ

ผลการดําเนินงาน

เทศบัญญัติฯ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

แลว อยู ยังไมได ยกเลิก
งบประมาณที่ใชจริง
เสร็จ ระหวาง ดําเนินการ โครงการ

9,000 กองสวัสดิการฯ 

9,000

จายจากเงินสะสม

63 โตะอเนกประสงค จํานวน 5 ตัว (ค.1)

10,000 กองสวัสดิการฯ 

10,000

จายจากเงินสะสม

64 โตะอเนกประสงคสําหรับรีดผา จํานวน 1 ตัว (ค.1)

3,000 กองสวัสดิการฯ 

3,000

จายจากเงินสะสม

65 โตะอเนกประสงคสําหรับตัดผา จํานวน 1 ตัว (ค.1)

10,000 กองสวัสดิการฯ 

10,000

จายจากเงินสะสม

ประเภทครุภัณฑการศึกษา
66 จักรอุตสาหกรรม จํานวน 7 ตัว (ค.1)

112,000 กองสวัสดิการฯ 

112,900

จายจากเงินสะสม

67 จักรรังดุม จํานวน 2 ตัว (ค.1)

23,000 กองสวัสดิการฯ 

23,000

จายจากเงินสะสม

68 จักรโพง จํานวน 2 ตัว (ค.1)

55,600 กองสวัสดิการฯ 

55,600

จายจากเงินสะสม

69 หุนจําลอง (ชาย) จํานวน 5 ตัว และ (หญิง) จํานวน 5 ตัว (ค.1)

25,000 กองสวัสดิการฯ 

25,000

จายจากเงินสะสม

ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว
70 เตารีดไอน้ํา จํานวน 2 ตัว (ค.1)

30,000 กองสวัสดิการฯ 

30,000

จายจากเงินสะสม

71 เครื่องตัดผาไฟฟา จํานวน 3 ตัว (ค.1)

30,000 กองสวัสดิการฯ 

30,000

จายจากเงินสะสม

ประเภทครุภัณฑโรงงาน
72 กี่กระตุก จํานวน 3 ตัว (ค.1)

45,000 กองสวัสดิการฯ 

45,000

จายจากเงินสะสม

73 ชุดกรอดายพรอมระวิง จํานวน 4 ชุด (ค.1)

4,000 กองสวัสดิการฯ 

4,000

จายจากเงินสะสม

6
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9,000 สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562

10,000 สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562
3,000 สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562
10,000 สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562

112,000 สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562

23,000 สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562
55,600 สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562
25,000 สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562

30,000 สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562

30,000 สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562

45,000 สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562

4,000 สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562

แผนป 2563
ที่

รายการครุภัณฑ

74 ชุดมามวนดายพรอมที่หนีบดาย จํานวน 1 ชุด (ค.1)

แผนพัฒนาฯ

ผลการดําเนินงาน
หนวยงาน
รับผิดชอบ

เทศบัญญัติฯ

แลว อยู ยังไมได ยกเลิก
งบประมาณที่ใชจริง
เสร็จ ระหวาง ดําเนินการ โครงการ

5,000 สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2

5,000 กองสวัสดิการฯ 

5,000

ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562

จายจากเงินสะสม

75 ชุดเดินดายพรอมลังหลอด จํานวน 1 ชุด (ค.1)

10,000 สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2

10,000 กองสวัสดิการฯ 

10,000

ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562

จายจากเงินสะสม

76
77

78
79
80
81
82
83
84
85

86

ประเภทครุภัณฑกอสราง
แทนเจาะ (ขนาดเล็ก) จํานวน 1 แทน (แกไขครั้งที่ 2)
ทานเครื่องฉลุ จํานวน 1 แทน (แกไขครั้งที่ 2)
แผนงานการพาณิชย
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
ชั้นวางของหนาสแตนเลส จํานวน 2 ตัว (ตัวละ 13,500 บาท)
ตูเหล็กเก็บของแบบสองบาน มีมือจับชนิดบิดมีแผนชั้นปรับระดับ จํานวน 1 ตู
โตะสแตนเลส แบบมีลอ จํานวน 1 ตัว
ตูเหล็กเก็บแบบฟอรม ขนาดไมนอยกวา 15 ลิ้นชัก ไวเก็บทองภายในหองสตรองรูม
จํานวน 5 ใบ (ใบละ 3,400 บาท)
เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาดไมนอยกวา 24,000 บีทียู พรอมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง
รถเข็นสัมภาระ รับน้ําหนักไดไมนอยกวา 370 กิโลกรัม จํานวน 2 คัน (คันละ 4,950 บาท)
รถเข็นชนิดนั่ง ที่นั่งขนาดไมนอยกวา 18x18 นิ้ว จํานวน 1 คัน
ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
กลองโทรทัศนวงจรปด CCTV และอุปกรณตางๆ พรอมติดตั้งบริเวณโรงฆาสัตว
ศูนยกําจัดขยะฯ บอบําบัดสิ่งปฏิกูลและอาคารกักสัตวเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จํานวน 32 ตัว
ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว
โตะสแตนเลส เพื่อวางสัตวที่รอการชําแหละ ขนาดไมนอยกวา 132x248x100 เซนติเมตร
จํานวน 2 ตัว (ตัวละ 5,400 บาท)

2,850
5,800




- กองสวัสดิการฯ
- กองสวัสดิการฯ

27,000
3,800
4,800
17,000

27,000
3,800
4,800
17,000

32,400
9,900
7,500

32,400 สถานธนานุบาลฯ 
9,900 สถานีขนสง
7,500 สถานีขนสง

กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
สถานธนานุบาลฯ 

1,700,000

1,700,000 กองสาธารสุขฯ

11,000

11,000 กองสาธารสุขฯ
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-

17,000




31,500
-



-

-

แผนป 2563
ที่

รายการครุภัณฑ

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
87 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอแสดงไมนอยกวา 19 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง
88 เครื่องพิมพ Dot Matrix Printer แบบแครสั้น จํานวน 1 เครื่อง
89 อุปกรณอานบัตร แบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 2 เครื่อง
(เครื่องละ 700 บาท)
90 โปรแกรมสวนเชื่อมโยงรวมกับ SOFTWARE ระบบงานสถานธนานุบาล จํานวน 2 ระบบ
รวม 90 รายการ

แผนพัฒนาฯ

ผลการดําเนินงาน

เทศบัญญัติฯ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

แลว อยู ยังไมได ยกเลิก
งบประมาณที่ใชจริง
เสร็จ ระหวาง ดําเนินการ โครงการ

22,000

22,000



22,000

22,000
1,400

22,000 สถานธนานุบาลฯ 
1,400 สถานธนานุบาลฯ 

19,000
1,400

24,600
18,464,940

24,600 สถานธนานุบาลฯ 
17,797,300
50

24,280
10,479,170

8

สถานีขนสง

6

33

1
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