
 

 
 

แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๒  

 

ของ 
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

อําเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 

 

กองวิชาการและแผนงาน 

 





ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2559 ข้อ 27 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ          
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินงานในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่นส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นประจ าปี
งบประมาณนั้นเพ่ือให้แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการมีประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและ
จ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน 
 

 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 1.เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.เพ่ือท าให้แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
 3.เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประสานและบูรณาการการท างานกับส่วนราชการและ
หน่วยงานอื่นๆ 
 4.เพ่ือให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการปฏิบัติมากข้ึน 
 5.เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไป
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  

 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2559 ข้อ 26 ได้ก าหนดให้การจัดท าแผนการด าเนินงาน   
ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
 1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการ       
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๒.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ        
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ ๒๗ ก าหนดว่า แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวัน    
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี/รายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้ง
แผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินงาน
ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
 
 



 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 1.ท าให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน พ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น 
 2.ท าให้แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
 3.ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
 4.ท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น 
 

 เค้าโครงแผนการด าเนินงาน 
 แผนการด าเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
โดยมีแผนการด าเนินงาน ๒ ส่วน คือ 
  

 ส่วนที่ ๑ บทน า  
  องค์ประกอบ ประกอบด้วย 

- บทน า 
- วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
- ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
- ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

 

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
  องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
   - แบบ ผด.01 บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
   - แบบ ผด.02 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
   - แบบ ผด.02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ 
ส่วนที่ ๑            หน้า 

บทน า 
ส่วนที่ ๒ 
 - บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาและงบประมาณ (แบบ ผด.01)   ก 
 - รายละเอียดแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2561 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน     1 
   
 



สารบัญ 
เรื่อง           หน้า 
 

ส่วนที่ ๑  
 บทน า 
ส่วนที่ ๒  
 - บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาและงบประมาณ (แบบ ผด.01)   ก-ช 
 - รายละเอียดแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
   (เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน     
   - 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน      1 
        

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  - 2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป      2 
  - 2.2 แผนงานการศึกษา       3-24 
  - 2.3 แผนงานสาธารณสุข      25-27 
  - 2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์      28 
  - 2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    29-35 
  - 2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   36-39 
  - 2.7 แผนงานงบกลาง       40 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
- 3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน     41 
- 3.2 แผนงานการศึกษา       42 
- 3.3 แผนงานเคหะและชุมชน      43 
- 3.4 แผนงานการพาณิชย์      44 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

  - 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป      45 
  - 4.2 แผนงานสาธารณสุข      46-47 
  - 4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    48 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
- 5.1 แผนงานสาธารณสุข      49-50 
- 5.2 แผนงานเคหะและชุมชน      51-54 
- 5.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   55 

  - 5.4 แผนงานการพาณิชย์      56 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- 6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    57-59 
- 6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   60-64 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

  - 7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป      65-68 
  - 7.2 แผนงานการศึกษา       69-72 
  - 7.3 แผนงานเคหะและชุมชน      73 
  - 7.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    74-76 
  - 7.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   77 
  - 7.6 แผนงานการพาณิชย์      78 
 

  - บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ (แบบ ผด.02/1)     79-106 

- บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ  
  (หน่วยงานภายนอก) – ไม่มี- 
- รายละเอียดแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562  
  (หน่วยงานภายนอก) – ไม่มี- 



ก
จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละของ คิดเปน็ร้อยละของ

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 3 2.24 4,937,000 3.31 กองช่าง

รวม 3 2.24 4,937,000 3.31

บญัชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  

ยุทธศาสตร์/แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลักจ านวนงบประมาณ



จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละของ คิดเปน็ร้อยละของ
ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 0.75 200,000                 0.13                     ส านักปลัดฯ
2.2 แผนงานการศึกษา 47 35.07 74,205,890            49.82                   ส านักการศึกษา
2.3 แผนงานสาธารณสุข 8 5.97 1,442,700              0.97                     กองสาธารณสุขฯ
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 0.75 50,000                   0.03                     กองสวสัดิการฯ
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 2.99 1,170,000              0.79                     กองสวสัดิการฯ
2.6 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 9 6.72 2,500,000              1.68                     ส านักการศึกษา

2.7 แผนงานงบกลาง 3 2.24                    36,900,000 24.78                   กองสวสัดิการฯ

รวม 73 54.48 116,468,590         78.20

ยุทธศาสตร์/แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ข

จ านวนงบประมาณ



จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละของ คิดเปน็ร้อยละของ
ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม 

และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 0.75 270,000 0.18 ส านักปลัดฯ

3.2 แผนงานการศึกษา 1 0.75 672,000 0.45 ส านักการศึกษา

3.3 แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.75 1,176,000 0.79 กองช่าง

3.4 แผนงานการพาณิชย์ 1 0.75 360,000 0.24 สถานีขนส่ง

รวม 4 2.99 2,478,000 1.66

ค

ยุทธศาสตร์/แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลักจ านวนงบประมาณ



จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละของ คิดเปน็ร้อยละของ
ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทนุ
พาณชิยกรรมและการทอ่งเที่ยว
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 0.75 30,000                   0.02                     กองคลัง
4.2 แผนงานสาธารณสุข 3 2.24 2,098,200              1.41                     กองสาธารณสุขฯ
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 0.75 150,000 0.10 กองสวสัดิการฯ

รวม 5 3.73 2,278,200 1.53

ง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลักจ านวนงบประมาณ



จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละของ คิดเปน็ร้อยละของ
ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานสาธารณสุข 3 2.24 1,928,000              1.29                     กองสาธารณสุขฯ
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 6 4.48 7,897,600 5.30 กองสาธารณสุขฯ และกองช่าง
5.3 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 1 0.75 752,000 0.50 ส านักการศึกษา
5.4 แผนงานการพาณิชย์ 1 0.75 432,000 0.29 กองสาธารณสุขฯ

รวม 11 8.21 11,009,600 7.39

จ

จ านวนงบประมาณยุทธศาสตร์/แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก



จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละของ คิดเปน็ร้อยละของ
ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน
6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 3.73 1,170,000              0.79                     กองสวสัดิการฯ
6.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 14 10.45 3,211,000 2.16 ส านักการศึกษา

รวม 19 14.18 4,381,000 2.94

ฉ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลักจ านวนงบประมาณ



จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละของ คิดเปน็ร้อยละของ
ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 7 5.22               2,630,000 1.77 ส านักปลัดฯ,กองวชิาการฯ และกองคลัง
7.2 แผนงานการศึกษา 7 5.22               3,330,000 2.24 ส านักการศึกษา
7.3 แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.75                  108,000 0.07 กองช่าง
7.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 1.49               1,030,000 0.69 กองสวสัดิการฯ
7.5 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 1 0.75                  108,000 0.07 ส านักการศึกษา
7.6 แผนงานการพาณิชย์ 1 0.75                  180,000 0.12 สถานีขนส่ง

รวม 19 14.18 7,386,000 4.96

รวมทั้งสิ้น 134 100 148,938,390 100

ช

จ านวนงบประมาณยุทธศาสตร์/แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก



 

 

 

แบบ ผด.01 

(บัญชสีรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ) 

 
 



 

 

 

แบบ ผด.02 

(บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ) 

 



รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ 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 โครงการก่อสร้างทอ่เหล่ียม        
ฐานแผ่ ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย ๔
(หลังวัดทา่นเอียด-บา้นเอื้ออาทร)

 - ก่อสร้างทอ่เหล่ียมฐานแผ่        
ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย ๔          
(หลังวัดทา่นเอียด-บา้นเอื้ออาทร)     
ทอ่เหล่ียมกว้างภายใน 2.10 เมตร
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 125.00 เมตร

 4,678,000   - ถนนประชาวิวัฒน์
 ซอย 4 (หลังวัดทา่น
เอียด-บา้นเอื้ออาทร)

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบ
ระบายน้้า ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 4

 - ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบาย
น้้า ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 4          
รางน้้ากว้างภายใน 0.50 เมตร      
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร

          199,000   - ถนนประชาวิวัฒน์
 ซอย 4

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบ
ระบายน้้า ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 8

 - ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบาย
น้้า ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 8          
วางทอ่ คศล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.30 เมตร พร้อมบอ่พกั ยาวรวมไม่
น้อยกว่า 56.00 เมตร

            60,000   - ถนนประชาวิวัฒน์
 ซอย 8

กองช่าง

รวม 3 โครงการ 4,937,000       

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แนวทางการพัฒนา : บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บา้รุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขือ่น ระบบระบายน ้า

1

ยทุธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ : แผนงานเคหะและชุมชน

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

     งบประมาณ  
  (บาท)





รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ 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 โครงการรณรงค์ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด

 - อบรมกลุ่มเส่ียงในเขตเทศบาล
 ปีละ 100 คน เด็กและเยาวชน
ในเขตชมุชน จ านวน 28 ชมุชน

 200,000  - จ านวน 28 
ชมุชนในเขตเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก

ส านักปลัดฯ

รวม 1 โครงการ  200,000

พ.ศ.๒๕๖2

2

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก

ยทุธศาสตร์ที ่๒ : ดา้นงานสง่เสริมคุณภาพชวีติ
แนวทางการพัฒนา : สง่เสริมศักยภาพศูนยป์ฏบิัตกิารการตอ่สูเ้พ่ือเอาชนะยาเสพตดิ
2.1 : แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ  

  (บาท)
สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.๒๕๖1





รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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 โครงการจดันิทรรศการและ
แขง่ขนัทักษะทางวิชาการ

 - นักเรียนเขา้ร่วมการแขง่ขนั
 จ านวน 1,000 คน และมี
นิทรรศการไม่น้อยกว่า 4 บูท

 200,000  -  สวนสิรินธรและ
โรงเรียนเทศบาล 4

ส านักการศึกษา

2 โครงการจดันิทรรศการทาง
วิชาการและแสดงผลงาน
นักเรียนกลุ่มโรงเรียน
เทศบาลระดับภาคและ
ระดับประเทศ

 - เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการ
น านักเรียนเขา้ร่วมการ
แขง่ขนัทักษะทางวิชาการ
เผยแพร่ผลงานการจดั
การศึกษาของเทศบาล

 350,000  - ระดับภาคใต้ ณ 
จงัหวัดพัทลุงและ
ระดับประเทศจงัหวัด
ร้อยเอด็

ส านักการศึกษา

3 โครงการอนุบาลสร้างสรรค์  - นักเรียนเขา้ร่วมการแขง่ขนั
 จ านวน 1,000 คน และมี
นิทรรศการไม่น้อยกว่า 4 บูท

 100,000  -  สวนสิรินธรและ
โรงเรียนเทศบาล 4

ส านักการศึกษา

ยทุธศาสตร์ที ่๒ : ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ

๒.2 : แผนงานการศึกษา
พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ     

 (บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษาทัง้ใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

3



รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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 โครงการมอบ
ประกาศนียบัตรนักเรียน
สังกดัโรงเรียนเทศบาล

 - มอบประกาศนียบัตร
นักเรียนสังกดัโรงเรียน
เทศบาล ส าหรับนักเรียนที่
จบการศึกษาชั้นอนุบาล/
ประถมศึกษาปีที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 3

 50,000  -  อาคารอเนกประสงค์
สวนร่ืนอรุณ

ส านักการศึกษา

5 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการจดัการเรียนการ
สอนในโรงเรียนเทศบาล

 - จดัจา้งครูสนับสนุนการ
เรียนการสอน จ านวน 64 คน

 9,216,000  -  โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4
 โรง

ส านักการศึกษา

6 โครงการจดัการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศสู่สากล 
(ภาษาจนี)

 - จดัจา้งครูสนับสนุนการ
เรียนการสอน จ านวน 14 คน

 3,600,000  -  โรงเรียนเทศบาล 3 ส านักการศึกษา

๒.2 : แผนงานการศึกษา

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ     

 (บาท) สถานทีด่ าเนินการ

ยทุธศาสตร์ที ่๒ : ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษาทัง้ใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

4



รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

7 โครงการรณรงค์เพื่อป้องกนั
ยาเสพติดในสถานศึกษา

 - เพื่อจา่ยเป็นค่ารณรงค์เพื่อ
ป้องกนัยาเสพติดใน
สถานศึกษา คือโรงเรียนละ 
15,000 บาท จ านวน 4 โรง
 เป็นเงิน 60,000 บาท,ครู
แกนน าโรงเรียนละ 1 คน/
โรงเรียนละ 4 โรงๆ ละ 
3,000 บาท เป็นเงิน 
12,000 บาท,เจา้หน้าที่ 
อปท. 1 คน 3,000 บาท 
เป็นเงิน 3,000 บาท,
สถานศึกษาดีเด่น โรงเรียนละ
 100,000 บาท (เงิน
อดุหนุนส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจดัการศึกษา
ท้องถิ่น

 175,000  -  โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4
 โรง

ส านักการศึกษา

     งบประมาณ     
 (บาท) สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

5

ยทุธศาสตร์ที ่๒ : ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษาทัง้ใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

๒.2 : แผนงานการศึกษา

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม



รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

8 โครงการอดุหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้โรงเรียนในสังกดั
เทศบาล

 - อดุหนุนค่าอาหารกลางวัน
นักเรียน ป.1-6 ของโรงเรียน
สังกดัเทศบาล จ านวน 
3,234 คน ในอตัราคนละ 
20 บาท/คน/วัน (จ านวน 
200 วัน)

12,936,000        -  โรงเรียนสังกดัเทศบาล ส านักการศึกษา

9 โครงการอดุหนุนค่าอาหาร
กลางวันส าหรับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

 - อดุหนุนค่าอาหารกลางวัน
เด็กเล็ก อตัรา 20 บาท/คน/
วัน จ านวน 245 วัน (จ านวน
 702 คน)

3,439,800          - ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 4 ศูนย์

ส านักการศึกษา

10 โครงการอดุหนุนส่วนราชการ
ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียน
บ้านสุไหงโก-ลก

 - อดุหนุนค่าอาหารกลางวัน
 ส าหรับนักเรียน ป.1-6 ของ
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 
อตัรา 20 บาท/คน/วัน 
จ านวน 200 วัน (จ านวน 
1,740 คน)

6,960,000          - โรงเรียนบ้านสุไหงโก-
ลก

ส านักการศึกษา

6

ยทุธศาสตร์ที ่๒ : ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ

ยทุธศาสตร์ที ่๒ : ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ

๒.2 : แผนงานการศึกษา

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ     

 (บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษาทัง้ใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา



รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

11 โครงการอดุหนุนอาหารเสริม 
(นม)

 - อดุหนุนค่าอาหารเสริม 
(นม) ส าหรับเด็กระดับกอ่นวัย
เรียนประถมศึกษาและระดับ
ประถมศึกษาปี 1-6 ของ
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
อตัราคนละ 7.37 บาท/คน/
วัน จ านวน 260 วัน 
(1,740 คน)

10,876,400        -  โรงเรียนบ้านสุไหงโก-
ลก

ส านักการศึกษา

 - ส าหรับเด็กระดับกอ่นวัย
เรียนประถมศึกษาและระดับ
ประถมศึกษาปี 1-6 ของ
โรงเรียนสังกดัเทศบาล อตัรา
คนละ 7.37 บาท/คน/วัน 
จ านวน 260 วัน (3,234 
คน)

 -  โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4
 โรง

 - ส าหรับเด็กเล็ก อตัราคนละ
 3.37 บาท/คน/วัน จ านวน
 260 วัน (702 คน)

 - ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กทั้ง
 ๔ ศูนย์

๒.2 : แผนงานการศึกษา
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษาทัง้ใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

7

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ     

 (บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยทุธศาสตร์ที ่๒ : ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2



รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

12 โครงการอดุหนุนการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

 - อดุหนุนค่าใช้จา่ยในการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4  
โรงเรียนๆ ละ 20,000 บาท

 80,000  -  โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4
 โรง

ส านักการศึกษา

13 โครงการอดุหนุนค่าใช้จา่ย
อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูง

 - อดุหนุนค่าใช้จา่ย
อนิเตอร์เน็ตส าหรับโรงเรียน
เทศบาลทั้ง 4 โรงเรียนๆ ละ
 9,600 บาท

 38,400  -  โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4
 โรง

ส านักการศึกษา

14 โครงการอดุหนุนค่าใช้จา่ยใน
การติดต้ังระบบ Wireless 
Fidelity : WiFi

 - อดุหนุนค่าใช้จา่ย
อนิเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ 
Wireless Fidelity : WiFi
ส าหรับโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4
 โรงเรียนๆ ละ 7,200 บาท

 28,800  -  โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4
 โรง

ส านักการศึกษา

ยทุธศาสตร์ที ่๒ : ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษาทัง้ใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

๒.2 : แผนงานการศึกษา

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ     

 (บาท)

8

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษาทัง้ใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา



รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

15 โครงการอดุหนุนการพัฒนา
ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน

 - อดุหนุนการพัฒนา
ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 
ส าหรับโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4
 โรงเรียนๆ ละ 100,000 
บาท

 400,000  -  โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4
 โรง

ส านักการศึกษา

16 โครงการอดุหนุนการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

 - อดุหนุนการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับโรงเรียน
เทศบาลทั้ง 4 โรงเรียนๆ  ละ
 50,000 บาท

 200,000  -  โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4
 โรง

ส านักการศึกษา

๒.2 : แผนงานการศึกษา

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ     

 (บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษาทัง้ใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

๒.2 : แผนงานการศึกษา

9

ยทุธศาสตร์ที ่๒ : ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ



รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

17 โครงการอดุหนุนการ
พัฒนาการจดัการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)

 - อดุหนุนการพัฒนาการจดั
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
(SBMLD)  โรงเรียนที่เขา้ร่วม
ในปีงบประมาณ 2562 
จ านวน 4 โรง โรงเรียนละ 
500,000 บาท เป็นเงิน 
2,000,000 บาท และ
โรงเรียน SBMLD จ านวน ๔ 
โรง โรงเรียนละ 250,000 
บาท เป็นเงิน 1,000,000 
บาท

3,000,000          -  โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4
 โรง

ส านักการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่

ยทุธศาสตร์ที ่๒ : ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษาทัง้ใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

๒.2 : แผนงานการศึกษา

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ     

 (บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

10

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ     

 (บาท) สถานทีด่ าเนินการ

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2



เกิดขึน้จากโครงการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

18 โครงการอดุหนุนการส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
จดัท าแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเด่น

 - อดุหนุนการส่งเสริม อปท.
 ที่จดัท าแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น ระดับ
สถานศึกษา (๔ โรงเรียน/๔ 
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก) 
สถานศึกษาละ 50,000 
บาท เป็นเงิน 400,000 
บาท และระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นละ 
50,000 บาท เป็นเงิน 
50,000 บาท

450,000            -  โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4
 โรง และศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก ๔ ศูนย์

ส านักการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ     

 (บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

11

ล าดบั

ยทุธศาสตร์ที ่๒ : ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ

โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ     

 (บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษาทัง้ใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

๒.2 : แผนงานการศึกษา



เกิดขึน้จากโครงการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

19 โครงการอดุหนุนการส่งเสริม
กจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา

 - อดุหนุนการส่งเสริม
กจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษาของโรงเรียน
สังกดัเทศบาล จ านวน 4 
โรงเรียนๆ ละ 50,000 บาท

200,000            -  โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4
 โรง

ส านักการศึกษา

20 โครงการอดุหนุนการจดัการ
เรียนการสอน (รายหัว)    
เด็กปฐมวัยในสถานศึกษา

 - อดุหนุนการจดัการเรียน
การสอนรายหัวส าหรับเด็ก
ปฐมวัย คนละ 1,700 
บาท/ปี (702 คน)

1,193,400          -  ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กทั้ง
 4 ศูนย์

ส านักการศึกษา

21 โครงการอดุหนุนค่า
ปัจจยัพื้นฐานส าหรับเด็ก
ยากจนระดับประถมศึกษา

 - อดุหนุนค่าปัจจยัพื้นฐาน
ส าหรับเด็กยากจน ระดับ
ประถมศึกษา โรงเรียน
เทศบาล ทั้ง ๔ โรง จ านวน 
908 คนๆ ละ 1,000 
บาท/คน/ปี

908,000            -  โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4
 โรง

ส านักการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
๒.2 : แผนงานการศึกษา

12

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ล าดบั

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ     

 (บาท)

โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ     

 (บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยทุธศาสตร์ที ่๒ : ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษาทัง้ใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2



เกิดขึน้จากโครงการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

22 โครงการอดุหนุนการจดัการ
เรียนการสอน (รายหัว) 
ระดับอนุบาลและ
ประถมศึกษา

 - อดุหนุนการจดัการเรียน
การสอนรายหัว ระดับอนุบาล
 จ านวน 964 คนๆ ละ 850
 บาท/ภาคเรียน จ านวน 
1,638,800 บาท

6,010,800          -  โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4
 โรง

ส านักการศึกษา

 - รายหัว ระดับประถมศึกษา
 จ านวน 2,270 คนๆ ละ 
950 บาท/ภาคเรียน จ านวน
 4,313,000 บาท

 - รายหัวส่วนเพิ่ม จ านวน 
59,000 บาท ส าหรับ
โรงเรียนเทศบาล 2 จ านวน 
118 คนๆ ละ 250 บาท/
ภาคเรียน

รายละเอียดของกิจกรรมที่
ล าดบั

     งบประมาณ     
 (บาท) สถานทีด่ าเนินการโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖1

13

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม

     งบประมาณ     
 (บาท)

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษาทัง้ใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ยทุธศาสตร์ที ่๒ : ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ

๒.2 : แผนงานการศึกษา
พ.ศ.๒๕๖2



เกิดขึน้จากโครงการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

23 โครงการอุดหนุนค่าหนังสือเรียน
 ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

 - อุดหนุนค่าหนังสือเรียน
ส าหรับโรงเรียนเทศบาล ทัง้ 4 
โรง คือระดับอนุบาล จ านวน 
964 คนๆ ละ 200 บาท/ป ี
จ านวน 192,800 บาท,ระดับ
ประถมศึกษาปทีี ่1 จ านวน 
402 คนๆ ละ 625 บาท/ป ี
จ านวน 251,250 บาท,ระดับ
ประถมศึกษาปทีี ่2 จ านวน 
403 คนๆ ละ 619 บาท/ป ี
จ านวน 249,457 บาท,ระดับ
ประถมศึกษาปทีี ่3 จ านวน 
394 คนๆ ละ 622 บาท/ป ี
จ านวน 245,068 บาท,ระดับ
ประถมศึกษาปทีี ่4 จ านวน 
373 คนๆ ละ 673 บาท/ป ี
จ านวน 251,029 บาท,ระดับ
ประถมศึกษาปทีี ่5 จ านวน 
350 คนๆ ละ 806 บาท/ป ี
จ านวน 282,100 บาท และ
ระดับประถมศึกษาปทีี ่6 
จ านวน 348 คนๆ ละ 818 
บาท/ป ีจ านวน 284,664 บาท

1,756,400            -  โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4
 โรง

ส านักการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษาทัง้ใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ล าดบั
     งบประมาณ     

 (บาท) สถานทีด่ าเนินการโครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยทุธศาสตร์ที ่๒ : ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ

๒.2 : แผนงานการศึกษา

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ     

 (บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
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เกิดขึน้จากโครงการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

24 โครงการอดุหนุนค่าเคร่ือง
อปุกรณ์การเรียนระดับ
อนุบาลและประถมศึกษา

 - อดุหนุนค่าเคร่ืองอปุกรณ์
การเรียน ส าหรับโรงเรียน
เทศบาลทั้ง 4 โรง คือระดับ
อนุบาล จ านวน 964 คนๆ 
ละ 100 บาท/ภาคเรียน 
จ านวน 192,800 บาท 
และระดับประถมศึกษา 
จ านวน 2,270 คนๆ ละ 
195 บาท/ภาคเรียน จ านวน
 885,300 บาท

1,078,100          -  โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4
 โรง

ส านักการศึกษา

25 โครงการอดุหนุนค่า
เคร่ืองแบบนักเรียนระดับ
อนุบาลและประถมศึกษา

 - อดุหนุนค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียน ส าหรับโรงเรียน
เทศบาลทั้ง 4 โรง คือระดับ
อนุบาล จ านวน 964 คนๆ 
ละ 300 บาท/ปี จ านวน 
289,200 บาท และ
ระดับประถมศึกษา จ านวน 
2,270 คนๆ ละ 360 
บาท/ปี จ านวน 817,200 
บาท

1,106,400          -  โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4
 โรง

ส านักการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
๒.2 : แผนงานการศึกษา

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยทุธศาสตร์ที ่๒ : ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษาทัง้ใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
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ล าดบั โครงการ/กิจกรรม

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ     

 (บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2     งบประมาณ     
 (บาท)



เกิดขึน้จากโครงการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

26 โครงการอดุหนุนค่ากจิกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
ระดับอนุบาลและ
ประถมศึกษา

 - อดุหนุนค่ากจิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนส าหรับ
โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรง 
คือระดับอนุบาล จ านวน 
964 คนๆ ละ 215 บาท/
ภาคเรียน จ านวน 414,520
 บาท และระดับประถมศึกษา
 จ านวน 2,270 คนๆ ละ 
240 บาท/ภาคเรียน จ านวน
 1,089,600 บาท

1,504,120          -  โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4
 โรง

ส านักการศึกษา

27 โครงการอดุหนุนค่า
ปัจจยัพื้นฐานส าหรับเด็ก
นักเรียนยากจนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

 - อดุหนุนค่าปัจจยัพื้นฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นของ
โรงเรียนเทศบาล 3 และ 4 
จ านวน 113 คน อตัราคนละ
 1,500 บาท/ภาคเรียน 
(3,000 บาท/คน/ป)ี

339,000            -  โรงเรียนเทศบาล 3 
และ 4

ส านักการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่      งบประมาณ     
 (บาท) สถานทีด่ าเนินการ

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม

ยทุธศาสตร์ที ่๒ : ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษาทัง้ใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

๒.2 : แผนงานการศึกษา

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

     งบประมาณ     
 (บาท)
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เกิดขึน้จากโครงการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

โครงการอดุหนุนการจดัการ
เรียนการสอน (รายหัว) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 - อดุหนุนการจดัการเรียน
การสอน รายหัวระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน
เทศบาล 3 และ 4 จ านวน 
377 คน  คนละ 1,750 
บาท/ภาคเรียน

ส านักการศึกษา

 - รายหัวส่วนเพิ่มระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียน
เทศบาล 3 และ 4 จ านวน 
377 คนๆ ละ 500 บาท/
ภาคเรียน

29 โครงการอดุหนุนค่าหนังสือ
เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 - อดุหนุนค่าหนังสือเรียน
ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 3 
และ 4 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น คือ ม.1 จ านวน 
160 คนๆ ละ 764 บาท/ป,ี
 ม.2 จ านวน 114 คนๆ ละ
 865 บาท/ปี และ ม.3 
จ านวน 103 คนๆ ละ 949
 บาท/ปี

318,600            -  โรงเรียนเทศบาล 3 
และ 5

ส านักการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่ พ.ศ.๒๕๖2

28 1,696,500         
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     งบประมาณ     
 (บาท) สถานทีด่ าเนินการ

 -  โรงเรียนเทศบาล 3 
และ 4

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยทุธศาสตร์ที ่๒ : ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษาทัง้ใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

๒.2 : แผนงานการศึกษา

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ     

 (บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖1



เกิดขึน้จากโครงการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

30 โครงการอดุหนุนค่าเคร่ือง
อปุกรณ์การเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

 - อดุหนุนค่าเคร่ืองอปุกรณ์
การเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ส าหรับโรงเรียน
เทศบาล 3 และ 4 จ านวน 
377 คนๆ ละ 210 บาท/
ภาคเรียน

158,340            -  โรงเรียนเทศบาล 3 
และ 4

ส านักการศึกษา

31 โครงการอดุหนุนค่า
เคร่ืองแบบนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

 - อดุหนุนค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ส าหรับโรงเรียน
เทศบาล 3 และ 4 จ านวน 
377 คนๆ ละ 450 บาท/ปี

169,650            -  โรงเรียนเทศบาล 3 
และ 4

ส านักการศึกษา

32 โครงการอดุหนุนค่ากจิกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

 - เพื่อจา่ยเป็นค่ากจิกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ส าหรับ
โรงเรียนเทศบาล 3 และ 4 
จ านวน 377 คนๆ ละ 440
 บาท/ภาคเรียน

331,760            -  โรงเรียนเทศบาล 3 
และ 4

ส านักการศึกษา

33 โครงการปรับปรุง/ซ๋อมแซม
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ

 - ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ

600,000            -  โรงเรียนเทศบาลทั้ง ๔
 โรง

ส านักการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่ พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
โครงการ/กิจกรรม

18

๒.2 : แผนงานการศึกษา
     งบประมาณ     

 (บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยทุธศาสตร์ที ่๒ : ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษาทัง้ใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ล าดบั

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ     

 (บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



เกิดขึน้จากโครงการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

34 โครงการศูนยก์ารเรียนรู้ด้าน
การท่องเที่ยวในสถานศึกษา
สังกดัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

 - เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยใน
กจิกรรมของศูนยก์ารเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษาส าหรับโรงเรียน
เทศบาลทั้ง 4 โรงๆ ละ 
50,000 บาท

200,000            -  โรงเรียนเทศบาลทั้ง ๔
 โรง

ส านักการศึกษา

35 โครงการส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง"

 - เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยใน
การส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู่ 
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง" ส าหรับโรงเรียน
เทศบาลทั้ง 4 โรงๆ ละ 
100,000 บาท

400,000            -  โรงเรียนเทศบาลทั้ง ๔
 โรง

ส านักการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่

โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ     

 (บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

ล าดบั

ยทุธศาสตร์ที ่๒ : ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษาทัง้ใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

๒.2 : แผนงานการศึกษา

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ     

 (บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เกิดขึน้จากโครงการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

36 โครงการสร้างภูมิคุ้มกนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา

 - เป็นค่าใช้จา่ยในการสร้าง
ภูมิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ละ 200,000 บาท

200,000  -  โรงเรียนเทศบาลทั้ง ๔
 โรง

ส านักการศึกษา

37 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาไทย

 - เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุ
ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย
ส าหรับโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4
 โรงๆ ละ 20,000 บาท

80,000               -  โรงเรียนเทศบาลทั้ง ๔
 โรง

ส านักการศึกษา

38 โครงการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร/ส่ือการเรียนการ
สอนวิชาอสิลามศึกษา/พุทธ
ศาสนาในหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ชายแดนใต้)

 - เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยใน
การปรับปรุงหลักสูตร/ส่ือการ
เรียนการสอนอสิลามศึกษา/
พุทธศาสนาการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ส าหรับโรงเรียน
เทศบาลทั้ง 4 โรงๆ ละ 
150,000 บาท

600,000            -  โรงเรียนเทศบาลทั้ง ๔
 โรง

ส านักการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่

ยทุธศาสตร์ที ่๒ : ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษาทัง้ใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

๒.2 : แผนงานการศึกษา

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ     

 (บาท)

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ     

 (บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
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เกิดขึน้จากโครงการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

39 โครงการพัฒนาหลักสูตร
อสิลามศึกษา (มุตะวัซซี
เฎาะห)์ และส่ือการเรียนการ
สอนในสถานศึกษามีการจดั
การศึกษาหลักสูตรผสมผสาน

 - เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยใน
การพัฒนาหลักสูตรอสิลาม
ศึกษา มุตะวัซซีเฎาะห)์ และ
ส่ือการเรียนการสอนใน
สถานศึกษามีการจดั
การศึกษาหลักสูตร
ผสมผสานส าหรับโรงเรียน
เทศบาล 3 และ 4 โรงละ 
150,000 บาท

300,000  -  โรงเรียนเทศบาล 3 
และ 4

ส านักการศึกษา

40 โครงการปฏิบัติศาสนกจิ/
แบบเรียน ส าหรับ
สถานศึกษาที่จดัการศึกษา
แบบผสมผสานระหว่าง
หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานและหลักสูตรอสิลาม
ศึกษา (อสิลามศึกษา
ตอนกลาง/      มุตะวัซซี
เฎาะห์ ม.1-3)

 - เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุที่
เกี่ยวกบัการปฏิบัติศาสนกจิ/
แบบเรียนส าหรับ
สถานศึกษาที่จดัการศึกษา
แบบผสมผสานระหว่าง
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 และหลักสูตรอสิลามศึกษา 
(อสิลามศึกษาตอนกลาง/    
มุตะวัซซีเฎาะห์ ม.1-3) 
ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 3 
และ 4 อตัราคนละ 1,000 
บาท (จ านวน 377 คน)

377,000            -  โรงเรียนเทศบาล 3 
และ 4

ส านักการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ     

 (บาท)

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
๒.2 : แผนงานการศึกษา

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ     

 (บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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ยทุธศาสตร์ที ่๒ : ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษาทัง้ใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



เกิดขึน้จากโครงการ

ต.
ค.
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ธ.ค
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ม.
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ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย
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ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

41 โครงการอดุหนุนอาหาร
กลางวันส าหรับสถานศึกษาที่
จดัการศึกษาแบบผสมผสาน
ระหว่างหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและหลักสูตร
อสิลามศึกษา (อสิลามศึกษา
กลาง/มุตตะวัซซีเฎาะห์ ม.
1-3)

 - อดุหนุนค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับสถานศึกษาที่จดั
การศึกษาแบบผสมผสาน
ระหว่างหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและหลักสูตร
อสิลามศึกษา (อสิลามศึกษา
กลาง/มุตตะวัซซีเฎาะห์ ม.
1-3) นักเรียน ม.1-3 
โรงเรียนเทศบาล 3 และ 4 
จ านวน 377 คนๆ ละ 20 
บาท จ านวน 200 วัน

 1,508,000  -  โรงเรียนเทศบาล 3 
และ 4

ส านักการศึกษา

42 โครงการส่ือการเรียนการสอน
เชิงสัญลักษณ์ของความเป็น
ชาติ

 - เพื่อจา่ยเป็นค่าส่ือการ
เรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์
ของความเป็นชาติ ส าหรับ
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์
 ในอตัราศูนยฯ์ ละ 10,000
 บาท จ านวน 4 ศูนย์

 40,000  -  ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กทั้ง
 4 ศูนย์

ส านักการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่

ยทุธศาสตร์ที ่๒ : ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษาทัง้ใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

๒.2 : แผนงานการศึกษา

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ     

 (บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

22

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ     

 (บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



เกิดขึน้จากโครงการ
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ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.
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เม
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ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

43 โครงการอดุหนุนค่าหนังสือ
เรียน (ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก)

 - อดุหนุนค่าหนังสือเรียน
ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กทั้ง
 4 ศูนย ์ในอตัราคนละ 200
 บาท/ปี จ านวน 702 คน

140,400  -  ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กทั้ง
 4 ศูนย์

ส านักการศึกษา

44 โครงการอดุหนุนค่าอปุกรณ์
การเรียน (ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก)

 - อดุหนุนค่าอปุกรณ์การ
เรียน ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง 4 ศูนย ์ในอตัราคนละ
 200 บาท/ปี จ านวน 702
 คน

140,400  -  ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กทั้ง
 4 ศูนย์

ส านักการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ     

 (บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยทุธศาสตร์ที ่๒ : ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ

๒.2 : แผนงานการศึกษา
พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษาทัง้ใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ     

 (บาท) สถานทีด่ าเนินการ

23

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



เกิดขึน้จากโครงการ
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ธ.ค
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ก.
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เม
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ม.ิ

ย.
ก.
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ค.
ก.
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45 โครงการอดุหนุนค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน       
(ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก)

 - อดุหนุนค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียนส าหรับศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย ์ในอตัรา
คนละ 300 บาท/ปี จ านวน
 702 คน

210,600  -  ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กทั้ง
 4 ศูนย์

ส านักการศึกษา

46 โครงการอดุหนุนค่ากจิกรรม
พัฒนาผู้เรียน (ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก)

 - อดุหนุนค่ากจิกรรมพัฒนา
ผู้เรียนส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง 4 ศูนย ์ในอตัราคนละ
 430 บาท/ปี จ านวน 702
 คน

301,860            -  ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กทั้ง
 4 ศูนย์

ส านักการศึกษา

47 โครงการจา้งวิทยากรปฏิบัติ
หน้าที่ครูสอนอสิลามศึกษา

 - จา้งวิทยากรปฏิบัติหน้าที่
ครูสอนอสิลามศึกษา จ านวน
 2 อตัรา ปฏิบัติหน้าที่ 
โรงเรียนเทศบาล 1 จ านวน 
1 อตัรา และโรงเรียน
เทศบาล 3 จ านวน 1 อตัรา

236,160            -  โรงเรียนเทศบาล 1 
และโรงเรียนเทศบาล 3

ส านักการศึกษา

รวม 47 โครงการ 74,205,890

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ     

 (บาท) สถานทีด่ าเนินการ

24

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก















































รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ 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.อบรมให้ความรู้แนว
ทางการพัฒนาตลาดสดน่าซ้ือ

 60,000  - โรงงานและกจิการ
ต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ

กองสาธารณสุขฯ

2.Big Cleaning Day

3.รณรงค์ No Foam

2 โครงการพัฒนาสาธารณสุข
มูลฐานฯ

 - 28 ชุมชน (ชุมชนละ 
15,000 บาท) เพื่อให้ อสม. 
ด าเนินการใน 1 กลุ่มกจิกรรม 
1.การพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุข                      
2.การแกไ้ขปัญหาสาธารณสุข
ในเร่ืองต่างๆ                     
3.การจดับริการด้าน
สาธารณสุขในชุมชน

 420,000  - จ านวน 28 ชุมชน กองสาธารณสุขฯ

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

25

โครงการพัฒนาตลาดสด   
น่าซ้ือ

1

๒.3 : แผนงานสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
        งบประมาณ    
          (บาท) สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยทุธศาสตร์ที ่๒ : ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาดา้นการสาธารณสุข



รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

3 โครงการจดัอบรมระเบียบ
ผู้ประกอบการกจิการที่เป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ

 - 1.กจิกรรมอบรมให้ความรู้
แกผู้่ประกอบการ

 13,600  - โรงงานและกจิการ
ต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ

กองสาธารณสุขฯ

 - 2.กจิกรรมตรวจแนะน าตาม
หลักสุขาภิบาล

4  - ๑.อบรมให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหาร
และแผงลอย จ านวน 2 วัน

 116,100  - ร้านอาหาร แผง
ลอยและรถเร่ในและ
รอบๆ โรงเรียน

กองสาธารณสุขฯ

 - ๒.ตรวจรับรองป้ายอาหาร
สะอาดรสชาติอร่อย (CFGT)

5 โครงการจ้างเหมา
บคุคลภายนอกดูแลอาคารกัก
สัตว์

 - จา้งเหมาบุคคลภายนอก
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลอาคารกกัสัตว์
 จ านวน 1 อตัรา เพื่อดูแล
บริเวณอาคารกกัสัตว์ให้มีความ
สะอาดเรียบร้อย

 108,000  - อาคารกกัสัตว์ กองสาธารณสุขฯ

6 โครงการอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

 - สนับสนุนให้ชุมชนจ านวน 
28 ชุมชนๆ ละ 20,000 บาท
 บาท (จดัท าโครงการ อยา่ง
น้อย 3 โครงการ)

 560,000  - จ านวน 28 ชุมชน กองสาธารณสุขฯ

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
งานสุขาภิบาลอาหาร 
พัฒนาแผงลอย จ าหน่าย
อาหารให้ถกูหลักสุขาภิบาล

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
        งบประมาณ    
          (บาท) สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๒๖

ยทุธศาสตร์ที ่๒ : ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาดา้นการสาธารณสุข
๒.3 : แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2



รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

7 โครงการส ารวจขอ้มูล
จ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ

 - จา้งเหมาเจา้หน้าที่หรือ
อาสาสมัครออกส ารวจและขึ้น
ทะเบียนสุนัขและแมวปีละ ๒ 
คร้ัง

 15,000  - ในเขตเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก

กองสาธารณสุขฯ

8 โครงการรณรงค์ป้องกนัโรค
พิษสุนัขบ้า ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า

 - ๑.ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง ได้แกป่ศุสัตว์         
๒.ประชาสัมพันธ์โครงการ     
๓.กองสาธารณสุขฯ สนับสนุน
งบประมาณ                      
๔.ให้บริการฉดีวัคซีน สุนัขและ
แมวตามวัน เวลาที่ก าหนด    
๕.สรุปและรายงานผล

 150,000  - บริเวณลานจอดรถ
ห้องประชุมมหาราช

กองสาธารณสุขฯ

รวม 8 โครงการ 1,442,700          

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
โครงการ/กิจกรรม

        งบประมาณ    
          (บาท)

ยทุธศาสตร์ที ่๒ : ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ

๒.3 : แผนงานสาธารณสุข

27

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาดา้นการสาธารณสุข

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
ล าดับ







.



รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 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 โครงการพฒันาศักยภาพผู้
พกิาร

 - ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบั
การดูแลรักษา และพฒันา
สุขภาพของผู้พกิาร

 50,000  - จ านวน 28 ชุมชน กองสวัสดิการฯ

รวม 1 โครงการ 50,000               

ยทุธศาสตร์ที ่๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวสัดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
๒.4 : แผนงานสังคมสงเคราะห์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
        งบประมาณ    
          (บาท) สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

28



รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

 800,000
 - 1.1 กจิกรรมฝึกอบรม
อาชีพให้แกส่มาชิกชุมชนท่า
โรงเล่ือย

50,000  -  ชุมชนท่าโรงเล่ือย กองสวัสดิการฯ

 - 1.2 กจิกรรมฝึกอบรม
อาชีพให้แกส่มาชิกชุมชน
อริศรา

50,000  -  ชุมชนอริศรา กองสวัสดิการฯ

 - 1.3 กจิกรรมฝึกอบรม
อาชีพให้แกส่มาชิกชุมชน
เจริญสุข

50,000  -  ชุมชนเจริญสุข กองสวัสดิการฯ

 - 1.4 กจิกรรมฝึกอบรม
อาชีพให้แกส่มาชิกชุมชน
สวนมะพร้าว

50,000  -  ชุมชนสวนมะพร้าว กองสวัสดิการฯ

โครงการพัฒนาอาชีพและ
แกไ้ขปัญหาความยากจน
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง

1

ยทุธศาสตร์ที ่๒ : ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ

2.5 : แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยนืให้กับประชาชนในท้องถ่ิน

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม

     งบประมาณ      
(บาท) สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

29



รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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  - 1.5 กจิกรรมฝึกอบรม
อาชีพให้แกส่มาชิกชุมชน    
บาโงเปาะเล็ง

50,000  -  ชุมชนบาโงเปาะเล็ง กองสวัสดิการฯ

 - 1.6 กจิกรรมฝึกอบรม
อาชีพให้แกส่มาชิกชุมชน    
ดงงูเห่า

50,000  -  ชุมชนดงงูเห่า กองสวัสดิการฯ

 - 1.7 กจิกรรมฝึกอบรม
อาชีพให้แกส่มาชิกชุมชน    
ท่ากอไผ่

50,000  -  ชุมชนท่ากอไผ่ กองสวัสดิการฯ

 - 1.8 กจิกรรมฝึกอบรม
อาชีพให้แกส่มาชิกชุมชน    
ศรีอามาน

50,000  -  ชุมชนศรีอามาน กองสวัสดิการฯ

 - 1.9 กจิกรรมฝึกอบรม
อาชีพให้แกส่มาชิกชุมชน    
หัวสะพาน

50,000  -  ชุมชนหัวสะพาน กองสวัสดิการฯ

พ.ศ.๒๕๖1

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยนืให้กับประชาชนในท้องถ่ิน

30

โครงการพัฒนาอาชีพและ
แกไ้ขปัญหาความยากจน
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง

2.5 : แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ      

(บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖2

ยทุธศาสตร์ที ่๒ : ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ



รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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  - 1.10 กจิกรรมฝึกอบรม
อาชีพให้แกส่มาชิกชุมชน    
บาโงปริเม็ง

50,000  -  ชุมชนบาโงปริเม็ง กองสวัสดิการฯ

 - 1.11 กจิกรรมฝึกอบรม
อาชีพให้แกส่มาชิกชุมชน   
บือเร็ง

50,000  -  ชุมชนบือเร็ง กองสวัสดิการฯ

 - 1.12 กจิกรรมฝึกอบรม
อาชีพให้แกส่มาชิกชุมชน   
กอืดาบารู

50,000  -  ชุมชนกอืดาบารู กองสวัสดิการฯ

 - 1.13 กจิกรรมฝึกอบรม
อาชีพให้แกส่มาชิกชุมชน
หลังล้อแม็ก

50,000  -  ชุมชนหลังล้อแม็ก กองสวัสดิการฯ

 - 1.14 กจิกรรมฝึกอบรม
อาชีพให้แกส่มาชิกชุมชน   
หัวกญุแจ

50,000  -  ชุมชนหัวกญุแจ กองสวัสดิการฯ

31

ยทุธศาสตร์ที ่๒ : ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ

2.5 : แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ      

(บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ล าดบั

โครงการพัฒนาอาชีพและ
แกไ้ขปัญหาความยากจน
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยนืให้กับประชาชนในท้องถ่ิน



รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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  - 1.15 กจิกรรมฝึกอบรม
อาชีพปักเล่ือมให้แกก่ลุมสตรี

50,000  -  ที่ท าการชุมชน    
กอืดาบารู 

กองสวัสดิการฯ

 - 1.16 กจิกรรมฝึกอบรม
การท าขนมอบผู้สูงอายุ

50,000  -  ศูนยเ์รียนรู้ผู้สูงอายุ กองสวัสดิการฯ

32

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ      

(บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

โครงการพัฒนาอาชีพและ
แกไ้ขปัญหาความยากจน
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง

ยทุธศาสตร์ที ่๒ : ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยนืให้กับประชาชนในท้องถ่ิน
2.5 : แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

2 โครงการจดัการแขง่ขนักฬีา
ชุมชนสัมพันธ์ต้านภัย       
ยาเสพติด

 - จดัการแขง่ขนักฬีาชุมชน
สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด
ให้กบัประชาชนในเขต
เทศบาล จ านวน 28 ชุมชน

200,000              -  จ านวน 28 ชุมชน กองสวัสดิการฯ

ยทุธศาสตร์ที ่๒ : ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมศักยภาพศูนยป์ฏิบัตกิารการตอ่สูเ้พ่ือเอาชนะยาเสพตดิ
2.5 : แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ      

(บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
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รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

3 โครงการส่งเสริมกจิกรรม
เด็กและเยาวชน

 - เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาล จ านวน 28 ชุมชน 
 - จดัการแขง่ขนักฬีาสร้าง
ความสามัคคีพัฒนา
ศักยภาพด้านร่างกายและท า
ให้ตระหนักถงึความส าคัญ
ของการออกก าลังกาย

100,000              -  จ านวน 28 ชุมชน กองสวัสดิการฯ

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมดา้นการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
2.5 : แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ      

(บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

ยทุธศาสตร์ที ่๒ : ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ



รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บทบาทแกนน าสตรี

 - เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บทบาทแกนน าสตรีในชุมชน
 28 ชุมชน ได้แกก่จิกรรม
การฝึกอบรมภาวะผู้น า

70,000                -  จ านวน 28 ชุมชน กองสวัสดิการฯ

รวม 4 โครงการ 1,170,000

ยทุธศาสตร์ที ่๒ : ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชนเพ่ือรองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน
2.5 : แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ      

(บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

35

ล าดบั









รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

โครงการจัดงานส่งเสริมการ
กีฬาและนันทนาการ

 2,500,000

1 โครงการจดัส่งเยาวชน 
ประชาชน เขา้ร่วมการแขง่ขนั
ในกจิกรรมต่างๆ

 - จดัส่งนักกฬีาและผู้เขา้
แขง่ขนัในนามเทศบาลเมืองสุ
ไหงโก-ลก เขา้ร่วมการ
แขง่ขนัในกจิกรรมต่างๆ

 250,000  - เป็นสถานที่
หน่วยงานเจา้ภาพ
จดัการแขง่ขนั

ส านักการศึกษา

2 โครงการแขง่ขนักฬีา-กรีฑา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทยระดับภาคใต้
และระดับประเทศ

 - นักกฬีา/เจา้หน้าทีเ่ขา้ร่วม
การแขง่ขนัฯ รอบคัดเลือก 
ระดับภาคใต้ จ านวน 100 
คน และรองชิงชนะเลิศ    
ระดับประเทศ จ านวน 60 
คน

 1,000,000  - ระดับภาคใต้ ณ 
อบจ.สงขลา 
ระดับประเทศ จงัหวัด
เชียงใหม่

ส านักการศึกษา

ยทุธศาสตร์ที ่๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ

2.6 : แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

     งบประมาณ      
(บาท) สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

3 โครงการแขง่ขนักฬีาเปตอง  - การแขง่ขนักฬีาเปตอง 
จ านวน 70 ทีม

80,000                - สนามเปตอง ส านักการศึกษา

4 โครงการแขง่ขนัเรือยอกอง  - การแขง่ขนัเรือยอกอง 
(ประเภททัว่ไป,ประเภท
อาวุโส), แขง่ขนัเรือปิดตา 
การแขง่ขนัเรือคู่พเิศษ

 300,000  - ท่าเรือชุมชนโปฮง
ยามู

ส านักการศึกษา

5 โครงการการแขง่ขนัปันจกัสีลัต  - ประเภทการแขง่ขนั จดั
กลุ่มอาย ุ10 ปี - 18 ปีขึ้น
ไป, ประเภทการต่อสู้      
(Tanding ) อาย ุ10 ปี      
แต่ไม่เกนิ 12 ปี, ประเภท
การต่อสู้ยวุชน ชาย/หญิง 
(อาย ุ13 ปี แต่ไม่เกนิ 15 
ปี), ประเภทการต่อสู้เยาวชน
ชาย/หญิง (อาย ุ16 ปีขึ้นไป
 แต่ไม่เกนิ 18 ปี และ
ประเภทการต่อสู่ 3 คน 
(Team 3x3)

250,000              - อาคารร่ืนอรุณ ส านักการศึกษา

ยทุธศาสตร์ที ่๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
2.6 : แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

37

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ      

(บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2



รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

6 โครงการแขง่ขนับาสเกตบอล  - จดัแขง่ขนักฬีา
บาสเกตบอล ประเภท
เยาวชนและประชาชนใน
จงัหวัดนราธิวาสและพืน้ที่
ใกล้เคียง

 150,000  - สนามบาสเกตบอล ส านักการศึกษา

7 โครงการแขง่ขนัฟตุบอลสาน
สัมพนัธ์ เทศบาลเมืองสุไหง  
โก-ลก คัพ

 - จดัแขง่ขนักฬีาฟตุบอล
ประเภทเยาวชน ประชาชน 
และ FA CUP

300,000              - สนามกฬีามหาราช ส านักการศึกษา

8 โครงการแขง่ขนักฬีาเซปัก
ตะกร้อ

 - จดัแขง่ขนักฬีาเซปัก
ตะกร้อ ประเภท ก 
ประชาชนทัว่ไป เปิดรับ
นักกฬีาจากประเทศ
มาเลเซียและต่างจงัหวัดของ
ประเทศไทย จ านวน 12 ทีม
 , ประเภท ข เยาวชน 
ประชาชน ภายใน จ านวน 
16 ทีม

70,000                - อาคารพลศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๔

ส านักการศึกษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ      

(บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

2.6 : แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ
พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
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ยทุธศาสตร์ที ่๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ



รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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 โครงการแขง่ขนักฬีา-กรีฑา 
กลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมือง     
สุไหงโก-ลก

 - นักเรียนในโรงเรียน
เทศบาล 1 - 4 เขา้ร่วม
แขง่ขนักฬีาฟตุซอล,
วอลเล่ยบ์อลในร่ม, เปตอง, 
เซปัคตะกร้อและกรีฑา

100,000              - สนามกฬีามหาราช ส านักการศึกษา

รวม  9 โครงการ 2,500,000         

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ      

(บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

ยทุธศาสตร์ที ่๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
2.6 : แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

39











รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพ
ผู้สูงอายุ

 - เพือ่จา่ยเป็นค่าเบีย้ยงัชีพ
ผู้สูงอาย ุจ านวน 3,849 คน

 29,992,800  - ในเขตเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก

กองสวัสดิการฯ

2 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพคน
พกิาร

 - เพือ่จา่ยเป็นค่าเบีย้ยงัชีพ
คนพกิาร จ านวน 657 คน 
ในอตัรา 800 บาท/คน/
เดือน

 6,307,200  - ในเขตเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก

กองสวัสดิการฯ

3 โครงการสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์  - เพือ่จา่ยเป็นค่าเบีย้ยงัชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 100 
คน ในอตัรา 500 บาท/คน/
เดือน

 600,000  - ในเขตเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก

กองสวัสดิการฯ

รวม 3 โครงการ 36,900,000       

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

40

ยทุธศาสตร์ที ่๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวสัดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  
2.7 : แผนงานงบกลาง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ      

(บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2





รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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 โครงการจา้งเหมาเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยส านักงานเทศบาล

 - จา้งเหมาผู้รักษาความ
ปลอดภัย จ านวน 3 อตัรา

 270,000  - ส านักงานเทศบาล ส านักปลัดฯ

รวม  ๑ โครงการ  270,000

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

41

ยทุธศาสตร์ที ่3 : ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาศักยภาพของท้องถ่ินในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถ่ิน
3.1 : แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ      

(บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2





รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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 โครงการจา้งเหมารักษาความ
ปลอดภัยโรงเรียนสังกดัเทศบาล

 - จา้งเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัย จ านวน 7 
อตัรา รร.ท.1 จ านวน 1 
อตัรา,รร.ท.2 จ านวน 2 
อตัรา,รร.ท.3 จ านวน 2 
อตัรา และรร.ท.4 จ านวน 2
 อตัรา

 672,000  - โรงเรียนเทศบาล 
๑-๔

ส านักการศึกษา

รวม  ๑ โครงการ  672,000

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

42

ยทุธศาสตร์ที ่3 : ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาศักยภาพของท้องถ่ินในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถ่ิน
3.2 : แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ      

(บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2





รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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 โครงการจา้งเหมารักษาความ
ปลอดภัยสวนสาธารณะของ
เทศบาล

 - จา้งเหมาเอกชนดูแลรักษา
ความปลอดภัยสวนภูมินทร์
,สวนขวัญประชา,สวนร่ืน
อรุณ,สวนหน้าโรงพยาบาล
,สนามกฬีาเทศบาล,
ส านักงานกองช่าง ฯลฯ

 1,176,000  - กองช่าง กองช่าง

รวม  ๑ โครงการ  1,176,000

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
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บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยทุธศาสตร์ที ่3 : ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาศักยภาพของท้องถ่ินในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถ่ิน
3.3 : แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ      

(บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก





รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 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 โครงการจา้งเหมาผู้รักษาความ
ปลอดภัยสถานีขนส่งผู้โดยสาร
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - จา้งเหมาผู้รักษาความ
ปลอดภัยสถานีขนส่ง จ านวน
 ๔ อตัรา

 360,000  - สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก

สถานีขนส่ง

รวม 1 โครงการ 360,000            

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยทุธศาสตร์ที ่3 : ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาศักยภาพของท้องถ่ินในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถ่ิน
3.4 : แผนงานการพาณิชย์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ      

(บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
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รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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 โครงการเช่าที่ดินการรถไฟบริเวณ
ซุ้มขายอาหาร สวนร่ืนอรุณ

 - เพื่อจ่ายเปน็ค่าเช่าที่ดินการ
รถไฟบริเวณซุ้มขายอาหาร 
สวนร่ืนอรุณ  จ านวน 1 แหง่

30,000  - สวนร่ืนอรุณ กองคลัง

รวม 1 โครงการ 30,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทนุพาณชิยกรรม และการทอ่งเที่ยว

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทนุในทอ้งถ่ิน และเมืองชายแดน เพ่ือรองรับประชาคมอาเซ๊ยน

4.1 : แผนงานบริหารงานทั่วไป

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ    

  (บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
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รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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 โครงการถนนคนเดิน  - จดัพืน้ทีใ่ห้ผู้ประกอบการ
รวมตัวกนัขายสินค้าประเภท
ต่างๆ ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์

100,000  - บริเวณศูนยอ์าหาร
เทศบาลเมืองสุไหงโก-
ลก

กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการเทศกาลอาหารจานเด็ด  - ออกร้านอาหารทีไ่ด้
มาตรฐาน "อาหารสะอาด 
รสชาติอร่อย",ออกร้าน
จ าหน่ายสินค้า OTOP,ออก 
 บูธรณรงค์ลด ละ เลิก การ
ใชโ้ฟมบรรจอุาหาร,การ
ประกวด "สุดยอดบูธอาหาร
และการแสดงบนเวที

900,000            - ลานอเนกประสงค์ 
สนามกฬีามหาราช

กองสาธารณสุขฯ
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ยุทธศาสตร์ที ่4 : ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเทีย่ว

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถ่ิน และเมืองชายแดน เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน

4.2 แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ    

  (บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก



รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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 โครงการเชา่ทีดิ่นการรถไฟ 
(ตลาดรถไฟ)

 - ค่าเชา่ทีดิ่นการรถไฟ 
ส าหรับการจดัท าตลาดสดฯ
จ านวน 1 แห่ง

1,098,200          - ตลาดสดเทศบาล 
(ตลาดรถไฟ)

กองสาธารณสุขฯ

รวม 3 โครงการ 2,098,200

ยุทธศาสตร์ที ่4 : ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเทีย่ว

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถ่ิน และเมืองชายแดน เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ    

  (บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
4.2 แผนงานสาธารณสุข
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รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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 โครงการถนนสายวฒันธรรม  - ออกร้านอาหารตาม
วฒันธรรมเช่น  อาหารไทย  
มลายู  จีน  ทกุวนัจันทร์ที่ ๒ 
และ ๔ ของเดือน

150,000  - บริเวณถนนหน้าสวน
ภูมินทร์

กองสวัสดิการฯ

รวม 1 โครงการ 150,000

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทนุพาณชิยกรรม และการทอ่งเที่ยว

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทนุในทอ้งถ่ิน และเมืองชายแดน เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน

4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ      

(บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
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รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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 โครงการลดคัดแยกขยะมูลฝอย  - ต่อยอดชุมชนน าร่องใน
การจดักจิกรรมลดคัดแยก
ขยะจากแหล่งก าเนิด

 200,000  - 28 ชุมชนและ
โรงเรียนในสังกดั
เทศบาล

กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการจา้งเหมา
บุคคลภายนอกด าเนินการดูแล
ตลาดสดเทศบาล (ตลาดรถไฟ)

 - จา้งเหมาบุคคลภายนอก 
จ านวน 8 อตัรา ด าเนินการ
ดูแลตลาดสดเทศบาล    
จ านวน 1 แห่ง

936,000  - ตลาดสดเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

49

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา : จัดทา้ระบบก้าจัดขยะและสิ่งปฏกูิลตลอดจนระบบบา้บดัน้้าเสีย

5.1 แผนงานสาธารณสุข

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ    

  (บาท) สถานทีด่้าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก



รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

3 โครงการจา้งเหมา
บุคคลภายนอกด าเนินการดูแล
อาคารศูนยอ์าหาร

 - จา้งเหมาบุคคลภายนอก 
จ านวน 6 อตัรา ด าเนินการ
ดูแลอาคารศูนย ์อาหาร 
จ านวน 1 แห่ง ให้มีความ
สะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อยและมีความปลอดภัย

792,000             - อาคารศูนยอ์าหาร กองสาธารณสุขฯ

รวม 3 โครงการ 1,928,000        

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา : จัดทา้ระบบก้าจัดขยะและสิ่งปฏกูิลตลอดจนระบบบา้บดัน้้าเสีย

5.1 แผนงานสาธารณสุข

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ    

  (บาท) สถานทีด่้าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
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รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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 โครงการเช่าทีดิ่นการรถไฟ  - จา่ยค่าเช่าทีดิ่น ค่าสิทธิ
การใช้ทีดิ่นของการรถไฟ
แห่งประเทศไทยทีเ่ทศบาล
เช่า หรือขอใช้ประโยชน์ 
จ านวน 2 แห่ง คือ สวนหน้า
โรงพยาบาลและบริเวณถนน
เอเชีย 18 เชื่อมถนนทราย
ทอง 5 (หน้าด่านศุลกากรฯ)

 150,000  - สวนหน้า
โรงพยาบาลและ
บริเวณถนนเอเชีย 18
 เชื่อมถนนทรายทอง 
5 (หน้าด่านศุลกากรฯ)

กองช่าง

พ.ศ.๒๕๖2
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บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา : ปรับปรุงภมูิทศัน์ในชุมชนและเมือง

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ    

  (บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖1



รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

2 โครงการจา้งเหมาเอกชนดูแล
รักษาสวนสาธารณะของเทศบาล

 - จา้งเหมาเอกชนดูแลรักษา
ความสะอาดสวนสาธารณะ 
ได้แกส่วนหน้าโรงพยาบาล, 
สวนสิรินธร,สวนขวัญประชา
,สวนภูมินทร์,สวนเลียบเมือง
ทางรถไฟ (ถนนทรายทอง 1)
 และสนามกฬีาสันติภาพ 
ฯลฯ

 2,803,600  - สวนหน้า
โรงพยาบาล,สวนสิริน
ธร,สวนขวัญประชา
,สวนภูมินทร์,สวน
เลียบเมืองทางรถไฟ 
(ถนนทรายทอง 1) 
และสนามกฬีา
สันติภาพ ฯลฯ

กองช่าง

3 โครงการจา้งเหมาดูแลรักษา
ความสะอาดอาคาร
อเนกประสงค์พร้อมดูแลรักษา
ไม้ประดับสวนร่ืนอรุณ

 - จา้งเหมาดูแลรักษาความ
สะอาดอาคารอเนกประสงค์
 พร้อมดูแลรักษาไม้ประดับ
สวนร่ืนอรุณ ฯลฯ

108,000             - อาคาร
อเนกประสงค์และ
สวนร่ืนอรุณ

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา : ปรับปรุงภมูิทศัน์ในชุมชนและเมือง

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
โครงการ/กิจกรรม

     งบประมาณ    
  (บาท) สถานทีด่ าเนินการ



รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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 โครงการจา้งเหมา
บุคคลภายนอกด าเนินการขน
ยา้ยและฝังกลบขยะ

 - เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งเหมา
บุคคลภายนอกด าเนินการ
ขนยา้ยและฝังกลบขยะของ
แต่ละเดือนหรือคร้ังคราว
รวมถงึจา้งเหมา
บุคคลภายนอก คนงานใน
การควบคุมเคร่ืองชั่งขยะ 
คนงานทัว่ไปและยามประจ า
บ่อก าจดัขยะ

 3,000,000  - ศูนยก์ าจดัขยะ กองสาธารณสุขฯ

5 โครงการจา้งเหมา
บุคคลภายนอกรักษาความ
สะอาดภายในชุมชน

 - เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งเหมา
บุคคลภายนอกดูแลท าความ
สะอาดภายในชุมชน (จ านวน
 15 ชุมชน)

1,620,000          - จ านวน 15 ชุมชน กองสาธารณสุขฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา : จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏกูิลตลอดจนระบบบ าบดัน้ าเสีย

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ    

  (บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2



รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

6 โครงการจา้งเหมา
บุคคลภายนอกดูแลจดัการบ่อ
บ าบัดปฏิกลู

 - จา้งเหมาบุคคลภายนอก
ดูแลจดัการบ่อบ าบัดปฏิกลู

216,000             - บ่อบ าบัดปฏิกลู กองสาธารณสุขฯ

รวม 6 โครงการ 7,897,600        

พ.ศ.๒๕๖1
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา : จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏกูิลตลอดจนระบบบ าบดัน้ าเสีย

พ.ศ.๒๕๖2
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

     งบประมาณ    
  (บาท) สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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  โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแล
รักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบ
สนามกีฬามหาราช

 - จ้างเหมาเอกชนดูแลรักษา
ความสะอาด บริเวณสนาม
กีฬามหาราช,ลานคนเดิน
,สนามเปตอง,สนามฟตุซอล
,สนามหญ้าเทยีม,หอ้งประชุม
มหาราช และหอ้งน ้า

 752,000  - บริเวณโดยรอบ
สนามกฬีามหาราช

ส้านักการศึกษา

รวม 1 โครงการ 752,000           

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา : ปรับปรุงภมูิทศัน์ในชุมชนเมือง

5.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ    

  (บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2





รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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 โครงการจ้างเหมาบคุคลภายนอก
ดูแลระบบและการจัดการโรงฆ่าสัตว์

 - จ้างเหมาบคุคลภายนอกดูแล
ระบบการจัดการโรงฆ่าสัตวใ์ห้
มีความสะอาดและมีความ
ปลอดภยั

 432,000  - โรงฆ่าสัตว์ กองสาธารณสุขฯ

รวม 1 โครงการ 432,000           

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา : จัดทา้ระบบก้าจัดขยะและสิ่งปฏกูิลตลอดจนระบบบา้บดัน้้าเสีย

5.4 แผนงานการพาณชิย์

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ    

  (บาท) สถานทีด่้าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2





รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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 โครงการสืบสานวัฒนธรรม     
ไทย - มาเลเซีย

 - ชุมชนในเขตเทศบาล 
จ านวน 28 ชุมชน           
 - ออกร้านจ าหน่ายอาหาร   
 - ออกบูทสาธิตกจิกรรมทาง
วัฒนธรรม                      
 - การแสดงศิลปวัฒนธรรม

 700,000  - ชุมชนในเขตเทศบาล 
จ านวน 28 ชุมชน

กองสวัสดิการฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณ ีศิลปวัฒนธรรม

6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ    

  (บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
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รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

2 โครงการส่งเสริมการปฏิบัติ
ศาสนกจิในเดือนรอมฎอน

 - อบรมให้ความรู้การเตรียม
ตัวในเดือนรอมฎอน           
 - กจิกรรมการละศีลอด

200,000             - ชุมชนในเขตเทศบาล 
จ านวน 28 ชุมชน

กองสวัสดิการฯ

3 โครงการจดังานเมาลิดสัมพนัธ์  - การแขง่ขนัขบัร้องอานาซีด
 - การแขง่ขนัอา่นอลักรุอาน
 - การแขง่ขนัอาซาน         
 - การบรรยายธรรม

100,000             - ชุมชนในเขตเทศบาล 
จ านวน 28 ชุมชน

กองสวัสดิการฯ

4 โครงการจดังานอาซูรอสัมพนัธ์  - การกวนอาซูรอของแต่ละ
ชุมชน                          
 - จดักจิกรรมบนเวที

100,000             - ชุมชนในเขตเทศบาล 
จ านวน 28 ชุมชน

กองสวัสดิการฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างและท านุบ ารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน

6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ    

  (บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2



รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

5 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมแกเ่ยาวชน

 - กจิกรรมฝึกอบรมคุณธรรม
ให้แกเ่ด็กในเขตเทศบาล

70,000               - ชุมชนในเขตเทศบาล 
จ านวน 28 ชุมชน

กองสวัสดิการฯ

รวม 5 โครงการ 1,170,000        

พ.ศ.๒๕๖2

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเด็ก เยาวชนและประชาชน

6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ    

  (บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

59

พ.ศ.๒๕๖1



รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

โครงการจดังานสง่เสริม
ประเพณี ศาสนา วฒันธรรม
ท้องถ่ิน

2,410,000        

1 โครงการประเพณีชกัพระ  - จดัให้มีขบวนแห่เรือพระ
จากวัดวาอารามต่างๆ ในเขต
เทศบาลและบริเวณใกล้เคียง
 และมีการประกวดเรือพระ

300,000            - ลานอเนกประสงค์
สนามกฬีามหาราช

ส านักการศึกษา

2 โครงการประเพณีลอยกระทง  - จดัให้มีขบวนแห่กระทง,
นางนพมาศ,ประกวดนางนพ
มาศ,การประกวดกระทง
ขนาดใหญ่-ขนาดกลาง-
กระทงใบตอง,การแสดง
ดนตรีและการออกร้าน
จ าหน่ายสินค้า

580,000  - สวนสิรินธร ส านักการศึกษา

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก

ยุทธศาสตร์ที ่6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ    

  (บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
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รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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 โครงการวันส่งท้ายปีเกา่-
ต้อนรับปีใหม่

 - ประชาชนร่วมท าบุญตัก
บาตรและร่วมกจิกรรมวันส่ง
ท้ายปีเกา่ต้อนรับปีใหม่

350,000  - ลานอเนกประสงค์ 
สนามกฬีามหาราช

ส านักการศึกษา

4 โครงการวันตรุษจนี  - จดัให้มีขบวนแห่,การเชดิ
สิงโต,การแสดงคณะกลอง
ยาว,การแห่รถบุปผชาติ,การ
แสดงของนักเรียนและการ
ประกวดหนูน้อยตรุษจนี

480,000  - ศาลเจา้แม่โต๊ะโมะ ส านักการศึกษา

5 โครงการประเพณีสงกรานต์  - ร่วมท าพิธีท าบุญตักบาตร 
รดน้ าขอพรผู้สูงอาย ุและมี
การประกวดสามล้อบุปผชาติ

250,000            - ถนนเทศปฐม    
หน้าโรงเรียนบ้านสุ
ไหงโก-ลก

ส านักการศึกษา

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

ยุทธศาสตร์ที ่6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ    

  (บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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 โครงการวันอาสาฬหบูชา/วัน
เขา้พรรษา

 - จดัให้มีการหล่อเทียนและ
สมโภชเทียนพรรษา จ านวน
 9 ต้น,กจิกรรมกวนขา้ว
มธุปายาส จ านวน 8 กระทะ
 และมีการแห่เทียนพรรษา
และผ้าอาบน้ าฝน เพือ่น าไป
ถวายวัด จ านวน 4 วัด

250,000            - ลานอเนกประสงค์ 
สนามกฬีามหาราช    
 - ถวายเทียนพรรษา 
วัดโก-ลกเทพวิมล,วัด
ขวัญประชา,วัดทองดี
ประชารามและวัดชล
เฉลิมเขต

ส านักการศึกษา

7 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น (สมโภชศาลเจา้
แม่โต๊ะโมะ)

 - จดัให้มีการแสดงบนเวที
ของเด็ก เยาวชน และการ
ออกบูธนิทรรศการ

100,000            - ศาลเจา้แม่โต๊ะโมะ ส านักการศึกษา

8 โครงการบรรพชาสามเณรและ
บวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน

 - เด็กและเยาวชนเขา้ร่วม
กจิกรรมบรรพชาสามเณร
และบวชศึลจาริณีภาคฤดูร้อน

100,000            - วัดทองดีประชาราม ส านักการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที ่6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
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6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ    

  (บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2



รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

โครงการจดังานรัฐพิธีและวนั
ส าคัญตา่งๆ

801,000           

9  โครงการจดังานวันปิยมหาราช  - ขา้ราชการ พ่อค้า 
ประชาชน นักเรียน นักศึกษา
เขา้ร่วมกจิกรรมเฉลิมพระ
เกยีรติ

1,000                 - สวนภูมินทร์ ส านักการศึกษา

10 โครงการจดังานวันพ่อแห่งชาติ  - ขา้ราชการ พ่อค้า 
ประชาชน นักเรียน นักศึกษา
เขา้ร่วมกจิกรรมท าบุญตัก
บาตรและพิธีถวายราชสดุดี

50,000              - ลานอเนกประสงค์ 
สนามกฬีามหาราช

ส านักการศึกษา

11 โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาติ  - จดัให้มีกจิกรรมบนเวที
และกจิกรรมการออกบูธของ
เทศบาล,ชมรม และองค์กร
ต่างๆ

200,000            - สวนสิรินธร ส านักการศึกษา

พ.ศ.๒๕๖2

ยุทธศาสตร์ที ่6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดบั
พ.ศ.๒๕๖1

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
โครงการ/กิจกรรม

     งบประมาณ    
(บาท)
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รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

12 โครงการจดังานวันอนุรักษ์มรดก
ไทย

 - จดักจิกรรมเทิดพระเกยีรติ
 เนือ่งในวันคล้ายวันพระราช
สมภพของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราช
กมุารี การแสดงของเยาวชน
และการจดับูธนิทรรศการ

300,000            - สนามกฬีามหาราช
 อาคารร่ืนอรุณ

ส านักการศึกษา

13 โครงการจดังานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจา้อยู่หัว
 มหาวชริาลงกร ณ บดินทรเทพ
ยวรางกรู

 - ขา้ราชการ พ่อค้า 
ประชาชน นักเรียน นักศึกษา
 เขา้ร่วมกจิกรรม ท าบุญตัก
บาตร และพิธีถวายพระพร
ชยัมงคล

200,000            - อาคารร่ืนอรุณ ส านักการศึกษา

14 โครงการจดังานเฉลิมพระเกยีรติ
สมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิ
พระบรมราชนิีนาถ เนือ่งใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิม พระชนมพรรษา

 - ขา้ราชการ พ่อค้า 
ประชาชน นักเรียน นักศึกษา
 เขา้ร่วมกจิกรรม ท าบุญตัก
บาตร และพิธีถวายพระพร
ชยัมงคล

50,000              - ลานอเนกประสงค์ 
สนามกฬีามหาราช

ส านักการศึกษา

รวม 14 โครงการ 3,211,000        

ยุทธศาสตร์ที ่6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

พ.ศ.๒๕๖2
6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ    

(บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.๒๕๖1



รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  - ผู้บริหาร สมาชกิสภาฯ 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจา้งประจ า พนักงานจา้ง 
ได้รับการฝึกอบรมอยา่งน้อย
 1 หลักสูตรต่อคนต่อปี

218,000  - ห้องประชมุ
มหาราชและดูงาน
นอกสถานที่

ส านักปลัดฯ

65

ยุทธศาสตร์ที ่๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร

7.1 : แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ    

  (บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก



รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

2 โครงการจดัการการเลือกต้ัง  -  เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกเทศบาล

1,500,000          - ในเขตเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก

ส านักปลัดฯ

3 โครงการจัดเวทีประชาคม  - จัดเวทีประชาคม โดยมี
ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล ผู้แทนภาครัฐ 
รัฐวสิาหกิจ ภาคเอกชน 
ผู้ทรงคุณวฒิุ ประธานชุมชนทัง้
 28 ชุมชน ชมรม สมาคม 
และประชาชนในเขตเทศบาลฯ

20,000              - ห้องประชมุมหาราช กองวิชาการฯ

4 โครงการจา้งเหมาผู้ปฏิบัติงาน
กองคลัง

 - จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานกอง
คลัง จ านวน 2 อัตรา ได้แก่    
 1.งานการเงิน                  
 2.บัญชีงานธรุการกองคลัง    
 3.งานจัดเก็บค่าธรรมเนียม
เก็บขนขยะมูลฝอย

216,000            - กองคลัง กองคลัง

ยุทธศาสตร์ที ่๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนา :  พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

7.1 : แผนงานบริหารงานทัว่ไป
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ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ    

  (บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2



รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

5 โครงการวันเทศบาล  - ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างร่วมท ากิจกรรม
ปลูกต้นไม้ในวนัเทศบาล,
ท าบุญทางศาสนา พุทธ-อิสลาม
 ณ ส านักงานเทศบาลเมืองสุ
ไหงโก-ลก และร่วมกิจกรรม
เชื่อมความสัมพันธเ์พือ่สร้าง
ความสามัคคี

100,000            - ส านักงานเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก

ส านักปลัดฯ

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
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ยุทธศาสตร์ที ่๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสร้างทัศนคติทีด่ีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชน

7.1 : แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ    

  (บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั



รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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 โครงการจดัท าส่ือประชาสัมพันธ์
เผยแพร่หมายเลขโทรศัพท์ของ
หน่วยงานราชการ เอกชนใน
อ าเภอสุไหงโก-ลก

 - จัดท าปฏิทินประจ าปี    
จ านวน 7,000 เล่ม

126,000            - กองวิชาการฯ กองวิชาการฯ

7 โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ขา่วสารของเทศบาล

 - 1.จัดท ารายงานประจ าปี 450,000            - กองวิชาการฯ กองวิชาการฯ

 - ๒.จัดท าส่ือส่ิงพิมพ์

รวม 7 โครงการ 2,630,000        

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม

     งบประมาณ    
  (บาท) สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

ยุทธศาสตร์ที ่๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
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7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธแ์ละเผยแพร่การด าเนินงานขององค์กร เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน











รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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 โครงการพฒันาขา้ราชครูใน
สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยใน
การพฒันาขา้ราชการครู/
พนักงานครูส าหรับครู
โรงเรียนเทศบาลทัง้ ๔ โรง 
และส าหรับครูศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กทัง้ ๔ ศูนย์

507,000  - โรงเรียนเทศบาลทัง้
 4 โรง และศูนย์
พฒันาเด็กเล็กทัง้ 4 
ศูนย์

ส านักการศึกษา

7.2 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ      

(บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บคุลากรในองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล
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รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

2 โครงการปพูื้นกระเบื้องรอบอาคาร
ศรีตรัง โรงเรียนเทศบาล 3

 - ปกูระเบื้องรอบอาคารและ  
ปพูื้นกระเบื้องใต้บนัได 
โรงเรียนเทศบาล 3 พื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 198.00 ตารางเมตร
 พร้อมบวัเชิงผนัง กระเบื้อง
เซรามิค ความยาวไม่น้อยกวา่ 
102.00 เมตร

148,000  - โรงเรียนเทศบาล 3 ส านักการศึกษา

3 โครงการทาสีอาคารกระดังงา 
โรงเรียนเทศบาล 3

 - ทาสีภายในและภายนอก
อาคารกระดังงา โรงเรียน
เทศบาล 3 พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
3,607 ตารางเมตร

450,000              - โรงเรียนเทศบาล 3 ส านักการศึกษา

4 โครงการปรับปรุงห้องสุขา 
โรงเรียนเทศบาล 1

 - ปรับปรุงหอ้งสุขา จ านวน 8
 หอ้ง อาคารเรียน 2 โรงเรียน
เทศบาล 1

450,000              - โรงเรียนเทศบาล 1 ส านักการศึกษา

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏบิตัิงาน

7.2 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ      

(บาท)
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รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

5 โครงการติดต้ังหลังคาทางเดิน
ระหว่างอาคารเรียน 1 และ 2 
โรงเรียนเทศบาล 2

 - ติดต้ังหลังคาทางเดิน    
อาคารเรียน 1 และ 2 
โรงเรียนเทศบาล 2 ขนาดกวา้ง
 2.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร

96,000                - โรงเรียนเทศบาล 2 ส านักการศึกษา

6 โครงการกอ่สร้างร้ัว โรงเรียน
เทศบาล 4

 - ก่อสร้างร้ัวโรงเรียนสแตน
เลส โรงเรียนเทศบาล 4

923,000              - โรงเรียนเทศบาล 4 ส านักการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏบิตัิงาน

7.2 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ      

(บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
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รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

7 โครงการจ้างเหมาท าความสะอาด  - จ้างเหมาบคุคลภายนอกมา
ปฏบิติังานในต าแหน่ง นักการ
ภารโรง จ านวน 7 อัตรา รร.ท.
 1 จ านวน 2 อัตรา, รร.ท.2 
จ านวน 1 อัตรา, รร.ท.3 
จ านวน 2 อัตรา, รร.ท.4 
จ านวน 2 อัตรา

756,000              -  โรงเรียนเทศบาล
ทัง้ ๔ โรง

ส านักการศึกษา

รวม 7 โครงการ 3,330,000

พ.ศ.๒๕๖2

72

ล าดับ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล

โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ      

(บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖1

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภบิาล

7.2 แผนงานการศึกษา











รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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 โครงการจ้างเหมาบริการ
ผู้ปฏบิติังานท าความสะอาดอาคาร
ส านักงานกองช่าง

 - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
จ้างเหมาบริการผู้ปฏบิติังาน
ท าความสะอาดส านักกองช่าง

108,000  - ส านักงานกองช่าง กองช่าง

รวม 1 โครงการ 108,000

พ.ศ.๒๕๖2
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บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภบิาล

7.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ      

(บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖1





รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

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 โครงการจัดท าแผนชุมชน  - กิจกรรมฝึกอบรมการจัดท า
แผนชุมชน                        
 - ชุมชนจัดท าแผนของชุมชน
เอง

100,000  - 28 ชมุชน กองสวัสดิการฯ

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก

ยุทธศาสตร์ที ่๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภบาล 

7.4 : แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ  

    (บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
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รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

2 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู
งานของกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ

930,000          กองสวัสดิการฯ

1.1 กิจกรรมศึกษาดูงานด้าน
กระบวนการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและการส่งเสริมอาชีพ
ของกลุ่มสตรี เทศบาลเมืองสุ
ไหงโก-ลก

180,000            - อบรมห้องประชุม
มหาราช                      
  - ทัศนศึกษาดูงานตาม
มติทีป่ระชุมก าหนด

1.2 กิจกรรมการสร้างความ
เข้มแข็งของคณะกรรมการ
ชุมชน เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

400,000            - อบรมห้องประชุม
มหาราช                      
 - ทัศนศึกษาดูงานตามมติ
ทีป่ระชุมก าหนด

1.3 กิจกรรมฝึกอบรมเพิม่พูน
ประสิทธภิาพแกนน าศูนย์
เรียนรู้ผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน 
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

200,000            - ฝึกอบรมและสัมมนา ณ
 ศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ        
  - ทัศนศึกษาดูงาน ศูนย์
พัฒนาผู้สูงอายุตามแนว
พระราชด าริฯ

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
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ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ  

    (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสร้างทัศนคติทีด่ีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชน

7.4 : แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

2 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู
งานของกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ

1.4 กิจกรรมเพิม่พูน
ประสิทธภิาพแกนน าเยาวชน
และศึกษาดูงาน

150,000            - ฝึกอบรมและสัมมนา    
 - ทัศนศึกษาดูงานจังหวดั
นครศรีฯ และ         
จังหวดัสุราษฎร์ธานี

รวม 2 โครงการ 1,030,000       

ยุทธศาสตร์ที ่๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสร้างทัศนคติทีด่ีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชน
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7.4 : แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ  

    (บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2



รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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 โครงการจ้างเหมาบคุคลปฏบิติั
หน้าที่งานบนัทกึข้อมูลและพฒันา
ระบบสารสนเทศ

 - จ้างเหมาบคุคลปฏบิติัหน้าที่
งานบนัทกึข้อมูลพฒันาระบบ
สารสนเทศ จ านวน 1 อัตรา

108,000  - ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

รวม 1 โครงการ 108,000

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภบาล 

7.5 : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ      

(บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
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รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ

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 โครงการจา้งเหมารักษาความ
สะอาดสถานีขนส่ง

 - จา้งเหมาผู้รักษาความ
สะอาดสถานีขนส่ง       
จ านวน ๒ อตัรา

180,000            - สถานีขนส่ง สถานีขนส่ง

รวม 1 โครงการ 180,000           

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก

ยุทธศาสตร์ที ่๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภบาล 

7.6 : แผนงานการพาณิชย์

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ    

  (บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
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แบบ ผด.02/1 (บญัชีจ านวนครุภัณฑ์) 

บญัชีครุภัณฑ ์57 รายการ 
งบประมาณรวม 4,378,900 บาท 



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 เก้าอี้ประชุม  - เกา้อี้ประชุมขาเหล็กพนักพงิ 
 บุนวมและทีน่ั่งเบาะ จ านวน 6 
ตัว

3,600                      - ส านักปลัดฯ ส านักปลัดฯ

2 เคร่ืองโทรศัพท์  - เคร่ืองโทรศัพท์ส านักงาน 
จ านวน 1 เคร่ือง

1,500                      - ส านักปลัดฯ ส านักปลัดฯ

3 เคร่ืองปรับอากาศ  - เคร่ืองปรับอากาศ ขนาดไม่
น้อยกว่า 13,000 บีทีย ู  
พร้อมติดต้ัง จ านวน 4 เคร่ือง

92,000                    - ส านักปลัดฯ ส านักปลัดฯ

4 เคร่ืองปรับอากาศ  - เคร่ืองปรับอากาศ ขนาดไม่
น้อยกว่า 36,000 บีทีย ู   
พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 เคร่ือง

47,000                    - ส านักปลัดฯ ส านักปลัดฯ

5 ตู้ล้ินชักเหล็ก  - ตู้ล้ินชักเหล็ก 4 ชั้น ขนาดไม่
น้อยกว่า 46x130 เซนติเมตร 
จ านวน 4 ตู้

14,000                    - ส านักปลัดฯ ส านักปลัดฯ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖2พ.ศ.๒๕61
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บญัชีจ านวนครุภณัฑ์

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

1. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ล าดับที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
        งบประมาณ       
        (บาท) สถานที่ด าเนินการ



ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

6 เก้าอี้  - เกา้อี้แบบมีพนักพงิ จ านวน 2
 ตัว

5,000                      - กองวชิาการฯ กองวชิาการฯ

7 เคร่ืองปรับอากาศ  - เคร่ืองปรับอากาศ ขนาดไม่
น้อยกว่า 24,000 บีทีย ู   
พร้อมค่าติดต้ัง จ านวน 1 เคร่ือง

32,400                    - กองวชิาการฯ กองวชิาการฯ

8 เคร่ืองปรับอากาศ  - เคร่ืองปรับอากาศ ขนาดไม่
น้อยกว่า 13,000 บีทีย ู  
พร้อมค่าติดต้ัง จ านวน 1 เคร่ือง

23,000                    - กองวชิาการฯ กองวชิาการฯ

รวม 8 รายการ 218,500                
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1. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕๖2
ล าดับที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

        งบประมาณ       
        (บาท) สถานที่ด าเนินการ



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 ชั้นวางเอกสารไม้  - ชั้นวางเอกสารไม้ 5 ชั้น 
จ านวน 4 อนั

2,000                      - ส านักงานปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณภยั
 เทศบาลเมืองสุไหงโก-
ลก

ส านักปลัดฯ

รวม 1 รายการ 2,000                    

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.๒๕๖2

1. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน

1. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับที่

81

ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
        งบประมาณ       
        (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕61



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 ชั้นวางของ  - ชั้นวางของ 3 ชั้น ขนาดไม่
น้อยกว่า 87x47x30 
เซนติเมตร จ านวน 4 ชุด 
ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
มัสยดิอลัอามีน

 8,000  - ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
มัสยิดอัลอามีน

ส านักการศึกษา

2 ตู้กระจกบานเล่ือน  - ตู้กระจกบานเล่ือน จ านวน 
15 ใบ ส าหรับศูนยฯ์ เทศบาล 
จ านวน 3 ใบ,ศูนยฯ์ มัสยดิอลั
อามีน จ านวน 3 ใบ,ศูนยฯ์ 
มัสยดิอะห์มาดียะห์ จ านวน 3 
ใบ,ศูนยฯ์ วัดโก-ลกเทพวิมล 
จ านวน 3 ใบ และโรงเรียน
เทศบาล 4 จ านวน 3 ใบ

                   54,000  - ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ทั้ง 4 ศูนย์ และ
โรงเรียนเทศบาล 4

ส านักการศึกษา

3 ตู้เก็บเส้ือผ้า  - ตู้เกบ็เส้ือผ้า จ านวน 4 ใบ 
ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 1

40,000                    - โรงเรียนเทศบาล 1 ส านักการศึกษา

4 ตู้โชวติ์ดผนัง  - ตู้โชว์ติดผนัง จ านวน 5 ใบ 
ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 1

10,000                    - โรงเรียนเทศบาล 1 ส านักการศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖2
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พ.ศ.๒๕61
ล าดับที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

        งบประมาณ       
             (บาท)

1.3 แผนงานการศึกษา

สถานที่ด าเนินการ

1. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน
1.3 แผนงานการศึกษา



ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

5 ตู้เหล็ก 2 บาน  - ตู้เหล็กแบบ 2 บาน มือจบั
ชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 
ชั้น จ านวน 10 ใบ ส าหรับ
โรงเรียนเทศบาล 1

 55,000  - โรงเรียนเทศบาล 1 ส านักการศึกษา

รวม 5 รายการ 167,000                

พ.ศ.๒๕๖2

ล าดับที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
        งบประมาณ       
             (บาท) สถานที่ด าเนินการ

1. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน

83

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
        งบประมาณ       
             (บาท) สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕61

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕๖2



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 เก้าอี้พลาสติก  - เกา้อี้พลาสติก จ านวน 100 
ตัว

30,000                    - กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ

2 เคร่ืองโทรสาร  - เคร่ืองโทรสาร แบบใช้
กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ 
คร้ังละ 20 แผ่น จ านวน 1 
เคร่ือง

18,000                    - กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ

3 โต๊ะพร้อมเก้าอี้  - โต๊ะคอมพวิเตอร์พร้อมเกา้อี้
แบบมีพนักพงิ จ านวน 2 ชุด

7,000                      - กองสาธารณสุขฯ 
(งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุข
อื่น/งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข)

กองสาธารณสุขฯ

1+1 = 2

รวม 3 รายการ 55,000                  

1. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
        งบประมาณ       
             (บาท) สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕๖2

84

ล าดับที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
        งบประมาณ       
             (บาท) สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



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 เก้าอี้ท างาน  - เกา้อี้ท างานมีพนักพงิหุม้หนัง 
จ านวน 3 ตัว

8,700                      - กองช่าง กองช่าง

2 ตู้เหล็ก  - ตู้เหล็กเกบ็เอกสารบานกระจก
เล่ือน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟตุ 
จ านวน 2 ตัว

7,600                      - กองช่าง กองช่าง

รวม 2 รายการ 16,300                  
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ล าดับที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
        งบประมาณ       
             (บาท) สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕๖2

1. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน
1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
        งบประมาณ       
             (บาท) สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



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 โต๊ะคอมพวิเตอร์  - โต๊ะคอมพวิเตอร์ จ านวน 4 
ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 
100x55x75 เซนติเมตร

7,200                      - สวสัดิการฯ กองสวสัดิการฯ

รวม 1 รายการ 7,200                    

ล าดับที่

86

1. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน
1.7 แผนงานการพาณชิย์

ล าดับที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
        งบประมาณ       
             (บาท) สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕๖2

ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
        งบประมาณ       
             (บาท) สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



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 เคร่ืองปรับอากาศ  - เคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนัง
 มีระบบฟอกอากาศ ขนาดไม่
น้อยกว่า 12,000 บีทีย ูจ านวน
 1 เคร่ือง

17,000                  - กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ

2 ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม  - ตู้เหล็กเกบ็แบบฟอร์ม ขนาด
ไม่น้อยกว่า 15 ล้ินชัก ไว้เกบ็
ทองภายในห้องสตองรูม จ านวน
 5 ใบ

20,000                    - สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล

3 เคร่ืองขัดพื้น  - เคร่ืองขดัพืน้ มีขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง ไม่น้อยกว่า 16
 นิ้ว ใช้ไฟฟา้ ราคาพร้อมอปุกรณ์
 จ านวน 1 เคร่ือง

20,000                    - สถานีขนส่ง สถานีขนส่ง

รวม 3 รายการ 57,000                  
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ล าดับที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
        งบประมาณ       
             (บาท) สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก













3,500+3,500 = 7,000



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 ชุดโต๊ะ-เกา้อี้อนุบาล  - ชุดโต๊ะ-เกา้อี้อนุบาล จ านวน 
50 ชุด ส าหรับโรงเรียนเทศบาล
 1

 85,000  - โรงเรียนเทศบาล 1 ส านักการศึกษา

รวม 1 รายการ 85,000                  

2 ประเภทครุภณัฑ์การศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
        งบประมาณ       
             (บาท) สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕๖2

บญัชีจ านวนครุภณัฑ์

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
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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 เร่ืออลูมิเนียมท้องแบน  - เรืออลูมิเนียมท้องแบน     
ขนาดไม่น้อยกว่า 
1.50x3.70x0.40 เมตร 
จ านวน 2 ล า

 126,000  - ส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
 เทศบาลเมืองสุไหงโก-
ลก

ส านักปลัดฯ

รวม 1 รายการ 126,000                

89

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
        งบประมาณ       
             (บาท) สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕๖2



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 รถยนต์บรรทุกแบบ
กระบะเทท้าย

 - รถยนต์บรรทุกแบบกระบะเท
ท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
6,000 ซีซี ขนาดความจไุด้ไม่
น้อยกว่า 4 ลูกบาศกห์ลา 
จ านวน 1 คัน

1,980,000               - กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ

รวม 1 รายการ 1,980,000             

3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
        งบประมาณ       
             (บาท) สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕๖2
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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 ล าโพงกระจายเสียง  - ล าโพงกระจายเสียง จ านวน 8
 ตัว ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 4

 48,000  - โรงเรียนเทศบาล 4 ส านักการศึกษา

รวม 1 รายการ 48,000                  

บญัชีจ านวนครุภณัฑ์

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

4. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
4.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
        งบประมาณ       
             (บาท) สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕๖2
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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 กล้องวงจรปิด  - กล้องโทรทัศน์วงจรปิด        
ไม่น้อยกว่า 2 ล้านพกิเซล 
จ านวน 7 ตัว,กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ไม่น้อยกว่า 4 ล้าน
พกิเซล จ านวน 1 ตัว, ค่า
ฮาร์ดดิสก ์CCTV 8 TB,ค่า
เคร่ืองบันทึก NVR 8 Ch IP 
Suppot ถงึ 8 MP

 75,000  - สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล

2 กล้องวงจรปิด  - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือขา่ยแบบมุมมองคงที ่
ส าหรับติดต้ังภายในอาคาร 
จ านวน 16 ตัว พร้อมอปุกรณ์
และค่าแรงติดต้ัง

824,600                  - สถานีขนส่ง สถานีขนส่ง

รวม 2 รายการ 899,600                

4. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
4.2 แผนงานการพาณชิย์

ล าดับที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
        งบประมาณ       
             (บาท) สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕๖2
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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 เคร่ืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์

 - เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า 
3,000 ANSL Lumens จ านวน
 1 เคร่ือง ส าหรับส านักการศึกษา

 13,300  - ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

2 จอโปรเจคเตอร์ แบบขาต้ัง  - จอโปรเจคเตอร์ แบบขาต้ัง 
ขนาดไม่น้อยกว่า 100 นิ้ว 
จ านวน 1 เคร่ือง ส าหรับส านัก
การศึกษา

4,700                      - ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

บญัชีจ านวนครุภณัฑ์

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

5 ประเภทครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
5.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
        งบประมาณ       
             (บาท) สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕๖2
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ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

3 โทรทศัน์ แอล อีดี (LED 
TV) แบบ Smart TV

 - โทรทัศน์ แอล อดีี (LED TV) 
แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอยีดของจอภาพ 
1920x1080 พกิเซล ขนาดจอ
ไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว จ านวน 12 
เคร่ือง ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 
1 จ านวน 5 เคร่ือง,โรงเรียน
เทศบาล 2 จ านวน 1 เคร่ือง
,ศูนยฯ์ เทศบาล  จ านวน 2 
เคร่ือง,ศูนยฯ์ มัสยดิอะห์มาดียะห์
 จ านวน 2 เคร่ือง และศูนยฯ์ 
มัสยดิอลัอามีน จ านวน 2 เคร่ือง

212,400                  - โรงเรียนเทศบาล 
1,2,ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กเทศบาล,ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กมัสยดิ
อะห์มาดียะห์ และ
ศูนยพ์ฒันาเด็ก
มัสยดิอลัอามีน

ส านักการศึกษา

รวม 3 รายการ 230,400                

ล าดับที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
        งบประมาณ       
             (บาท) สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕๖2

94



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 เคร่ืองชั่งน้้ำหนัก  - เคร่ืองชั่งน้้ำหนักแบบดิจติอล
พร้อมทีว่ัดส่วนสูง จ้ำนวน 1 
เคร่ือง ส้ำหรับศูนยพ์ฒันำเด็ก
เล็กมัสยดิอลัอำมีน

 20,000  - ส้ำนักกำรศึกษำ ส้ำนักกำรศึกษำ

รวม 1 รายการ 20,000                  

บญัชีจ านวนครุภณัฑ์

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

6 ประเภทครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
6.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
        งบประมาณ       
             (บาท) สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕๖2
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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 ชุดอุปกรณ์ยิงยำสลบ
ส้ำหรับสัตว์

 - ชุดอปุกรณ์ยงิยำสลบส้ำหรับ
สัตว์ จ้ำนวน 1 ชุด

53,500                    - กองสำธำรณสุขฯ กองสำธำรณสุขฯ

รวม 1 รายการ 53,500                  

พ.ศ.๒๕๖2

6. ประเภทครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
6.2 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
        งบประมาณ       
             (บาท) สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕61
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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 อา่งล้างจาน  - อา่งล้างจานสแตนเลส 2 หลุม
 จ านวน 1 อนั

 3,500  - ส านักปลัดฯ ส านักปลัดฯ

รวม  1 รายการ  3,500

บัญชจี านวนครุภณัฑ์
แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒

เทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก

7. ประเภทครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว
7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดบัที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
        งบประมาณ    
               (บาท) สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕๖2
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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 เล่ือยโซ่ยนต์  - เล่ือยโซ่ยนต์ ก าลังเคร่ืองจกัร
ต้นก าลังไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า
แผ่นบังคับโซ่ความไม่ยาวไม่น้อย
กว่า 11.5 นิว้ จ านวน 2 เคร่ือง

 23,000  - ส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
 เทศบาลเมืองสุไหงโก-
ลก

ส านักปลัดฯ

รวม 1 รายการ 23,000                  

8. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน
8.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
        งบประมาณ       
             (บาท) สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕๖2

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
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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 ตู้เชื่อมไฟฟ้า  - ตู้เชื่อมไฟฟ้า (แบบมือถอื) 
ขนาดไม่น้อยกว่า 300 เอ 
จ านวน 1 ตู้

 5,900  - กองช่าง กองชา่ง

รวม 1 รายการ 5,900                    

8. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน
8.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
        งบประมาณ       
             (บาท) สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕๖2
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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 เคร่ืองเล่นสนาม  - เคร่ืองเล่นสนาม (ชุดอโุมงค์
รถไฟผจญภัย) จ านวน 1 ชุด 
ส าหรับศูนยฯ์ วัดโก-ลกเทพวิมล

 43,000  - ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

รวม 1 รายการ 43,000                  

บญัชีจ านวนครุภณัฑ์

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

9. ประเภทครุภณัฑ์กีฬา
9.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
        งบประมาณ       
             (บาท) สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕๖2
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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 เคร่ืองคอมพวิเตอร์  - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที ่1   
จ านวน 1 เคร่ือง

 22,000  - ส านักปลัดฯ ส านักปลัดฯ

2 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊  - เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ 
ส าหรับส านักงาน จ านวน 1 
เคร่ือง

16,000                  - ส านักปลัดฯ ส านักปลัดฯ

3 เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์  - เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์      
หรือชนิด LED ขาวด า (18 
หน้า/นาที) จ านวน 1 เคร่ือง

2,600                    - ส านักปลัดฯ ส านักปลัดฯ

4 เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์  - เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์       
หรือชนิด LED สี แบบ Network
 จ านวน 1 เคร่ือง

10,000                  - ส านักปลัดฯ ส านักปลัดฯ

บญัชีจ านวนครุภณัฑ์

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

10. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
10.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดับที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
        งบประมาณ       
             (บาท) สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕๖2
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5 เคร่ืองส ารองไฟฟา้  - เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาดไม่น้อย
กวา่ 800 VA จ านวน 1 เคร่ือง

 2,500  - ส านักปลัดฯ ส านักปลัดฯ

6 เคร่ืองคอมพวิเตอร์  - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 3 
เคร่ือง

66,000                    - กองวชิาการฯ     
(งานบริหารทั่วไป/งาน
วางแผนสถิติและ
วชิาการ)

กองวชิาการฯ

7 เคร่ืองส ารองไฟฟา้  - เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาดไม่น้อย
กวา่ 800 VA จ านวน 2 เคร่ือง

 5,000  - กองวชิาการฯ     
(งานบริหารทั่วไป/งาน
วางแผนสถิติและ
วชิาการ)

กองวชิาการฯ

8 เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์  - เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์    หรือ
ชนิด LED ขาวด า ชนิด Network 
แบบที่ 1 (27 หน้า/นาท)ี จ านวน 
1 เคร่ือง

7,900                      - กองวชิาการฯ กองวชิาการฯ

9 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก  - เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับงานประมาวลผล จ านวน 1 
เคร่ือง

21,000                    - กองคลัง กองคลัง

รวม  9 รายการ 153,000                
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕๖2

10. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
10.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ล าดับที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
        งบประมาณ       
             (บาท) สถานที่ด าเนินการ
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1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์  - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที ่1      
จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
จ านวน 2 เคร่ือง ส าหรับส านัก
การศึกษา

 44,000  - ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

2 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊  - เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ 
ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 
1 เคร่ือง ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กเทศบาล

21,000                  - ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

3 เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์  - เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์    
ชนิดขาวด า ชนิด Network 
แบบที ่1 จ านวน 1 เคร่ือง 
ส าหรับส านักการศึกษา

7,900                      - ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

4 เคร่ืองส ารองไฟฟา้  - เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาดไม่
น้อยกว่า 800 VA จ านวน 2 
เคร่ือง ส าหรับส านักการศึกษา

5,000                      - ส านักการศึกษา  - ส านักการศึกษา

รวม 4 รายการ 77,900                  

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕๖2

103

10. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
10.2 แผนงานการศึกษา

ล าดับที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
        งบประมาณ       
             (บาท) สถานที่ด าเนินการ
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1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์  - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับ
งานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จ านวน 2 เคร่ือง

32,000                  - กองสาธารณสุขฯ 
(งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น/งาน
ศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข)

กองสาธารณสุข

2 เคร่ืองพมิพแ์บบฉดีหมึก
พร้อมติดต้ังถงัหมึกพมิพ์

 - เคร่ืองพมิพแ์บบฉดีหมึกพร้อม
ติดต้ังถงัหมึกพมิพ ์มีความเร็วใน
การพมิพร่์างขาวด า ไม่น้อยกว่า 
20 หน้าต่อนาที มีความเร็วใน
การพมิพร่์างสีไม่น้อยกว่า 10 
หน้าต่อนาที จ านวน 2 เคร่ือง

8,600                    - กองสาธารณสุขฯ 
(งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น/งาน
ศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข)

กองสาธารณสุข

รวม 2 รายการ 40,600                  

104

10. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
10.3 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
        งบประมาณ       
             (บาท) สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕๖2
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1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์  - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที ่1      
จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
จ านวน 2 เคร่ือง

44,000                    - กองช่าง กองช่าง

2 เคร่ืองส ารองไฟฟา้  - เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาดไม่
น้อยกว่า 800 VA จ านวน 2 
เคร่ือง

5,000                      - กองช่าง กองช่าง

รวม 2 รายการ 49,000                  
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10. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
10.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
        งบประมาณ       
             (บาท) สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕๖2
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1 เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์  - เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED สี แบบ Network    
มีความเร็วในการพมิพร่์างขาว
ด า/สี ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที จ านวน 1 เคร่ือง

10,000                  - กองสวัสดิการฯ กองสวัสดิการฯ

2 เคร่ืองส ารองไฟฟา้  - เคร่ืองส ารองไฟ ขนาดไม่น้อย
กว่า 800 VA จ านวน 3 เคร่ือง

7,500                    - กองสวัสดิการฯ กองสวัสดิการฯ

รวม 2 รายการ 17,500                  
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10. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
10.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
        งบประมาณ       
             (บาท) สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕๖2





1+2=3 22,000+44,000 = 66,000

1+1 =2 2,500+2,500 = 5,000





1+1 = 2 16,00+16,00 = 32,000

1+1 = 2 4,300+4,300=8,600
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