สวนที่ ๑
บทนํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 5 ขอ 27 กําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงานใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใช
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงาน
และโครงการจากหนวยราชการสว นกลาง สว นภูมิภ าค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ตองดํา เนินการ
ในพื้น ที่องคกรปกครองสว นทองถิ่นในปง บประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทํา และการแกไขแผนการ
ดํ า เนิ น งานเป น อํ า นาจของผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น สํ า หรั บ แผนการดํ า เนิ น งานนั้ น มี จุ ด มุ ง หมายเพื่ อ แสดง
ถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้นเพื่อใหแนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกร
ปกครองส ว นทอ งถิ่ น มีค วามชั ด เจนในการปฏิบั ติ มากขึ้ น ลดความซ้ํา ซอ นของโครงการมี ป ระสานและ
บูรณาการทํางานกับหนวยงานและจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน
วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
1.เพื่อแสดงถึง รายละเอีย ดโครงการ/กิจกรรมการพัฒ นาที่ดําเนินการจริงทั้ง หมดในพื้นที่องคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น
2.เพื่อทําใหแนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณนั้น ใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึน้
3.เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการประสานและบูรณาการการทํางานกับสวนราชการและ
หนวยงานอื่นๆ
4.เพื่อใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวกรวดเร็วและงายตอการปฏิบัติมากขึ้น
5.เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบ ริหารทองถิ่น เพื่อควบคุมการดําเนินงานใหเปนไป
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2548 แกไ ขเพิ่ มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2561 ข อ 26 ได กํา หนดให
การจัดทําแผนการดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององค ก รปกครองสว นทอ งถิ่ น หนว ยราชการส ว นกลาง ส ว นภู มิ ภ าค รัฐ วิ ส าหกิจ และหน ว ยงานอื่ น ๆ
ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น
๒.คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่น
ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ
เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบ โดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน

และข อ ๒๗ กํ า หนดว า แผนการดํา เนิน งานให จั ด ทํ า เสร็ จ ภายในสามสิ บ วั นนับ แต วัน ที่
ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป/รายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือไดรับแจงแผนงาน/
โครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ตองดําเนินงานในพื้นที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น
ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
1.ทําใหทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น
2.ทําใหแนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณนั้น มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น
3.ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานอื่นๆ
4.ทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวกรวดเร็วและงายตอการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น
เคาโครงแผนการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงานใหพิจ ารณาจัดหมวดหมู ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการ
พั ฒ นาขององค ก รปกครองสว นท อ งถิ่ น ที่กํ า หนดไว ในแผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาขององค ก รปกครอง
สวนทองถิ่น โดยมีแผนการดําเนินงาน ๒ สวน คือ
สวนที่ ๑ บทนํา
องคประกอบ ประกอบดวย
- บทนํา
- วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
- ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
สวนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม
องคประกอบ ประกอบดวย
- แบบ ผด.01 บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
- แบบ ผด.02 บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
- แบบ ผด.02/1 บัญชีจํานวนครุภัณฑ

สารบัญ
เรื่อง

หนา

สวนที่ ๑
บทนํา
สวนที่ ๒
- บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาและงบประมาณ (แบบ ผด.01)
- รายละเอียดแผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
(เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก)

ก-ช

ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน
- 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

1-6

ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
- 2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
- 2.2 แผนงานการศึกษา
- 2.3 แผนงานสาธารณสุข
- 2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห
- 2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
- 2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
- 2.7 แผนงานงบกลาง
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31-33
34
35-41
42-45
46

ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบรอย
- 3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- 3.2 แผนงานการศึกษา
- 3.3 แผนงานเคหะและชุมชน
- 3.4 แผนงานการพาณิชย

47
48
49
50

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
- 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
- 4.2 แผนงานสาธารณสุข

51-52
53-54

ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
- 5.1 แผนงานสาธารณสุข
- 5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
- 5.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
- 5.4 แผนงานการพาณิชย

55-56
57-61
62
63

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
- 6.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
64-66
- 6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
67-72
ยุทธศาสตรที่ ๗ ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
- 7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
- 7.2 แผนงานการศึกษา
- 7.3 แผนงานเคหะและชุมชน
- 7.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
- 7.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
- 7.6 แผนงานการพาณิชย
บัญชีจํานวนครุภัณฑ (แบบ ผด.02/1)
- ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
- ประเภทครุภัณฑการศึกษา
- ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
- ประเภทครุภัณฑการเกษตร
- ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
- ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
- ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว
- ประเภทครุภัณฑโรงงาน
- ประเภทครุภัณฑกีฬา
- ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
- ประเภทครุภัณฑอื่น
- บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (หนวยงานภายนอก)
- รายละเอียดแผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563 (หนวยงานภายนอก)

73-77
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84-85
86-92
93
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95-103
104-106
107-109
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117
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125-126
127-130
131-137
138
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แบบ ผด.01
(บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ)

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ก
ยุทธศาสตร/แผนงาน
ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ
9
9

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด
5.63
5.63

จํานวนงบประมาณ
18,058,000
18,058,000

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด
9.89
9.89

หนวยงานรับผิดชอบหลัก
กองชาง

ข
ยุทธศาสตร/แผนงาน
ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
2.2 แผนงานการศึกษา
2.3 แผนงานสาธารณสุข
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห
2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
2.7 แผนงานงบกลาง
รวม

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ
1
47
8
1
4
9
3
73

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด
0.63
29.38
5.00
0.63
2.50
5.63
1.88
45.63

จํานวนงบประมาณ
200,000
74,273,970
1,772,100
50,000
1,050,000
2,400,000
45,290,800
125,036,870

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด
0.11
40.68
0.97
0.03
0.58
1.31
24.81
68.48

หนวยงานรับผิดชอบหลัก
สํานักปลัดฯ
สํานักการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
สํานักการศึกษา
กองสวัสดิการฯ

ค
ยุทธศาสตร/แผนงาน
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบรอย
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
3.2 แผนงานการศึกษา
3.3 แผนงานเคหะและชุมชน
3.4 แผนงานการพาณิชย
รวม

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

1
1
1
1
4

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

0.63
0.63
0.63
0.63
2.50

จํานวนงบประมาณ

270,000
672,000
1,176,000
360,000
2,478,000

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

0.15
0.37
0.64
0.20
1.36

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

สํานักปลัดฯ
สํานักการศึกษา
กองชาง
สถานีขนสง

ง
ยุทธศาสตร/แผนงาน
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
4.2 แผนงานสาธารณสุข
รวม

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

5
3
8

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

3.13
1.88
5.00

จํานวนงบประมาณ

2,251,000
2,173,110
4,424,110

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

1.23
1.19
2.42

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

สํานักปลัดฯ และกองคลัง
กองสาธารณสุขฯ

จ
ยุทธศาสตร/แผนงาน
ยุทธศาสตรที่ ๕ ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แผนงานสาธารณสุข
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
5.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
5.4 แผนงานการพาณิชย
รวม

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

3
8
1
1
13

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

1.88
5.00
0.63
0.63
8.13

จํานวนงบประมาณ

1,928,000
10,543,600
988,000
324,000
13,783,600

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

1.06
5.77
0.54
0.18
7.55

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

กองสาธารณสุขฯ
กองชางและกองสาธารณสุขฯ
สํานักการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ

ฉ
ยุทธศาสตร/แผนงาน
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น
6.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

5
15
20

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

3.13
9.38
12.50

จํานวนงบประมาณ

1,400,000
3,361,000
4,761,000

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

0.77
1.84
2.61

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

กองสวัสดิการฯ
สํานักการศึกษา

ช
ยุทธศาสตร/แผนงาน
ยุทธศาสตรที่ ๗ ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
7.2 แผนงานการศึกษา
7.3 แผนงานเคหะและชุมชน
7.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
7.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
7.6 แผนงานการพาณิชย
รวม
รวมทั้งสิ้น

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ
8
12
2
9
1
1
33
160

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด
5.00
7.50
1.25
5.63
0.63
0.63
20.63
100

จํานวนงบประมาณ
3,561,550
5,317,400
2,098,000
2,743,700
108,000
216,000
14,044,650
182,586,230

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

1.95 สํานักปลัดฯ,กองวิชาการฯ และกองคลัง
2.91
สํานักการศึกษา
1.15
กองชาง
1.50
กองสวัสดิการฯ
0.06
สํานักการศึกษา
0.12
สถานีขนสง
7.69
100

แบบ ผด.02
(บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ 1 : ดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา : บุกเบิก สราง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา
1.1 : แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
หนวยงาน พ.ศ.๒๕๖2
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก
เกิดขึ้นจากโครงการ
1 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน - กอสรางและปรับปรุงถนน คสล.
ถนนวรคามินทร ผิวจราจรกวางเฉลี่ย
คสล. ถนนวรคามินทร
9.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาวรวม 305.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
3,125.00 ตารางเมตร
และปรับปรุงทางเทายาวรวม
618.00 เมตร

2,630,000
- ถนนวรคามินทร
(จายจากเงินสะสม)

1

กองชาง

พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ 1 : ดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา : บุกเบิก สราง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา
1.1 : แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
หนวยงาน พ.ศ.๒๕๖2
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก
เกิดขึ้นจากโครงการ
2 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน - กอสรางและปรับปรุงถนน คสล.
2,772,000
- ถนนชื่นมรรคา
คสล. พรอมระบบระบายน้ํา
พรอมระบบระบายน้ําและทางเทา
(จายจากเงินสะสม)
และทางเทา ถนนชื่นมรรคา
ถนนชืน่ มรรคา ผิวจราจรกวาง
8.60-9.70 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาวรวม 301.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
3,110.00 ตารางเมตร รางน้ํากวางภายใน
0.45 เมตร ยาวรวม 44.00 เมตร
และปรับปรุงทางเทายาวรวม
504.00 เมตร

กองชาง

3 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน - กอสรางและปรับปรุงถนน คสล.
คสล. ถนนประชาวิวัฒน ซอย 4 ถนนประชาวิวัฒน ซอย 4
ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 4.70 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 160.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
816.00 ตารางเมตร

กองชาง

640,000
- ถนนประชาวิวัฒน
(จายจากเงินสะสม) ซอย 4

2

พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ 1 : ดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา : บุกเบิก สราง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา
1.1 : แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
หนวยงาน พ.ศ.๒๕๖2
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก
เกิดขึ้นจากโครงการ
4 โครงการกอสรางและปรับปรุง
ถนน คสล. พรอมฝารางน้ํา
ถนนประชาวิวัฒน ซอย 11/1

- กอสรางและปรับปรุงถนน คสล.
พรอมฝารางน้ํา ถนนประชาวิวัฒน
ซอย 11/1 ผิวจราจรกวางเฉลี่ย
7.25 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาวรวม 377.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
2,733.00 ตารางเมตร
ฝารางน้ํา ยาวรวม 754.00 เมตร

2,371,000
- ถนนประชาวิวัฒน
(จายจากเงินสะสม) ซอย 11/1

กองชาง

5 โครงการกอสรางและปรับปรุง
ถนน คสล. พรอมฝารางน้ํา
ถนนประชาวิวัฒน ซอย 11/3

- กอสรางและปรับปรุงถนน คสล.
พรอมฝารางน้ํา ถนนประชาวิวัฒน
ซอย 11/3 ผิวจราจรกวางเฉลี่ย
5.90 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาวรวม 457.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
2,700.00 ตารางเมตร
ฝารางน้ํา ยาวรวม 914.00 เมตร

2,427,000
- ถนนประชาวิวัฒน
(จายจากเงินสะสม) ซอย 11/3

กองชาง

3

พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ 1 : ดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา : บุกเบิก สราง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา
1.1 : แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
หนวยงาน พ.ศ.๒๕๖2
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก
เกิดขึ้นจากโครงการ
6 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน - กอสรางและปรับปรุงถนน คสล.
คสล. พรอมระบบระบายน้ํา
พรอมระบบระบายน้ํา ถนนเจริญเขต
ถนนเจริญเขต ซอย 17
ซอย 17 (หมูบานมะลิวัลย)
(หมูบานมะลิวัลย)
ผิวจราจรกวาง 6.50 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ยาวรวม 110.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
715.00 ตารางเมตร
รางน้ํากวางภายใน 0.50 เมตร
ยาวรวม 222.00 เมตร

1,395,000
- ถนนเจริญเขต
(จายจากเงินสะสม) ซอย 17
(หมูบานมะลิวัลย)

4

กองชาง

พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ 1 : ดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา : บุกเบิก สราง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา
1.1 : แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
หนวยงาน พ.ศ.๒๕๖2
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก
เกิดขึ้นจากโครงการ
7 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน - กอสรางและปรับปรุงถนน คสล.
คสล. พรอมระบบระบายน้ํา
พรอมระบบระบายน้ํา
ถนนชุมชนกือบงกาแม
ถนนชุมชนกือบงกาแม
(ขางโรงเรียนแสงธรรมวิทยา)
(ขางโรงเรียนแสงธรรมวิทยา)
ผิวจราจรกวาง 4.70-5.50 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 232.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
1,293.00 ตารางเมตร (รวมทางเชื่อม)
รางน้ํากวางภายใน 0.40 เมตร
ยาวรวม 106.00 เมตร
และรางน้ํากวางภายใน 0.50 เมตร
ยาวรวม 358.00 เมตร

2,743,000
- ถนนชุมชนกือบง
(จายจากเงินสะสม) กาแม (ขางโรงเรียน
แสงธรรมวิทยา)

5

กองชาง

พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ 1 : ดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา : บุกเบิก สราง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา
1.1 : แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
หนวยงาน พ.ศ.๒๕๖2
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก
เกิดขึ้นจากโครงการ
8 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน - กอสรางและปรับปรุงถนน คสล.
คสล. พรอมระบบระบายน้ํา
พรอมระบบระบายน้ํา
ถนนภายในชุมชนศรีอามาน
ถนนภายในชุมชนศรีอามาน
ผิวจราจรกวาง 4.70 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 173.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
813.00 ตารางเมตร ทอ คสล.
ขนาดผาศูนยกลาง 0.30 เมตร
ยาวรวม 346.00 เมตร (พรอมบอพัก,
รางวี) และรางน้ํากวางภายใน
0.05 เมตร ยาวรวม 97.00 เมตร

1,665,000
- ถนนภายใน
(จายจากเงินสะสม) ชุมชนศรีอามาน

กองชาง

9 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน
คสล. ถนนภายในชุมชนซรีจาฮายา

1,415,000
- ถนนภายใน
(จายจากเงินสะสม) ชุมชนซรีจาฮายา

กองชาง

รวม

9 โครงการ

- กอสรางและปรับปรุงถนน คสล.
ถนนภายในชุมชนซรีจาฮายา
ผิวจราจรกวาง 5.00-6.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ยาวรวม 358.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
1,907.00 ตารางเมตร

18,058,000
6

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

1 โครงการรณรงคแกไขปญหา
ยาเสพติด

รวม

1 โครงการ

- อบรมกลุมเสี่ยงในเขตเทศบาล
ปละ 100 คน เด็กและเยาวชน
ในเขตชุมชน จํานวน 29 ชุมชน

สถานที่ดําเนินการ

200,000 - ชุมชนในเขต
เทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก
จํานวน 29 ชุมชน

200,000
7

พ.ศ.๒๕๖2
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด
2.1 : แผนงานบริหารงานทั่วไป
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ

สํานักปลัดฯ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

หนวยงาน พ.ศ.๒๕๖๒
รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจัดนิทรรศการ
และแขงขันทักษะทางวิชาการ

- นักเรียนเขารวมการแขงขัน
จํานวน 1,000 คน และมีนิทรรศการ
ไมนอยกวา 4 บูท

200,000 - โรงเรียนเทศบาล 3

สํานักการศึกษา

2 โครงการจัดนิทรรศการ
ทางวิชาการและแสดงผลงาน
นักเรียนกลุมโรงเรียนเทศบาล
ระดับภาคและระดับประเทศ

- พนักงานครู/นักเรียนเขารวม
กิจกรรมการแขงขันทางวิชาการ
และนิรทรรศการ จํานวน 200 คน

350,000 - ระดับภาคใต ณ
จังหวัด...........-...............
และระดับประเทศ
จังหวัดเชียงราย

สํานักการศึกษา

3 โครงการอนุบาลสรางสรรค

- เด็กอนุบาล/ผูปกครอง
จํานวน 500 คน

50,000 - โรงเรียนเทศบาล 3

สํานักการศึกษา

8

พ.ศ.๒๕๖๓

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

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
๒.2 : แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

๒.2 : แผนงานการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

50,000 - อาคารอเนกประสงค
สวนรื่นอรุณ

หนวยงาน พ.ศ.๒๕๖2
รับผิดชอบหลัก

4 โครงการมอบประกาศนียบัตร
นักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาล

- มอบประกาศนียบัตรนักเรียน
สังกัดโรงเรียนเทศบาล
สําหรับนักเรียนที่จบการศึกษา
ชั้นอนุบาล/ประถมศึกษาปที่ 6
และมัธยมศึกษาปที่ 3

5 โครงการสงเสริมและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
ในโรงเรียนเทศบาล

- จัดจางครูสนับสนุนการเรียนการสอน
จํานวน 64 คน

9,216,000 - โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรง สํานักการศึกษา

6 โครงการจัดการเรียนรู
ภาษาตางประเทศสูสากล
(ภาษาจีน)

- จัดจางครูสนับสนุนการเรียนการสอน
จํานวน 14 คน

3,600,000 - โรงเรียนเทศบาล 3

9

พ.ศ.๒๕๖3

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

ลําดับ

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

๒.2 : แผนงานการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

7 โครงการรณรงคเพื่อปองกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
- เพื่อจายเปนคารณรงคเพื่อปองกันยา
เสพติดในสถานศึกษา
- โรงเรียนละ 15,000 บาท
จํานวน 4 โรง เปนเงิน 60,000 บาท
- ครูแกนนําโรงเรียนละ 1 คน/
โรงเรียน จํานวน 4 โรงๆ ละ
3,000 บาท เปนเงิน 12,000 บาท
- เจาหนาที่ อปท. 1 คน 3,000 บาท
เปนเงิน 3,000 บาท
- สถานศึกษาดีเดน
โรงเรียนละ 100,000 บาท
(เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาทองถิ่น)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน พ.ศ.๒๕๖2
รับผิดชอบหลัก

175,000 - โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรง สํานักการศึกษา

10

พ.ศ.๒๕๖3

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

ลําดับ

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

๒.2 : แผนงานการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

12,936,000 - โรงเรียนสังกัดเทศบาล

หนวยงาน พ.ศ.๒๕๖2
รับผิดชอบหลัก

8 โครงการอุดหนุนคาอาหาร
กลางวันใหโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล

- อุดหนุนคาอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กระดับกอนประถมศึกษา
และระดับประถมศึกษาปที่ 1-6
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
จํานวน 3,234 คน
ในอัตราคนละ 20 บาท/คน/วัน
(จํานวน 200 วัน)

9 โครงการอุดหนุนคาอาหาร
กลางวันสําหรับ
เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 4 ศูนย

- อุดหนุนคาอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กเล็กประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 4 ศูนย จํานวน 702 คน
ในอัตราคนละ 20 บาท/คน
จํานวน 245 วัน

3,439,800 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 4 ศูนย

สํานักการศึกษา

10 โครงการอุดหนุน
คาอาหารกลางวัน
โรงเรียนบานสุไหงโก-ลก

- อุดหนุนคาอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กระดับกอนประถมศึกษา
และระดับประถมศึกษาปที่ 1-6
ของโรงเรียนบานสุไหงโก-ลก
จํานวน 1,740 คน
ในอัตรา 20 บาท/คน/วัน
จํานวน 200 วัน

6,960,000 - โรงเรียนบานสุไหงโก-ลก

สํานักการศึกษา
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พ.ศ.๒๕๖3

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

ลําดับ

สํานักการศึกษา

11 โครงการอุดหนุนอาหารเสริม
(นม)

- อุดหนุนคาอาหารเสริม (นม)
โรงเรียนบานสุไหงโก-ลก
ตั้งไว 3,334,200 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
สําหรับเด็กระดับกอนวัยเรียนประถมศึกษา
และระดับประถมศึกษาปที่ 1-6
ของโรงเรียนบานสุไหงโก-ลก
จํานวน 1,740 คน ในอัตราคนละ
7.37 บาท/คน/วัน จํานวน 260 วัน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

10,876,400 - โรงเรียนบานสุไหงโก-ลก

สํานักการศึกษา

- อุดหนุนคาอาหารเสริม (นม)
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
ตั้งไว 6,197,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
สําหรับเด็กระดับกอนประถมศึกษาและ
ระดับประถมศึกษาปที่ 1-6
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล จํานวน 3,234 คน
ในอัตราคนละ 7.37 บาท/คน/วัน
จํานวน 260 วัน

- โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรง

- อุดหนุนคาอาหารเสริม (นม)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว 1,345,200 บาท เพื่อ
จายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย
จํานวน 702 คน
ในอัตราคนละ 3.37 บาท/คน/วัน
จํานวน 260 วัน

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย
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พ.ศ.๒๕๖2

พ.ศ.๒๕๖3

ส.ค.
ก.ย.

สถานที่ดําเนินการ

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

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
๒.2 : แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

๒.2 : แผนงานการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน พ.ศ.๒๕๖2
รับผิดชอบหลัก

12 โครงการอุดหนุนการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา

- อุดหนุนคาใชจายในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4
โรงเรียนๆ ละ 20,000 บาท

80,000 - โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรง สํานักการศึกษา

13 โครงการอุดหนุนคาใชจาย
อินเตอรเน็ตความเร็วสูง

- อุดหนุนคาใชจายอินเตอรเน็ต
สําหรับโรงเรียนเทศบาล
ทั้ง 4 โรงเรียนๆ ละ 9,600 บาท

38,400 - โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรง สํานักการศึกษา

14 โครงการอุดหนุนคาใชจาย
ในการติดตั้งระบบ Wireless
Fidelity : WiFi

- อุดหนุนคาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
ระบบ Wireless Fidelity : WiFi
สําหรับโรงเรียนเทศบาล
ทั้ง 4 โรงเรียนๆ ละ 7,200 บาท

28,800 - โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรง สํานักการศึกษา
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พ.ศ.๒๕๖3

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

ลําดับ

15 โครงการอุดหนุนการพัฒนา
ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน

- อุดหนุนการพัฒนาปรับปรุงหองสมุด
โรงเรียน สําหรับโรงเรียนเทศบาล
ทั้ง 4 โรงเรียนๆ ละ 100,000 บาท

หนวยงาน พ.ศ.๒๕๖2
รับผิดชอบหลัก

400,000 - โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรง สํานักการศึกษา

16 โครงการอุดหนุนการพัฒนาแหลง - อุดหนุนการพัฒนาแหลงเรียนรู
เรียนรูในโรงเรียน
สําหรับโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียนๆ
ละ 50,000 บาท

200,000 - โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรง สํานักการศึกษา

17 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม
- คาใชจายในการปรับปรุง/ซอมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ อาคารเรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนเทศบาล ทั้ง 4 โรง

600,000 - โรงเรียนเทศบาลทั้ง ๔ โรง สํานักการศึกษา
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พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
๒.2 : แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

๒.2 : แผนงานการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

18 โครงการอุดหนุนการพัฒนา
- อุดหนุนการพัฒนาการจัดการศึกษา
การจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียน โดยใชโรงเรียนเปนฐาน
เปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น
ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
(SBMLD)
- โรงเรียนทีเ่ ขารวมในปงบประมาณ
2562 จํานวน 4 โรง
โรงเรียนละ 500,000 บาท
เปนเงิน 2,000,000 บาท
- โรงเรียน SBMLD ดีเดน จํานวน ๔ โรง
โรงเรียนละ 250,000 บาท
เปนเงิน 1,000,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน พ.ศ.๒๕๖2
รับผิดชอบหลัก

3,000,000 - โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรง สํานักการศึกษา
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พ.ศ.๒๕๖3

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

ลําดับ

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

๒.2 : แผนงานการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

19 โครงการอุดหนุนการสงเสริม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเดน

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
- อุดหนุนการสงเสริม อปท. ที่จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน
- ระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ระดับสถานศึกษา (๔ โรงเรียน/
๔ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
สถานศึกษาละ 50,000 บาท
เปนเงิน 400,000 บาท
- ระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่นละ
50,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน พ.ศ.๒๕๖2
รับผิดชอบหลัก

450,000 - โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรง สํานักการศึกษา
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
๔ ศูนย

16

พ.ศ.๒๕๖3

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

ลําดับ

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

๒.2 : แผนงานการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

20 โครงการอุดหนุนการสงเสริม
กิจกรรมรักการอาน
ในสถานศึกษา

- อุดหนุนการสงเสริมกิจกรรม
รักการอานในสถานศึกษา
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
จํานวน 4 โรงเรียนๆ ละ 50,000 บาท

21 โครงการอุดหนุน
การจัดการเรียนการสอน
(รายหัว) เด็กปฐมวัยใน
สถานศึกษา

- อุดหนุนการจัดการเรียนการสอน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๔ ศูนย
จํานวน 702 คน ในอัตราคนละ
1,700 บาท ตอป

22 โครงการอุดหนุนคา
- อุดหนุนคาปจจัยพื้นฐานสําหรับ
ปจจัยพื้นฐานสําหรับเด็กยากจน เด็กยากจน ระดับประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลทั้ง ๔ โรง
จํานวน 908 คนๆ ละ
1,000 บาท/คน/ป

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน พ.ศ.๒๕๖2
รับผิดชอบหลัก

200,000 - โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรง สํานักการศึกษา

1,193,400 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง
4 ศูนย

สํานักการศึกษา

908,000 - โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรง สํานักการศึกษา
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พ.ศ.๒๕๖3

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

ลําดับ

23 โครงการอุดหนุนการจัดการ
เรียนการสอน (รายหัว)
ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

- อุดหนุนการจัดการเรียนการสอน
(รายหัว)
- ระดับอนุบาล จํานวน 964 คนๆ ละ
850 บาท/ภาคเรียน
จํานวน 1,638,800 บาท

หนวยงาน พ.ศ.๒๕๖2
รับผิดชอบหลัก

6,010,800 - โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรง สํานักการศึกษา

- ระดับประถมศึกษา
จํานวน 2,270 คนๆ ละ 950 บาท/
ภาคเรียน จํานวน 4,313,000 บาท
- รายหัวสวนเพิ่ม
จํานวน 59,000 บาท
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2
จํานวน 118 คนๆ ละ 250 บาท/
ภาคเรียน
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พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
๒.2 : แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

๒.2 : แผนงานการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

24 โครงการอุดหนุนคาหนังสือเรียน
ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
- อุดหนุนคาหนังสือเรียนสําหรับโรงเรียน
เทศบาล ทั้ง 4 โรง
- ระดับอนุบาล จํานวน 964 คนๆ ละ 200
บาท/ป จํานวน 192,800 บาท
- ระดับประถมศึกษาปที่ 1
จํานวน 402 คนๆ ละ 625 บาท/ป จํานวน
251,250 บาท
- ระดับประถมศึกษาปที่ 2
จํานวน 403 คนๆ ละ 619 บาท/ป จํานวน
249,457 บาท
- ระดับประถมศึกษาปที่ 3
จํานวน 394 คนๆ ละ 622 บาท/ป
จํานวน 245,068 บาท
- ระดับประถมศึกษาปที่ 4
จํานวน 373 คนๆ ละ 673 บาท/ป
จํานวน 251,029 บาท
- ระดับประถมศึกษาปที่ 5
จํานวน 350 คนๆ ละ 806 บาท/ป
จํานวน 282,100 บาท
ระดับประถมศึกษาปที่ 6
จํานวน 348 คนๆ ละ 818 บาท/ป
จํานวน 284,664 บาท

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

1,756,400 - โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรง

19

หนวยงาน พ.ศ.๒๕๖2
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖3

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

ลําดับ

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

๒.2 : แผนงานการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน พ.ศ.๒๕๖2
รับผิดชอบหลัก

25 โครงการอุดหนุน
คาเครื่องอุปกรณการเรียน
ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

- อุดหนุนอุปกรณการเรียน
สําหรับโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรง
- ระดับอนุบาล จํานวน 964 คนๆ ละ
100 บาท/ภาคเรียน
จํานวน 192,800 บาท
- ระดับประถมศึกษา
จํานวน 2,270 คนๆ ละ
195 บาท/ภาคเรียน
จํานวน 885,300 บาท

1,078,100 - โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรง สํานักการศึกษา

26 โครงการอุดหนุนคา
เครื่องแบบนักเรียน
ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

- อุดหนุนคาเครื่องแบบนักเรียน
สําหรับโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรง ดังนี้
- ระดับอนุบาล จํานวน 964 คนๆ ละ
300 บาท/ป จํานวน 289,200 บาท
- ระดับประถมศึกษา
จํานวน 2,270 คนๆ ละ 360 บาท/ป
จํานวน 817,200 บาท

1,106,400 - โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรง สํานักการศึกษา
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พ.ศ.๒๕๖3

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

ลําดับ

27 โครงการอุดหนุนคากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

- อุดหนุนคากิจจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียนสําหรับโรงเรียน
เทศบาลทั้ง 4 โรง
คือระดับอนุบาล จํานวน 964 คนๆ ละ
215 บาท/ภาคเรียน
จํานวน 414,520 บาท
และระดับประถมศึกษา
จํานวน 2,270 คนๆ ละ 240 บาท/
ภาคเรียน จํานวน 1,089,600 บาท

28 โครงการอุดหนุนคา
ปจจัยพื้นฐานสําหรับ
เด็กนักเรียนยากจน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

- อุดหนุนคาปจจัยพื้นฐานสําหรับ
นักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนของโรงเรียนเทศบาล 3 และ 4
จํานวน 113 คน
อัตราคนละ 1,500 บาท/ภาคเรียน
(3,000 บาท/คน/ป)

หนวยงาน พ.ศ.๒๕๖2
รับผิดชอบหลัก

1,504,120 - โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรง สํานักการศึกษา

339,000 - โรงเรียนเทศบาล 3
และ 4
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พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
๒.2 : แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

๒.2 : แผนงานการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

29 โครงการอุดหนุน
การจัดการเรียนการสอน
(รายหัว)
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
- อุดหนุนการจัดการเรียนการสอน
รายหัว จํานวน 1,319,500 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน
(รายหัว) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ของโรงเรียนเทศบาล 3 และ 4
จํานวน 377 คน คนละ
1,750 บาท/ภาคเรียน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

1,696,500 - โรงเรียนเทศบาล 3
และ 4

หนวยงาน พ.ศ.๒๕๖2
รับผิดชอบหลัก
สํานักการศึกษา

- รายหัวสวนเพิ่ม
จํานวน 377,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน
(รายหัวสวนเพิ่ม) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนของโรงเรียนเทศบาล 3 และ 4
จํานวน 377 คนๆ ละ
500 บาท/ภาคเรียน

30 โครงการอุดหนุน
คาเครื่องแบบนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

- อุดหนุนคาเครื่องแบบนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ของโรงเรียนเทศบาล 3 และ 4
จํานวน 377 คนๆ ละ 450 บาท/ป

169,650 - โรงเรียนเทศบาล 3
และ 4
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สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

๒.2 : แผนงานการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน พ.ศ.๒๕๖2
รับผิดชอบหลัก

31 โครงการอุดหนุนคาหนังสือเรียน - อุดหนุนคาหนังสือเรียนสําหรับ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
โรงเรียนเทศบาล 3 และ 4 ดังนี้
- มัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 160 คนๆ
ละ 764 บาท/ป
จํานวน 122,240 บาท
- มัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 114 คนๆ
ละ 865 บาท/ป
จํานวน 98,610 บาท
- มัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 103 คนๆ
ละ 949 บาท/ป
จํานวน 97,747 บาท

318,600 - โรงเรียนเทศบาล 3
และ 4

สํานักการศึกษา

32 โครงการอุดหนุน
คาเครื่องอุปกรณการเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

158,340 - โรงเรียนเทศบาล 3
และ 4

สํานักการศึกษา

- อุดหนุนคาเครื่องอุปกรณการเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 และ 4
จํานวน 377 คนๆ ละ
210 บาท/ภาคเรียน

23

พ.ศ.๒๕๖3

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

ลําดับ

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

๒.2 : แผนงานการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

33 โครงการอุดหนุนคากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
- เพื่อจายเปนคากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ของโรงเรียนเทศบาล 3 และ 4
จํานวน 377 คนๆ ละ
440 บาท/ภาคเรียน

34 โครงการศูนยการเรียนรู
- เพื่อจายเปนคาใชจายในกิจกรรมของ
ดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา ศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น สถานศึกษาสําหรับโรงเรียนเทศบาล
ทั้ง 4 โรงๆ ละ 50,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน พ.ศ.๒๕๖2
รับผิดชอบหลัก

331,760 - โรงเรียนเทศบาล 3 และ 4 สํานักการศึกษา

200,000 - โรงเรียนเทศบาลทั้ง ๔ โรง สํานักการศึกษา
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35 โครงการสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
"สถานศึกษาพอเพียง" สู
"ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง"

หนวยงาน พ.ศ.๒๕๖2
รับผิดชอบหลัก

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริม
การจัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"
สู "ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง"
สําหรับโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรงๆ ละ
100,000 บาท

400,000 - โรงเรียนเทศบาลทั้ง ๔ โรง สํานักการศึกษา

36 โครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติด - เปนคาใชจายในการสรางภูมิคุมกันยา
เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา เสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นละ
200,000 บาท

200,000 - โรงเรียนเทศบาลทั้ง ๔ โรง สํานักการศึกษา
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ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
๒.2 : แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

๒.2 : แผนงานการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน พ.ศ.๒๕๖2
รับผิดชอบหลัก

37 โครงการสงเสริมการเรียนรู
ภาษาไทย

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสงเสริม
การเรียนรูภาษาไทย
สําหรับโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรงๆ ละ
20,000 บาท

80,000 - โรงเรียนเทศบาลทั้ง ๔ โรง สํานักการศึกษา

38 โครงการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร/สื่อการเรียนการสอน
วิชาอิสลามศึกษา/พุทธศาสนา
ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ชายแดนใต)

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุง
หลักสูตร/สื่อการเรียนการสอน
อิสลามศึกษา/พุทธศาสนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สําหรับโรงเรียนเทศบาล
ทั้ง 4 โรงๆ ละ 150,000 บาท

600,000 - โรงเรียนเทศบาลทั้ง ๔ โรง สํานักการศึกษา

39 โครงการอุดหนุนคาหนังสือเรียน

- อุดหนุนคาหนังสือเรียน
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย
ในอัตราคนละ 200 บาท/ป
จํานวน 702 คน

140,400 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 4 ศูนย

(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
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สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

๒.2 : แผนงานการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน พ.ศ.๒๕๖2
รับผิดชอบหลัก

40 โครงการพัฒนาหลักสูตรอิสลาม
ศึกษา (มุตะวัซซีเฎาะห)
และสื่อการเรียนการสอน
ในสถานศึกษามีการจัดการศึกษา
หลักสูตรผสมผสาน

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนา
หลักสูตรอิสลามศึกษา มุตะวัซซีเฎาะห)
และสื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษา
มีการจัดการศึกษาหลักสูตรผสมผสาน
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 และ 4
โรงละ 150,000 บาท

300,000 - โรงเรียนเทศบาล 3 และ 4 สํานักการศึกษา

41 โครงการอุดหนุนคา

- อุดหนุนคาอุปกรณการเรียน
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย
ในอัตราคนละ 200 บาท/ป
จํานวน 702 คน

140,400 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 4 ศูนย

อุปกรณการเรียน
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
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รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

๒.2 : แผนงานการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

42 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
สําหรับสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาแบบผสมผสาน
ระหวางหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอิสลาม
ศึกษา (อิสลามศึกษากลาง/
มุตตะวัซซีเฎาะห ม.1-3)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
- อุดหนุนคาอาหารกลางวัน
สําหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
แบบผสมผสานระหวางหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตร
อิสลามศึกษา (อิสลามศึกษากลาง/
มุตตะวัซซีเฎาะห ม.1-3)
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 และ 4
จํานวน 377 คนๆ ละ 20 บาท
จํานวน 200 วัน

43 โครงการสื่อการเรียนการสอน
- เพื่อจายเปนคาสื่อการเรียนการสอน
เชิงสัญลักษณของความเปนชาติ เชิงสัญลักษณของความเปนชาติ
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย
ในอัตราศูนยฯ ละ 10,000 บาท
จํานวน 4 ศูนย

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน พ.ศ.๒๕๖2
รับผิดชอบหลัก

1,508,000 - โรงเรียนเทศบาล 3 และ 4 สํานักการศึกษา

40,000 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 4 ศูนย
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สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

๒.2 : แผนงานการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน พ.ศ.๒๕๖2
รับผิดชอบหลัก

44 โครงการปฏิบัติศาสนกิจ/
แบบเรียน สําหรับสถานศึกษา
ที่จัดการศึกษาแบบผสมผสาน
ระหวางหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและหลักสูตร
อิสลามศึกษา
(อิสลามศึกษาตอนกลาง/
มุตะวัซซีเฎาะห ม.1-3)

- เพื่อจายเปนคาวัสดุที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติศาสนกิจ/แบบเรียน
สําหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
แบบผสมผสานระหวางหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
และหลักสูตรอิสลามศึกษา
(อิสลามศึกษาตอนกลาง/
มุตะวัซซีเฎาะห ม.1-3)
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 และ 4
อัตราคนละ 1,000 บาท
จํานวน 377 คน

377,000 - โรงเรียนเทศบาล 3 และ 4 สํานักการศึกษา

45 โครงการอุดหนุนคา

- อุดหนุนคาเครื่องแบบนักเรียน
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย
ในอัตราคนละ 300 บาท/ป
จํานวน 702 คน

210,600 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง
4 ศูนย

เครื่องแบบนักเรียน
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
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พ.ศ.๒๕๖3

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

ลําดับ

สํานักการศึกษา

46 โครงการอุดหนุนคากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

- คาอุปกรณการเรียนสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย
ในอัตราคนละ 430 บาท/ป
จํานวน 702 คน

47 โครงการจางวิทยากร
- จางวิทยากรปฏิบัติหนาที่ครู
ปฏิบัติหนาที่ครูสอนอิสลามศึกษา สอนอิสลามศึกษา จํานวน 2 อัตรา
ปฏิบัติหนาที่โรงเรียนเทศบาล 1
จํานวน 1 อัตรา
และโรงเรียนเทศบาล 3
จํานวน 1 อัตรา
รวม

47 โครงการ

หนวยงาน พ.ศ.๒๕๖2
รับผิดชอบหลัก

301,860 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง
4 ศูนย

สํานักการศึกษา

354,240 - โรงเรียนเทศบาล 1
และโรงเรียนเทศบาล 3

สํานักการศึกษา

74,273,970
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พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
๒.2 : แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาดานการสาธารณสุข
๒.3 : แผนงานสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

1

โครงการพัฒนาตลาดสดนาซื้อ - กลุมผูประกอบการตลาดสดเทศบาล
และตลาดเก็นติ้ง
1.อบรมใหความรู
2.ณรงคลดใชถุงพลาสติก/no foam
3.Big clening Day

2

โครงการพัฒนาสาธารณสุข
มูลฐานฯ

- สนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข
ของ อสม. ชุมชนละ 15,000 บาท
เพื่อให อสม. ดําเนินการใน
3 กลุม กิจกรรม ไดแก 1.การพัฒนา
ศักยภาพดานสาธารณสุข
2.การแกไขปญหาสาธารณสุข
ในเรื่องตางๆ
3.การจัดบริการดานสาธารณสุขในชุมชน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๖2
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

60,000 - โรงงานและกิจการ
ตางๆ
ในเขตเทศบาล

กองสาธารณสุขฯ

435,000 - จํานวน 29 ชุมชน

กองสาธารณสุขฯ
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พ.ศ.๒๕๖3

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

ลําดับ

พ.ศ.๒๕๖2
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

3

โครงการจัดอบรมระเบียบ
ผูประกอบการกิจการ
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

- โรงงานและกิจการตางๆ
ในเขตเทศบาล
1.อบรมใหความรู
2.ตรวจแนะนําสุขลักษณะทั่วไป

4

โครงการสงเสริมและ
พัฒนางานสุขาภิบาลอาหาร
พัฒนาแผงลอย
จําหนายอาหาร
ใหถูกหลักสุขาภิบาล

- รานอาหารแผงลอยและ
รถเรในและรอบๆ โรงเรียน
1.อบรมใหความรู
ผูประกอบการ
2.ตรวจแนะนําตามหลัก
สุขภิบาลอาหาร
เพื่อรับรองปาย Clean Food
Good Tasate (CFGT)

116,100 - รานอาหาร
แผงลอยและรถเร
และรอบๆ โรงเรียน

กองสาธารณสุขฯ

5

โครงการจางเหมา
บุคคลภายนอก
ดูแลอาคารกักสัตว

- จางเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติ
หนาที่ดูแลอาคาร
กักสัตว จํานวน 1 อัตรา
เพื่อดูแลบริเวณอาคารกักสัตวใหมี
ความสะอาดเรียบรอย

396,000 - อาคารกักสัตว

กองสาธารณสุขฯ

20,000 - โรงงานและกิจการ
ตางๆ ในเขตเทศบาลฯ
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พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาดานการสาธารณสุข
๒.3 : แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่ดําเนินการ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ

กองสาธารณสุขฯ

6

โครงการอุดหนุนสําหรับการ - สนับสนุนใหชุมชน
จํานวน 29 ชุมชนๆ ละ 20,000 บาท
ดําเนินงานตามแนวทาง
(จัดทําโครงการ
โครงการพระราชดําริ
อยางนอย 3 โครงการ)
ดานสาธารณสุข

7

โครงการสํารวจขอมูลจํานวน - จางเหมาเจาหนาที่
สัตวและขึ้นทะเบียนสัตว
หรืออาสาสมัครออกสํารวจและ
ตามโครงการสัตว
ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวปละ ๒ ครั้ง
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบาฯ

8

โครงการรณรงคปองกัน
- สุนัขและแมวจรจัดบริเวณ
โรคพิษสุนัขบา ตามโครงการ ภายในเขตเทศบาล
สัตวปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา

รวม

8 โครงการ

580,000 - จํานวน 29 ชุมชน

พ.ศ.๒๕๖2
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ

15,000 - ในเขตเทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก

กองสาธารณสุขฯ

150,000 - บริเวณลานจอดรถ
หองประชุมมหาราช

กองสาธารณสุขฯ

1,772,100
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พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาดานการสาธารณสุข
๒.3 : แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่ดําเนินการ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูพิการ
รวม

1 โครงการ

- กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟา
บริเวณอาคารผูพิการ
สวนรื่นอรุณ

50,000 - อาคารผูพิการ
สวนรื่นอรุณ
50,000
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พ.ศ.๒๕๖2
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม
๒.4 : แผนงานสังคมสงเคราะห
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ

กองสวัสดิการฯ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

1 โครงการพัฒนาอาชีพและ
แกไขปญหาความยากจน
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

680,000
30,000 - ชุมชนทาประปา

กองสวัสดิการฯ

- 1.2 กิจกรรมฝกอบรม
อาชีพใหแกสมาชิก
ชุมชนอริศรา

35,000 - ชุมชนอริศรา

กองสวัสดิการฯ

- 1.3 กิจกรรมฝกอบรม
อาชีพใหแกสมาชิก
ชุมชนเจริญสุข

35,000 - ชุมชนเจริญสุข

กองสวัสดิการฯ

- 1.4 กิจกรรมฝกอบรม
อาชีพใหแกสมาชิก
ชุมชนสวนมะพราว

45,000 - ชุมชนสวนมะพราว

กองสวัสดิการฯ

- 1.1 กิจกรรมฝกอบรม
อาชีพใหแกสมาชิกชุมชนทา
ประปา
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พ.ศ.๒๕๖2

พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพแบบยั่งยืนใหกับประชาชนในทองถิ่น
2.5 : แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการพัฒนาอาชีพและ
แกไขปญหาความยากจน
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- 1.5 กิจกรรมฝกอบรม
อาชีพใหแกสมาชิก
ชุมชนบาโงเปาะเล็ง

50,000 - ชุมชนบาโงเปาะเล็ง

กองสวัสดิการฯ

- 1.6 กิจกรรมฝกอบรม
อาชีพใหแกสมาชิก
ชุมชนดงงูเหา

40,000 - ชุมชนดงงูเหา

กองสวัสดิการฯ

- 1.7 กิจกรรมฝกอบรม
อาชีพใหแกสมาชิก
ชุมชนสันติสุข

40,000 - ชุมชนสันติสุข

กองสวัสดิการฯ

- 1.8 กิจกรรมฝกอบรม
อาชีพใหแกสมาชิก
ชุมชนโปฮงยามู

35,000 - ชุมชนโปฮงยามู

กองสวัสดิการฯ

- 1.9 กิจกรรมฝกอบรม
อาชีพใหแกสมาชิก
ชุมชนกูโบร

35,000 - ชุมชนกูโบร

กองสวัสดิการฯ
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พ.ศ.๒๕๖2

พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพแบบยั่งยืนใหกับประชาชนในทองถิ่น
2.5 : แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการพัฒนาอาชีพและ
แกไขปญหาความยากจน
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- 1.10 กิจกรรมฝกอบรม
อาชีพใหแกสมาชิก
ชุมชนมัสยิดกลาง

40,000 - ชุมชนมัสยิดกลาง

กองสวัสดิการฯ

- 1.11 กิจกรรมฝกอบรม
อาชีพใหแกสมาชิก
ชุมชนกือบงกาแม

35,000 - ชุมชนกือบงกาแม

กองสวัสดิการฯ

- 1.12 กิจกรรมฝกอบรม
อาชีพใหแกสมาชิก
ชุมชนกือดาบารู

40,000 - ชุมชนกือดาบารู

กองสวัสดิการฯ

- 1.13 กิจกรรมฝกอบรม
อาชีพใหแกสมาชิก
ชุมชนหลังลอแม็ก

35,000 - ชุมชนหลังลอแม็ก

กองสวัสดิการฯ

- 1.14 กิจกรรมฝกอบรม
อาชีพใหแกสมาชิก
ชุมชนทรายทอง

35,000 - ชุมชนทรายทอง

กองสวัสดิการฯ
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พ.ศ.๒๕๖2

พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพแบบยั่งยืนใหกับประชาชนในทองถิ่น
2.5 : แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการพัฒนาอาชีพและ
แกไขปญหาความยากจน
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- 1.15 กิจกรรมฝกอบรม
อาชีพใหแกสมาชิกกลุมสตรี

50,000 - หองประชุมมหาราช

กองสวัสดิการฯ

- 1.16 กิจกรรมฝกอบรม
อาชีพใหแกสมาชิก
กลุมผูสูงอายุ

50,000 - ศูนยเรียนรูผูสูงอายุ

กองสวัสดิการฯ

- 1.17 กิจกรรมฝกอบรม
อาชีพใหแกสมาชิก
ชุมชนซรีจาฮายา

50,000 - ชุมชนซรีจาฮายา

กองสวัสดิการฯ
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พ.ศ.๒๕๖2

พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพแบบยั่งยืนใหกับประชาชนในทองถิ่น
2.5 : แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ

2 โครงการจัดการแขงขันกีฬา - จัดการแขงขันกีฬาชุมชน
ชุมชนสัมพันธตานภัย
สัมพันธตานภัยยาเสพติด
ยาเสพติด
ใหกับประชาชน
ในเขตเทศบาล
จํานวน 29 ชุมชน

สถานที่ดําเนินการ

200,000 - 29 ชุมชน

39

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการฯ

พ.ศ.๒๕๖2

พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด
2.5 : แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ

3 โครงการสงเสริมกิจกรรม
เด็กและเยาวชน

- เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาล จํานวน 29 ชุมชน
- จัดการแขงขันกีฬาสราง
ความสามัคคีพัฒนา
ศักยภาพดานรางกายและทํา
ใหตระหนักถึงความสําคัญ
ของการออกกําลังกาย

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

100,000 - จํานวน 29 ชุมชน

กองสวัสดิการฯ
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พ.ศ.๒๕๖2

พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
2.5 : แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บทบาทแกนนําสตรี

รวม

4 โครงการ

- เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บทบาทแกนนําสตรีในชุมชน
29 ชุมชน ไดแกกิจกรรม
การฝกอบรมภาวะผูนํา

70,000 - จํานวน 29 ชุมชน

1,050,000
41

กองสวัสดิการฯ

พ.ศ.๒๕๖2

พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
2.5 : แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
หนวยงาน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ
รับผิดชอบหลัก

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจัดสงเยาวชน
ประชาชนเขารวมการแขงขัน
ในกิจกรรมตางๆ

- จัดสงนักกีฬาและผูเขา
แขงขันในนามเทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก เขารวมการ
แขงขันในกิจกรรมตางๆ

200,000 - เปนสถานที่
หนวยงานเจาภาพ
จัดการแขงขัน

สํานักการศึกษา

2 โครงการแขงขันกีฬา-กรีฑา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
แหงประเทศไทยระดับภาคใต
และระดับประเทศ
ประจําป 2563

- นักกีฬา/เจาหนาที่เขารวม
การแขงขันฯ รอบคัดเลือก
ระดับภาคใต
จํานวน 100 คน
และรองชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ
จํานวน 60 คน

1,000,000 - ระดับภาคใต ณ
จังหวัดชุมพร
และระดับประเทศ
จังหวัดระยอง

สํานักการศึกษา

42

พ.ศ.๒๕๖2

พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
2.6 : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

3 โครงการแขงขันกีฬาเปตอง

- การแขงขันกีฬาเปตอง
จํานวน 70 ทีม

80,000 - สนามเปตอง

สํานักการศึกษา

4 โครงการแขงขันเรือยอกอง

- การแขงขันเรือยอกอง
(ประเภททั่วไป,ประเภทอาวุโส),
แขงขันเรือปดตาการแขงขัน
เรือคูพิเศษ

300,000 - ทาเรือชุมชน
โปฮงยามู

สํานักการศึกษา

5 โครงการการแขงขันปนจักสีลัต

- ประเภทการแขงขัน จัดกลุม
อายุ 10 ป - 18 ปขึ้นไป,
ประเภทการตอสู (Tanding )
อายุ 10 ป แตไมเกิน 12 ป,
ประเภทการตอสูเยาวชน
ชาย/หญิง (อายุ 13 ป
แตไมเกิน 15 ป),
ประเภทการตอสูเยาวชน
ชาย/หญิง (อายุ 16 ปขึ้นไป
แตไมเกิน 18 ป และประเภท
การตอสู 3 คน (Team 3x3)

200,000 - อาคารรื่นอรุณ

สํานักการศึกษา
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พ.ศ.๒๕๖2

พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
2.6 : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

6 โครงการแขงขันบาสเกตบอล

- จัดแขงขันกีฬาบาสเกตบอล
ประเภทเยาวชนและประชาชน
ในจังหวัดนราธิวาส
และพื้นที่ใกลเคียง

100,000 - สนามบาสเกตบอล

สํานักการศึกษา

7 โครงการแขงขันฟุตบอล
สานสัมพันธ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คัพ

- จัดแขงขันกีฬาฟุตบอล
ประเภทเยาวชน ประชาชน
และ FA CUP

300,000 - สนามกีฬามหาราช

สํานักการศึกษา

8 โครงการแขงขันกีฬา
เซปกตะกรอ

- จัดแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ
ประเภท ก ประชาชนทั่วไป
เปดรับนักกีฬาจากประเทศ
มาเลเซียและตางจังหวัด
ของประเทศไทย
จํานวน 12 ทีม,
ประเภท ข เยาวชน
ประชาชน ภายใน
จํานวน 16 ทีม

70,000 - อาคารพลศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๔

สํานักการศึกษา
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พ.ศ.๒๕๖2

พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
2.6 : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ

9 โครงการแขงขันกีฬา-กรีฑา
กลุมโรงเรียนเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก

รวม

9 โครงการ

- นักเรียนในโรงเรียนเทศบาล
1 - 4 เขารวมแขงขันกีฬาฟุต
ซอล,วอลเลยบอลในรม, เปตอง,
เซปคตะกรอและกรีฑา

สถานที่ดําเนินการ

150,000 - สนามกีฬามหาราช

2,400,000
45

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการศึกษา

พ.ศ.๒๕๖2

พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
2.6 : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1

โครงการสงเคราะห
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

- เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ จํานวน ๔,608 คน

35,906,400 - ในเขตเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก

กองสวัสดิการฯ

2

โครงการสงเคราะห
เบี้ยยังชีพคนพิการ

- เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพคน
พิการ จํานวน 915 คน ใน
อัตรา 800 บาท/คน/เดือน

8,784,400 - ในเขตเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก

กองสวัสดิการฯ

3

โครงการสงเคราะหผูติดเชื้อเอดส - เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพ
ผูปวยเอดส จํานวน 100 คน
ในอัตรา 500 บาท/คน/เดือน

600,000 - ในเขตเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก

กองสวัสดิการฯ

รวม

3 โครงการ

45,290,800
46

พ.ศ.๒๕๖2

พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม
2.7 : แผนงานงบกลาง
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

1 โครงการจางเหมาเฝาระวัง
- จางเหมาผูรักษาความ
ความปลอดภัยสํานักงานเทศบาล ปลอดภัย จํานวน 3 อัตรา

รวม

๑ โครงการ

270,000 - สํานักงานเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก

270,000
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สํานักปลัดฯ

พ.ศ.๒๕๖๒

พ.ศ.๒๕๖๓

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

ยุทธศาสตรที่ 3 : ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาศักยภาพของทองถิ่นในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น
3.1 : แผนงานการรักษาความสงบภายใน
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
หนวยงาน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
สถานที
ด
่
ํ
า
เนิ
น
การ
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ
รับผิดชอบหลัก

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

1 โครงการจางเหมารักษา
ความปลอดภัย
โรงเรียนสังกัดเทศบาล

รวม

๑ โครงการ

- จางเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัย
จํานวน 7 อัตรา
โรงเรียนเทศบาล 1
จํานวน 1 อัตรา
โรงเรียนเทศบาล 2
จํานวน 2 อัตรา
โรงเรียนเทศบาล 3
จํานวน 2 อัตรา
โรงเรียนเทศบาล 4
จํานวน 2 อัตรา

672,000 - โรงเรียนเทศบาล
๑-๔

672,000
48

สํานักการศึกษา

พ.ศ.๒๕๖2

พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ 3 : ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาศักยภาพของทองถิ่นในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น
3.2 : แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
หนวยงาน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
สถานที
ด
่
ํ
า
เนิ
น
การ
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ
รับผิดชอบหลัก

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

1 โครงการจางเหมารักษา
ความปลอดภัยสวนสาธารณะ
ของเทศบาล

รวม

๑ โครงการ

- สวนภูมินทร,
สวนขวัญประชา,
สวนรื่นอรุณ,
สวนหนาโรงพยาบาล,
สนามกีฬาเทศบาล,
สํานักงานกองชาง ฯลฯ

1,176,000 - กองชาง

1,176,000
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กองชาง

พ.ศ.๒๕๖2

พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ 3 : ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาศักยภาพของทองถิ่นในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น
3.3 : แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
หนวยงาน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
สถานที
ด
่
ํ
า
เนิ
น
การ
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ
รับผิดชอบหลัก

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ 3 : ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาศักยภาพของทองถิ่นในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น
3.4 : แผนงานการพาณิชย
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖2
หนวยงาน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
สถานที
ด
่
า
ํ
เนิ
น
การ
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ
รับผิดชอบหลัก
1 โครงการจางเหมา
ผูรกั ษาความปลอดภัย
สถานีขนสงผูโดยสาร
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
รวม

๑ โครงการ

- จางเหมาผูรกั ษา
ความปลอดภัยสถานีขนสง
จํานวน 4 อัตรา

360,000 - สถานีขนสงเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก

360,000
50

สถานีขนสง

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตรที่ 4 : ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถิ่น และเมืองชายแดน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
4.1 : แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการบริหารจัดการ
ศูนยบริการนักทองเทียว

๒ โครงการพิธีเปดศูนยบริการ
นักทองเทียว

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

- จางเหมาเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานศูนยบริการ
นักทองเทียว จํานวน 2 คน
- จางเหมารักษาความปลอดภัย
ศูนยบริการนักทองเที่ยว
จํานวน 3 คน
- จางเหมารักษาความสะอาด
ศูนยบริการนักทองเที่ยว
จํานวน 1 คน

666,000 - ศูนยบริการ

- พิธีเปดทางศาสนาพุทธ
ศาสนาอิสลาม และรับรองแขก
ผูมีเกียรติที่มารวมงาน

50,000 - ศูนยบริการ

พ.ศ.๒๕๖๒
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

นักทองเทียว

นักทองเทียว
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พ.ศ.๒๕๖๓

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

ลําดับ

สํานักปลัด

ยุทธศาสตรที่ 4 : ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถิ่น และเมืองชายแดน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
4.1 : แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม

3 โครงการปรับปรุงภมิทัศน
Land Mark ในศูนยบริการ
นักทองเที่ยว

- ปรับปรุงภูมิทัศน
สราง Land Mark ในหองโถง
นิทรรศการ โถงทางเดิน
ดานหนาและดานขาง
ของศูนยบริการนักทองเที่ยว

4 โครงการถนนสายวัฒนธรรม

- บูธจําหนายสินคา
และอาหาร,การละเลนการ
แสดงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
ชายแดนใตและกิจกรรมสงเสริม
การทองเทียว

๕ โครงการเชาที่ดินการรถไฟ
บริเวณซุมขายอาหารสวนรื่นอรุณ

รวม

5 โครงการ

- เชาที่ดินรถไฟบริเวณซุมขาย
อาหารสวนรื่นอรุณ
จํานวน 1 แหง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

1,200,000 - ศูนยบริการ
(จายจากเงินสะสม) นักทองเที่ยว

300,000 - สวนหนา

พ.ศ.๒๕๖๒
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

โรงพยาบาล
สุไหงโก-ลก

35,000 - สวนรื่นอรุณ

2,251,000
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พ.ศ.๒๕๖๓

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

ลําดับ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

กองคลัง

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ 4 : ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถิ่น และเมืองชายแดน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
4.2 แผนงานสาธารณสุข
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖2
หนวยงาน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
สถานที
ด
่
า
ํ
เนิ
น
การ
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ
รับผิดชอบหลัก
1 โครงการถนนคนเดิน

- จัดพื้นที่ใหผูประกอบการ
รวมตัวกันขายสินคาประเภท
ตางๆ ทุกวันศุกรของสัปดาห

120,000 - บริเวณศูนยอาหาร
เทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก

กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการเทศกาลอาหารจานเด็ด - ออกรานอาหารที่ได
มาตรฐาน
"อาหารสะอาด รสชาติอรอย"
- ออกรานจําหนายสินคา
OTOP
- ออกบูธรณรงคลด ละ เลิก
การใชโฟมบรรจุอาหาร
- การประกวด "สุดยอดบูธ
อาหาร
- การแสดงบนเวที

900,000 - ลานอเนกประสงค
สนามกีฬามหาราช

กองสาธารณสุขฯ
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พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ 4 : ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถิ่น และเมืองชายแดน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
4.2 แผนงานสาธารณสุข
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖2
หนวยงาน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
สถานที
ด
่
า
ํ
เนิ
น
การ
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ
รับผิดชอบหลัก
3 โครงการเชาที่ดินการรถไฟ
(ตลาดรถไฟ)

รวม

3 โครงการ

- คาเชาที่ดินการรถไฟ
สําหรับการจัดทําตลาดสดฯ
จํานวน 1 แหง

1,153,110 - ตลาดสดเทศบาล
(ตลาดรถไฟ)

2,173,110
54

กองสาธารณสุขฯ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

1

2

โครงการลดคัดแยกขยะมูลฝอย - อบรมใหความรูแก
กลุมเปาหมายที่กําหนด เชน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
และชุมชนในเขตเทศบาล
โครงการจางเหมา
บุคคลภายนอกดําเนินการดูแล
ตลาดสดเทศบาล (ตลาดรถไฟ)

- จางเหมาบุคคลภายนอก
จํานวน 8 อัตรา
ดําเนินการดูแลรักษา
ความสะอาดและ
ความปลอดภัยตลาดสด
(ตลาดรถไฟ)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

200,000 - 28 ชุมชน
และโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล

กองสาธารณสุขฯ

936,000 - ตลาดสดเทศบาล

กองสาธารณสุขฯ
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พ.ศ.๒๕๖2

พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ 5 : ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา : จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย
5.1 แผนงานสาธารณสุข
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ

3

รวม

โครงการจางเหมา
- จางเหมาบุคคลภายนอก
บุคคลภายนอกดําเนินการดูแล จํานวน 6 อัตรา
อาคารศูนยอาหาร (ตลาดขี้แพะ) ดําเนินการดูแลรักษา
ความสะอาดและ
ความปลอดภัยอาคาร
ศูนยอาหารอเนกประสงค
(ตลาดขี้แพะ)
3 โครงการ

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

792,000 - อาคารศูนยอาหาร

กองสาธารณสุขฯ

1,928,000
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พ.ศ.๒๕๖2

พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ 5 : ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา : จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย
5.1 แผนงานสาธารณสุข
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

1

โครงการเชาที่ดินการรถไฟ

- จายคาเชาที่ดิน
คาสิทธิการใชที่ดินของ
การรถไฟแหงประเทศไทย
ที่เทศบาลเชา หรือขอใช
ประโยชน จํานวน 2 แหง
คือ สวนหนาโรงพยาบาล
และบริเวณถนนเอเชีย 18
เชื่อมถนนทรายทอง 5
(หนาดานศุลกากรฯ)

สถานที่ดําเนินการ

150,000 - สวนหนา
โรงพยาบาลและ
บริเวณถนนเอเชีย 18
เชื่อมถนนทรายทอง 5
(หนาดานศุลกากรฯ)

57

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

พ.ศ.๒๕๖2

พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ 5 : ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา : ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2

โครงการจางเหมาเอกชนดูแล
- จางเหมาเอกชนดูแลรักษา
รักษาสวนสาธารณะของเทศบาล ความสะอาดสวนสาธารณะ
ไดแกสวนหนาโรงพยาบาล,
สวนสิรินธร,สวนขวัญประชา
,สวนภูมินทร,สวนเลียบเมือง
ทางรถไฟ (ถนนทรายทอง 1)
และสนามกีฬาสันติภาพ ฯลฯ

2,803,600 - สวนหนา
โรงพยาบาล,
สวนสิรินธร,
สวนขวัญประชา,
สวนภูมินทร,
สวนเลียบเมือง
ทางรถไฟ
(ถนนทรายทอง 1)
และสนามกีฬา
สันติภาพ ฯลฯ

กองชาง

3

โครงการจางเหมาดูแลรักษา
- ผูปฏิบัติงานดูแลรักษา
ความสะอาด
ความสะอาดอาคาร
อาคารอเนกประสงคพรอมดูแล อเนกประสงคพรอมดูแล
รักษาไมประดับสวนรื่นอรุณ
รักษาไมประดับสวนรื่นอรุณ
จํานวน 1 คน

108,000 - อาคาร
อเนกประสงคและ
สวนรื่นอรุณ

กองชาง
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พ.ศ.๒๕๖2

พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ 5 : ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา : ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ

4

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ปายสวนสาธารณะเฉลิม
762,000
- ภายในบริเวณสวน
โครงการกอสรางปาย
(โอนงบประมาณ
หนาโรงพยาบาล
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ พระเกียรติฯ พรอมสวนหยอม
ขนาดพื้นที่
เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม)
พรอมสวนหยอม

กองชาง

โครงการปรับปรุงซอมแซม
สวนสาธารณะหนาโรงพยาบาล

กองชาง

10.00 x 20.00 เมตร

5

- ปรับปรุงหองน้ํา,ศาลาที่พัก,
ปอมยาม,ลานอเนกประสงค,
น้ําพุ ไมดอก ไมประดับทางเทา
ระบบไฟฟาและอื่นๆ
ภายในสวนสาธารณะ
หนาโรงพยาบาล

1,992,000
(จายจากเงินสะสม)

- สวนสาธารณะ
หนาโรงพยาบาล
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พ.ศ.๒๕๖2

พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ 5 : ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา : ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

6

โครงการจางเหมา
บุคคลภายนอกดําเนินการ
ขนยายและฝงกลบขยะ

- จางเหมาบุคคลภายนอก
คนงานในการควบคุม
เครื่องชั่งขยะ คนงานทั่วไป
และยามประจําบอกําจัดขยะ

3,000,000 - ศูนยกําจัดขยะ

กองสาธารณสุขฯ

7

โครงการจางเหมา
บุคคลภายนอกรักษาความ
สะอาดภายในชุมชน

- เพื่อจายเปนคาจางเหมา
บุคคลภายนอกดูแลทําความ
สะอาดภายในชุมชน
(จํานวน 15 ชุมชน)

1,620,000 - จํานวน 15 ชุมชน

กองสาธารณสุขฯ
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พ.ศ.๒๕๖2

พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ 5 : ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา : จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ

8

รวม

โครงการจางเหมา
บุคคลภายนอกดูแล
จัดการบอบําบัดปฏิกูล
8 โครงการ

- ผูปฏิบัติงาน จํานวน 1 คน
ดูแลจัดการบอบําบัดปฏิกูล

สถานที่ดําเนินการ

108,000 - บอบําบัดปฏิกูล

10,543,600
61

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ

พ.ศ.๒๕๖2

พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ 5 : ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา : จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

1 โครงการจางเหมาเอกชน

- จางเหมาเอกชนดูแลรักษาความ
ดูแลรักษาความสะอาด
สะอาดบริเวณ
บริเวณโดยรอบสนามกีฬามหาราช สนามกีฬามหาราช,
ลานคนเดิน,สนามเปตอง,
สนามฟุตซอล,สนามหญาเทียม,
หองประชุมมหาราชและหองน้ํา

รวม

1 โครงการ

สถานที่ดําเนินการ

988,000 - บริเวณโดยรอบ
สนามกีฬามหาราช

988,000
62

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการศึกษา

พ.ศ.๒๕๖2

พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ 5 : ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา : ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนเมือง
5.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

1 โครงการจางเหมาบุคคลภายนอก

- ผูปฏิบัติงาน จํานวน ๔ คน
ดูแลระบบและการจัดการโรงฆาสัตว ดูแลระบบและการจัดการ
โรงฆาสัตว

รวม

1 โครงการ

สถานที่ดําเนินการ

324,000 - โรงฆาสัตว

324,000
63

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ

พ.ศ.๒๕๖2

พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ 5 : ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา : จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย
5.4 แผนงานการพาณิชย
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 โครงการสงเสริมการปฏิบัติ
ศาสนกิจในเดือนรอมฎอน

- อบรมใหความรู
การเตรียมตัวในเดือน
รอมฎอน
- กิจกรรมการละศีลอด

200,000 - ชุมชนในเขตเทศบาล
จํานวน 29 ชุมชน

กองสวัสดิการฯ

2 โครงการจัดงานเมาลิดสัมพันธ

- การแขงขันขับรอง
อานาซีด
- การแขงขันอานอัลกุรอาน
- การแขงขันอาซาน
- การบรรยายธรรม

350,000 - ชุมชนในเขตเทศบาล
จํานวน 29 ชุมชน

กองสวัสดิการฯ

3 โครงการจัดงานอาซูรอสัมพันธ

- การกวนอาซูรอของแตละ
ชุมชน
- จัดกิจกรรมบนเวที

150,000 - ชุมชนในเขตเทศบาล
จํานวน 29 ชุมชน

กองสวัสดิการฯ
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พ.ศ.๒๕๖2

พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ 6 : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนา : เสริมสรางและทํานุบํารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
6.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ

4 โครงการฝกอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมแกเยาวชน

100,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการฯ

1.1 กิจกรรมอบรม
เชิงปฎิบัติการดานคุณธรรม
จริยธรรมแกเยาวชนเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก

30,000 - ชุมชนในเขตเทศบาล
จํานวน 29 ชุมชน

1.2 กิจกรรมพัฒนาความรู
คูคุณธรรมจริยธรรมและ
เยาวชนเทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก

70,000 - ชุมชนในเขตเทศบาล
จํานวน 29 ชุมชน
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พ.ศ.๒๕๖2

พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ 6 : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเด็ก เยาวชนและประชาชน
6.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ

5 โครงการจัดงานฮารีรายอ

รวม

5 โครงการ

- ชุมชนในเขตเทศบาล
จํานวน 29 ชุมชน

สถานที่ดําเนินการ

600,000 - ชุมชนในเขตเทศบาล
จํานวน 29 ชุมชน
1,400,000
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หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการฯ

พ.ศ.๒๕๖2

พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ 6 : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนา : เสริมสรางและทํานุบํารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
6.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๖2
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 โครงการประเพณีชักพระ

- จัดใหมีขบวนแหเรือพระ
จากวัดวาอารามตางๆ
ในเขตเทศบาลและ
บริเวณใกลเคียงและ
มีการประกวดเรือพระ

300,000 - ลานอเนกประสงค
สนามกีฬามหาราช

สํานักการศึกษา

2 โครงการประเพณีลอยกระทง

- เด็ก เยาวชน ประชาชน
ในพื้นที่ตําบลใกลเคียง
และประเทศเพื่อนบาน

580,000 - สวนสิรินธร

สํานักการศึกษา
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พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ 6 : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ

สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๖2
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

3 โครงการวันสงทายปเกา-ตอนรับ - ประชาชนรวมทําบุญ
ปใหม
ตักบาตรและรวมกิจกรรม
วันสงทายปเกาตอนรับปใหม

350,000 - ลานอเนกประสงค
สนามกีฬามหาราช

สํานักการศึกษา

4 โครงการวันตรุษจีน

- ประชาชนเชื้อสายจีน
และประชาชนทั่วไปในพื้นที่
และพื้นที่ใกลเคียง

450,000 - ศาลเจาแมโตะโมะ

สํานักการศึกษา

5 โครงการประเพณีสงกรานต

- ประชาชนในพื้นที่และ
ประเทศเพื่อนบาน

280,000 - ถนนเทศปฐม
หนาโรงเรียนบาน
สุไหงโก-ลก

สํานักการศึกษา
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พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ 6 : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ

สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๖2
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

6 โครงการวันอาสาฬหบูชา/
วันเขาพรรษา

- จัดใหมีการหลอเทียน
และสมโภชเทียนพรรษา
จํานวน 9 ตน,กิจกรรม
กวนขาวมธุปายาส
จํานวน 8 กระทะ
และมีการแหเทียนพรรษา
และผาอาบน้ําฝน
เพื่อนําไปถวายวัด
จํานวน 4 วัด

250,000 - ลานอเนกประสงค
สนามกีฬามหาราช
- ถวายเทียนพรรษา
วัดโก-ลกเทพวิมล,วัด
ขวัญประชา,วัดทองดี
ประชารามและวัดชล
เฉลิมเขต

สํานักการศึกษา

7 โครงการอนุรักษวัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่น
(สมโภชศาลเจาแมโตะโมะ)

- อุดหนุนการจัดกิจกรรม
พิธีเปดงานประเพณี
ศาลเจาแมโตะโมะ

100,000 - ศาลเจาแมโตะโมะ

สํานักการศึกษา

8 โครงการบรรพชาสามเณร
และบวชศีลจาริณีภาคฤดูรอน

- เด็กและเยาวชนเขารวม
กิจกรรม จํานวน 100 คน

100,000 - วัดทองดีประชาราม

สํานักการศึกษา
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พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ 6 : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ

9 โครงการจัดงานวันพอแหงชาติ

- ขาราชการ พอคา
ประชาชน นักเรียน นักศึกษา
เขารวมกิจกรรม
ทําบุญตักบาตรและ
พิธีถวายราชสดุดี

10 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

- เด็กและเยาวชนทั้งใน
และนอกระบบโรงเรียน
ในอําเภอสุไหงโก-ลก

สถานที่ดําเนินการ

40,000 - ลานอเนกประสงค
สนามกีฬามหาราช

270,000 - สวนรื่นอรุณ
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พ.ศ.๒๕๖2
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ 6 : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๖2
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

11 โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจาอยูหัว

- ขาราชการ พอคา
ประชาชน นักเรียน นักศึกษา
เขารวมกิจกรรม
ทําบุญตักบาตร
และพิธีถวายพระพรชัยมงคล

250,000 - อาคารรื่นอรุณ

สํานักการศึกษา

12 โครงการจัดกิจกรรมนอมรําลึก
วันคลายสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙)

- ขาราชการ พอคา
ประชาชน นักเรียน นักศึกษา
เขารวมกิจกรรม
ทําบุญตักบาตรและพิธีถวาย
พระพรชัยมงคล

41,000 - อาคารรื่นอรุณ

สํานักการศึกษา

13 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

- ขาราชการ พอคา
ประชาชน องคกรตางๆ
ในอําเภอสุไหงโก-ลก
และพื้นที่ใกลเคียง
ไดรวมกิจรรมเฉลิม
พระเกียรติฯ

150,000 - อาคารรื่นอรุณ

สํานักการศึกษา
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พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ 6 : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ

14 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนี พันปหลวง

สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๖2
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ขาราชการ พอคา
ประชาชน นักเรียน นักศึกษา
เขารวมกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ

100,000 - อาคารรื่นอรุณ

สํานักการศึกษา

15 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา - ขาราชการ พอคา
สมเด็จพระนางเจาสุทิดา
ประชาชน นักเรียน นักศึกษา
พัชรสุธาพิมลลักษณ
เขารวมกิจกรรมนอมรําลึก
พระบรมราชินี

100,000 - อาคารรื่นอรุณ

สํานักการศึกษา

รวม

15 โครงการ

3,361,000
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พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ 6 : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตรที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรในองคกร
7.1 : แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน - ผูบริหาร,สมาชิกสภาฯ,
พนักงานเทศบาล,ลูกจางประจํา
และพนักงานจางไดรับ
การฝกอบรมอยางนอย
1 หลักสูตรตอคนตอป

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน พ.ศ.๒๕๖๒
รับผิดชอบหลัก

373,550 - หองประชุม
สํานักปลัดฯ
มหาราช
และดูงานนอกสถานที่
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พ.ศ.๒๕๖๓

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

ลําดับ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ยุทธศาสตรที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล
7.1 : แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม

2 โครงการจัดการการเลือกตั้ง

- จัดการเลือกตั้งใหประชาชน
ในเขตเทศบาล
สุไหงโก-ลก

3 โครงการจัดเวทีประชาคม

- จัดเวทีประชาคม โดยมี
ผูบริหารเทศบาล,
สมาชิกสภาเทศบาล
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล,
ผูแทนภาครัฐ,รัฐวิสาหกิจ,
ภาคเอกชน,ผูทรงคุณวุฒ,ิ
ประธานชุมชนทั้ง 29 ชุมชน,
ชมรม,สมาคมและประชาชน
ในเขตเทศบาลฯ

4 โครงการจางเหมาผูปฏิบัติงาน
กองคลัง

- จางเหมาผูปฏิบัติงานกองคลัง
จํานวน 4 อัตรา
1.งานการเงิน
2.บัญชีงานธุรการกองคลัง
3.งานจัดเก็บคาธรรมเนียม
เก็บขนขยะมูลฝอย

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน พ.ศ.๒๕๖๒
รับผิดชอบหลัก

2,000,000 - ในเขตเทศบาลเมือง สํานักปลัดฯ
สุไหงโก-ลก
20,000 - หองประชุม
มหาราช

216,000 - กองคลัง
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พ.ศ.๒๕๖๓

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

ลําดับ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

กองวิชาการฯ

กองคลัง

ยุทธศาสตรที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
7.1 : แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

5 โครงการปรับปรุงหองน้ําพรอม
ที่ชําระลางบริเวณอาคารสํานักงาน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

276,000 - สํานักงานเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก
- ปรับปรุงหองน้ํา ชาย-หญิง

133,000

- พื้นที่ชําระลางบริเวณหลัง
อาคารสํานักงานเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก
จํานวน 1 แหง

143,000
(โอนงบประมาณ
เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม)
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หนวยงาน พ.ศ.๒๕๖๒
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๓

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

ลําดับ

สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตรที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมและสรางทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน
7.1 : แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม

6 โครงการวันเทศบาล

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
- ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล,
พนักงาน,ลูกจางและพนักงานจาง
จํานวน ๕00 คน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

100,000 - สํานักงานเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก
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หนวยงาน พ.ศ.๒๕๖๒
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๓

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

ลําดับ

สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตรที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธและเผยแพรการดําเนินงานขององคกร เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
7.1 : แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

7 โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ - จัดทําปฏิทินประจําป
จํานวน 7,000 เลม
เผยแพรหมายเลขโทรศัพท
ของหนวยงานราชการ
เอกชนในอําเภอสุไหงโก-ลก
8 โครงการประชาสัมพันธเผยแพร
ขาวสารของเทศบาล

- 1.จัดทํารายงานประจําป

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

126,000 - กองวิชาการฯ

กองวิชาการฯ

450,000 - กองวิชาการฯ

กองวิชาการฯ

- 2.จัดทําสื่อสิ่งพิมพ

รวม

จํานวน 8 โครงการ

หนวยงาน พ.ศ.๒๕๖๒
รับผิดชอบหลัก

3,561,550
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พ.ศ.๒๕๖๓

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

ลําดับ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

1

โครงการพัฒนาขาราชครู
ในสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนา
ขาราชการครู
- พนักงานครูสําหรับครูโรงเรียน
เทศบาลทั้ง ๔ โรง
- ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง
๔ ศูนย

สถานที่ดําเนินการ

549,000 - โรงเรียนเทศบาล
ทั้ง 4 โรง
และศูนยพัฒนา
เด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย
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พ.ศ.๒๕๖๒
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๓

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

ยุทธศาสตรที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรในองคกร
7.2 แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ

สํานักการศึกษา

2

โครงการกอสรางราวกันตก
อาคารเรียน ๓
โรงเรียนเทศบาล ๑

- ติดตั้งราวกันตกสแตนเลส
สูงไมนอยกวา ๑.70 เมตร
ยาวรวมไมนอยกวา 84.40 เมตร

3

โครงการกอสรางหลังคาทางเดิน - กอสรางหลังคาทางเดิน
(อนุบาล) โรงเรียนเทศบาล 4 ยาวไมนอยกวา 43 เมตร
อาคารเสาโครงเหล็กหลังคาเมทัลชีท
ขนาดกวางไมนอยกวา 10.50 เมตร
ยาวไมนอยกวา 10.00 เมตร

สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๒
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

207,900 - โรงเรียนเทศบาล 1

สํานักการศึกษา

834,900 - โรงเรียนเทศบาล 4

สํานักการศึกษา
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พ.ศ.๒๕๖๓

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

ยุทธศาสตรที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
7.2 แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ

สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๒
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

4

โครงการกอสราง
- กอสรางหลังคาหลุมอัฒจันทร
หลังคาอัฒจันทร (สนามฟุตบอล) โครงเหล็กหลังคาเมทัลชีท
โรงเรียนเทศบาล 4
กวางไมนอยกวา 4.25 เมตร
ยาวไมนอยกวา 52.00 เมตร
สูงไมนอยกวา 1.80 เมตร

788,600 - โรงเรียนเทศบาล 4

สํานักการศึกษา

5

โครงการทาสีกําแพง
(ฝายอนุบาล)
โรงเรียนเทศบาล 3

178,300 - โรงเรียนเทศบาล 3

สํานักการศึกษา

- ทาสีรั้วกําแพงทั้ง 4 ดาน
พื้นที่รวมไมนอยกวา
1,302 ตารางเมตร
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พ.ศ.๒๕๖๓

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

ยุทธศาสตรที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
7.2 แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ

6

โครงการทาสีภายนอก
อาคารเรียน 1,2 และ 3
โรงเรียนเทศบาล 1

- 1.ทาสีอะคริลิกภายนอก
อาคารเรียน 1 พื้นที่ไมนอยกวา
1,282 ตารางเมตร
2.ทาสีอะคริลิก ภายนอก-ภายใน
อาคารเรียน 2 พื้นที่รวมไมนอยกวา
4,079 ตารางเมตร
3.ทาสีอะคริลิกภายนอกอาคารเรียน 3
พื้นที่ไมนอยกวา 875 ตารางเมตร

7

โครงการทาสีสนามบาสเก็ตบอล - ทาสีสนามบาสเก็ตบอล
โรงเรียนเทศบาล 1
ดวยสีอะคริลิก พื้นที่รวมไมนอยกวา
452 ตารางเมตร

สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๒
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1,042,900 - โรงเรียนเทศบาล 1

สํานักการศึกษา

166,900 - โรงเรียนเทศบาล 1

สํานักการศึกษา
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พ.ศ.๒๕๖๓

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

ยุทธศาสตรที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
7.2 แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ

8

โครงการทาสีอาคารชงโค
โรงเรียนเทศบาล 3

- ทาสีอะคริลิกภายนอก
พื้นที่รวมไมนอยกวา
1,530 ตารางเมตร

9

โครงการปรับปรุงเฟสไฟฟา
หองประชุมวาสนา
โรงเรียนเทศบาล 1

10 โครงการปรับปรุงหองนาฏศิลป
โรงเรียนเทศบาล 3

สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๒
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

223,900 - โรงเรียนเทศบาล 3

สํานักการศึกษา

- ปรับปรุงไฟฟาจากระบบไฟฟา
1 เฟส เปนระบบไฟฟา 3 เฟส

26,000 - โรงเรียนเทศบาล 1

สํานักการศึกษา

- ปรับปรุงหองนาฏศิลป
ขนาดกวางไมนอยกวา 3.50 เมตร
ยาวไมนอยกวา 18.00 เมตร

423,000 - โรงเรียนเทศบาล 3

สํานักการศึกษา
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พ.ศ.๒๕๖๓

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

ยุทธศาสตรที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
7.2 แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ

11 โครงการจางเหมาบุคคล
ปฏิบัติหนาที่งานบันทึกขอมูล

- จางเหมาบุคคลปฏิบัติหนาที่
งานบันทึกขอมูลพัฒนา
ระบบสารสนเทศ จํานวน 1 อัตรา
โรงเรียนเทศบาล 3

12 โครงการจางเหมาทําความสะอาด - จางเหมาบุคคลภายนอก
มาปฏิบัติงานในตําแหนง
นักการภารโรง จํานวน 7 อัตรา
โรงเรียนเทศบาล 1 จํานวน 2 อัตรา
โรงเรียนเทศบาล 2 จํานวน 1 อัตรา
โรงเรียนเทศบาล 3 จํานวน 2 อัตรา
โรงเรียนเทศบาล 4 จํานวน 2 อัตรา
รวม

12 โครงการ

สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๖2
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

120,000 - โรงเรียนเทศบาล 3

สํานักการศึกษา

756,000 - โรงเรียนเทศบาล
ทั้ง ๔ โรง

สํานักการศึกษา

5,317,400
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พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล
7.2 แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตรที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
7.3 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการติดตั้งไฟประดับเมือง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
- ติดตั้งไฟประดับเมือง
บริเวณหนาศูนยบริการ
นักทองเที่ยวและเกาะกลาง
ถนนเอเชีย 18 ตลอดแนว

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

1,990,000
- บริเวณหนา
(โอนงบประมาณ
ศูนยบริการ
เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม) นักทองเที่ยวและบริเวณ
เกาะกลางถนนเอเชีย
18
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หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

พ.ศ.๒๕๖2

พ.ศ.๒๕๖3

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

ลําดับ

ยุทธศาสตรที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล
7.3 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ/กิจกรรม

2 โครงการจางเหมาบริการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

-ผูปฏิบัติงานดูแลรักษาความ
ผูปฏิบัติงานทําความสะอาดอาคาร สะอาดสํานักงานกองชาง
สํานักงานกองชาง
จํานวน 1 คน

รวม

2 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

108,000 - สํานักงานกองชาง

2,098,000
85

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

พ.ศ.๒๕๖2

พ.ศ.๒๕๖3

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

ลําดับ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตรที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
7.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน พ.ศ.๒๕๖2
รับผิดชอบหลัก

1 โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรู - ทําแปลงผักเพาะปลูก
เศรษฐกิจพอเพียง
และปลูกผักชนิดตางๆ
ชุมชนทรายทอง
จํานวน 1 แหง

145,000
- ชุมชนทรายทอง
(จายจากเงินสะสม)

กองสวัสดิการฯ

2 โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรู - ทําแปลงผักเพาะปลูก
เศรษฐกิจพอเพียงผูสูงอายุ
และปลูกผักชนิดตางๆ
และผูพิการแบบบูรณาการ
จํานวน 1 แหง

120,000
- ศูนยเรียนรูผูสงู อายุ
(จายจากเงินสะสม)

กองสวัสดิการฯ
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พ.ศ.๒๕๖3

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

ลําดับ

ยุทธศาสตรที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
7.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน พ.ศ.๒๕๖2
รับผิดชอบหลัก

3 โครงการปรับปรุงอาคารฝกอาชีพ
ชุมชนกูโบร

- ปรับปรุงอาคารฝกอาชีพ
ชุมชนกูโบร ขนาด 6x6 เมตร
พื้นที่ไมนอยกวา
36.00 ตารางเมตร
จํานวน 1 แหง

432,100
- ชุมชนกูโบร
(จายจากเงินสะสม)

กองสวัสดิการฯ

4 โครงการปรับปรุงอาคาร
ฝกอาชีพชุมชนตันหยงมะลิ

- ปรับปรุงอาคารฝกอาชีพ
ชุมชนตันหยงมะลิ
ขนาด 4x1.5 เมตร
พื้นที่ไมนอยกวา
60.00 ตารางเมตร
จํานวน 1 แหง

644,000
- ชุมชนตันหยงมะลิ
(จายจากเงินสะสม)

กองสวัสดิการฯ
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พ.ศ.๒๕๖3

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

ลําดับ

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน พ.ศ.๒๕๖2
รับผิดชอบหลัก

5 โครงการจัดทําแผนชุมชน

- กิจกรรมฝกอบรมการ
จัดทําแผนชุมชน
- ชุมชนจัดทําแผน
ของชุมชนเอง

100,000 - ชุมชนในเขตเทศบาล
จํานวน 29 ชุมชน

6 โครงการจางเหมา
บุคคลภายนอกดําเนินการดูแล
กองสวัสดิการสังคม
และศูนยเรียนรูผูสูงอายุ

- จางเหมาบุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานรักษาความ
สะอาดสํานักงานและบริเวณ
โดยรอบอาคารกอง
สวัสดิการสังคม จํานวน 1
คน

108,000 - อาคารกองสวัสดิการฯ กองสวัสดิการฯ
และบริเวณโดยรอบ
อาคาร มีความสะอาด
และพรอมบริการแก
ประชาชนเขามาติดตอ
ราชการ
88

พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภบาล
7.4 : แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ

กองสวัสดิการฯ

7 โครงการเทศบาลพบประชาชน

- ออกบริการประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
จํานวน 29 ชุมชน

สถานที่ดําเนินการ

100,000 - ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก
จํานวน 29 ชุมชน
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หนวยงาน พ.ศ.๒๕๖2
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมและสรางทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน
7.4 : แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ

กองสวัสดิการฯ

8 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษา
ดูงานของกลุมพลังมวลชนตางๆ

สถานที่ดําเนินการ

930,000

หนวยงาน พ.ศ.๒๕๖2
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการฯ

1.1 กิจกรรมศึกษาดูงาน
ดานกระบวนการเสริมสราง
ความเขมแข็งและ
การสงเสริมอาชีพ
ของกลุมสตรี
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

180,000 - อบรมหองประชุม
มหาราช
- ทัศนศึกษาดูงาน
ตามมติที่ประชุมกําหนด

1.2 กิจกรรมการสรางความ
เขมแข็งของคณะกรรมการ
ชุมชนเทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก

400,000 - อบรมหองประชุม
มหาราช
- ทัศนศึกษาดูงาน
ตามมติที่ประชุมกําหนด
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พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมและสรางทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน
7.4 : แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ

8 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษา 1.3 กิจกรรมฝกอบรม
ดูงานของกลุมพลังมวลชนตางๆ เพิ่มพูนประสิทธิภาพแกนนํา
ศูนยเรียนรูผูสูงอายุ
และศึกษาดูงาน
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

1.4 กิจกรรมเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพแกนนํา
เยาวชนและศึกษาดูงาน
เทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน พ.ศ.๒๕๖2
รับผิดชอบหลัก

200,000 - ฝกอบรมและสัมมนา
ณ ศูนยเรียนรูผูสงู อายุ
- ทัศนศึกษาดูงาน
ศูนยพัฒนาผูสูงอายุ
ตามแนวพระราชดําริฯ

กองสวัสดิการฯ

150,000 - ฝกอบรมและสัมมนา
- ทัศนศึกษาดูงาน
จังหวัดนครศรีฯ
และจังหวัดสุราษฎรธานี

กองสวัสดิการฯ
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พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมและสรางทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน
7.4 : แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ

9 โครงการกอสรางหอกระจายขาว
พรอมติดตั้งชุมชนจือแรตูลี
และชุมชนสันติสุข

รวม

9 โครงการ

- กอสรางหอกระจายขาว
พรอมติดตั้ง ประกอบดวย
เสา Tower สามเหลี่ยม
สูง 6 เมตร มีหลังคาหลุม
จํานวน 2 ตน Power Mix
กําลังขับไมนอยกวา 300 วัตต
จํานวน 2 เครื่อง เครื่อง DVD
ใชแผน CD และ USB ได
จํานวน 2 เครื่อง
ชุดลําโพงฮอรนขนาด
150 วัตต มี Matching Cine
ปากฮอรน 15 นิ้ว
จํานวน 8 ตัว ไมโครโฟน
สายแบบไดนามิค จํานวน 4 ตัว
และตู Rack พรอมติดตั้ง
ณ ชุมชนจือแรตูลี
และชุมชนสันติสุข

164,600 - สมาชิกชุมชนไดรับ
ขอมูลขาวสารรอยละ 70

2,743,700
92

หนวยงาน พ.ศ.๒๕๖2
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา :พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
7.4 : แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ

กองสวัสดิการฯ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

1 โครงการจางเหมาบุคคล
ปฏิบัติหนาที่งานบันทึกขอมูล
และพัฒนาระบบสารสนเทศ

รวม

1 โครงการ

- จางเหมาบุคคลปฏิบัติหนาที่
งานบันทึกขอมูลพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
จํานวน 1 อัตรา

สถานที่ดําเนินการ

108,000 - สํานักการศึกษา

108,000
93

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการศึกษา

พ.ศ.๒๕๖2

พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภบาล
7.5 : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

1 โครงการจางเหมารักษาความ
สะอาดสถานีขนสง

รวม

1 โครงการ

- จางเหมาผูรักษาความสะอาด
สถานีขนสง
จํานวน 2 อัตรา

สถานที่ดําเนินการ

216,000 - สถานีขนสงเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

216,000
94

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สถานีขนสง

พ.ศ.๒๕๖2

พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภบาล
7.6 : แผนงานการพาณิชย
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ

บัญชีสรุปจํานวนโครงการ/งบประมาณ
(หนวยงานภายนอก)

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
หนวยงานภายนอก
ซ
ยุทธศาสตร/แผนงาน
ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
รวม

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ
2
2

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด
40.00
40.00

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด
94,400
34.71
94,400
34.71

จํานวนงบประมาณ

หนวยงานรับผิดชอบหลัก
สถานีตํารวจภูธรสุไหงโก-ลก

ฌ
ยุทธศาสตร/แผนงาน
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบรอย
รวม

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ
1
1

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด
20.00
20.00

จํานวนงบประมาณ

93,600
93,600

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด
34.41
34.41

หนวยงานรับผิดชอบหลัก
สถานีตํารวจภูธรสุไหงโก-ลก

ญ
ยุทธศาสตร/แผนงาน
ยุทธศาสตรที่ ๕ ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รวม

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ

1

20.00

-

1

20.00

-

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

- บริษัท ทีโอที จํากัด สาขาสุไหงโก-ลกรวมกับ
การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสุไหงโก-ลก
-

ฎ
ยุทธศาสตร/แผนงาน
ยุทธศาสตรที่ ๗ ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
รวม
รวมทั้งสิ้น

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ
1
1
5

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด
20.00
20.00
100.00

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด
84,000
30.88
84,000
30.88
272,000
100.00

จํานวนงบประมาณ

หนวยงานรับผิดชอบหลัก
สถานีตํารวจภูธรสุไหงโก-ลก

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
หนวยงานภายนอก

1 โครงการชุมชนเขมแข็ง
เอาชนะยาเสพติด

- อบรมใหความรูและ
ประชาสัมพันธใหผูนําชุมชน
และประชาสัมพันธ
ใหผูนําชุมชน
และประชาชนในพื้นที่
คอยระวังรักษา สอดสองดูแล
ทรัพยสินใหกันและกัน
และชวยกันเฝาระวังบุคคลภาย
นอกพื้นที่ เปนการลดชองวาง
หรือตัดโอกาสในการประกอบ
อาชญากรรมของคนราย
อันจะนําไปสูความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน

สถานที่ดําเนินการ

33,400 - หอประชุมสนามกีฬา
มหาราชเทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก

139

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สถานีตํารวจภูธร
สุไหงโก-ลก

พ.ศ.๒๕๖2

พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ

2 กิจกรรม D.A.R.E

รวม

1 โครงการ 1 กิจกรรม

- กิจกรรม "รวมผลคนแดร"
รวมกันระหวางผูปกครอง
และชุมชน เพื่อใหมีสวนรวมกัน
ระหวางผูปกครองและชุมชน
มีสวนรวมในการเสริมสราง
ภูมิคุมกันใหแกเด็กนักเรียน
เปนการสรางขวัญใจใหกับ
นักเรียน หลักสูตร D.A.R.E
เปนการสรางเครือขายในการ
ตอตานการใชยาเสพติดในเด็ก
นักเรียน

สถานที่ดําเนินการ

61,000 - อาคารเอนกประสงค
สวนรื่นอรุณ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

94,400
140

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สถานีตํารวจภูธร
สุไหงโก-ลก

พ.ศ.๒๕๖2

พ.ศ.๒๕๖3

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

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
หนวยงานภายนอก

พ.ศ.๒๕๖๓

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

ยุทธศาสตรที่ 3 : ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาศักยภาพของทองถิ่นในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒
หนวยงาน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
สถานที
ด
่
า
ํ
เนิ
น
การ
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ
รับผิดชอบหลัก
1 โครงการจิตอาสาจราจร

รวม

1 โครงการ

- กิจกรรมใหนักเรียน
นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่
ไดเขาใจถึงการปองกันอุบัติเหตุ
การเรียนรูกฎจราจร
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
โดยสามารถนําความรูดังกลาว
ไปปฏิบัติเปนอาสาชวยเหลือ
งานจราจรในพื้นที่

93,600 - หอประชุมสนามกีฬา
มหาราชเทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก

93,600
141

สถานีตํารวจภูธร
สุไหงโก-ลก

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
หนวยงานภายนอก

1 จัดระเบียบสายโทรศัพท

รวม

1 กิจกรรม

- จัดระเบียบสายโทรศัพทใน
เขตเทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก

- - ในเขตเทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก

-

142

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
บริษัท ทีโอที จํากัด
สาขาสุไหงโก-ลก
รวมกับการไฟฟา
สวนภูมิภาคอําเภอ
สุไหงโก-ลก

พ.ศ.๒๕๖๒

พ.ศ.๒๕๖๓

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

ยุทธศาสตรที่ 5 : ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา : ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
หนวยงานภายนอก

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรตํารวจ

รวม

1 โครงการ

- อบรมใหความรูและพัฒนา
คุณภาพคุณธรรมและจริยธรรม
ของเจาหนาที่ตํารวจ
ใหมีประสิทธิภาพ
ในการทํางานสูงสุด

84,000 - หองประชุมชั้น 4
สถานีตํารวจภูธร
สุไหงโก-ลก

84,000

143

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สถานีตํารวจภูธร
สุไหงโก-ลก

พ.ศ.๒๕๖๒

พ.ศ.๒๕๖๓

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

ยุทธศาสตรที่ 7 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรในองคกร
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด.02/1 (บัญชีจํานวนครุภัณฑ)
บัญชีครุภัณฑ 87 รายการ งบประมาณรวม 18,430,000 บาท
- 1.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 23 รายการ งบประมาณ 1,010,000 บาท
- 2.ประเภทครุภัณฑการศึกษา จํานวน 9 รายการ งบประมาณ 1,169,100 บาท
- 3.ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 10,968,000 บาท
- 4.ประเภทครุภัณฑการเกษตร จํานวน จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 138,000 บาท
- 5.ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 1,927,300 บาท
- 6.ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 37,400 บาท
- 7.ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว จํานวน 11 รายการ งบประมาณ 289,100 บาท
- 8.ประเภทครุภัณฑโรงงาน จํานวน จํานวน 7 รายการ งบประมาณ 100,800 บาท
- 9.ประเภทครุภัณฑกีฬา จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 1,551,500 บาท
- 10.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 20 รายการ งบประมาณ 1,045,800 บาท
- 11.ประเภทครุภัณฑอื่น จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 193,000 บาท

บัญชีจํานวนครุภัณฑ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
1.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

40,500 - สํานักปลัดฯ

1

ชั้นวางของ

- ชั้นวางของติดผนัง 3 ชั้น
จํานวน 3 ตัว

2

พัดลมตั้งพื้นแหงน

- พัดลมตั้งพื้นแหงน
ขนาด 18 นิ้ว
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ
2,500 บาท

5,000
- ศูนยบริการนักทองเที่ยว
(โอนงบประมาณ
เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม)

สํานักปลัดฯ

3

พัดลมตั้งพื้นทรงสูง

- พัดลมตั้งพื้นทรงสูง
ขนาด 16 นิ้ว
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ
2,000 บาท

4,000
- ศูนยบริการนักทองเที่ยว
(โอนงบประมาณ
เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม)

สํานักปลัดฯ
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สํานักปลัดฯ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.๒๕๖๓

เม.ย.

พ.ศ.๒๕6๒

มี.ค.

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่ดําเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภัณฑ

พ.ย.

ครุภัณฑ

ต.ค.

ลําดับที่

1.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

4

โตะหองประชุม

- โตะหองประชุม
52,800
- หองประชุมเล็ก ชั้น 3
ขนาด 150x60x75 เซนติเมตร
(โอนงบประมาณ
จํานวน 12 ตัวๆ ละ
เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม)
4,400 บาท

5

เครื่องโทรศัพท

- เครื่องโทรศัพทสํานักงาน
จํานวน 2 เครื่อง

8,000 - กองวิชาการฯ

กองวิชาการฯ

6

เครื่องปรับอากาศ

- เครื่องปรับอากาศ
ขนาดไมนอยกวา
13,000 บีทียู
พรอมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง

23,000 - กองวิชาการฯ

กองวิชาการฯ
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สํานักปลัดฯ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.๒๕๖๓

เม.ย.

พ.ศ.๒๕6๒

มี.ค.

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่ดําเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภัณฑ

พ.ย.

ครุภัณฑ

ต.ค.

ลําดับที่

1.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

7

เครื่องพิมพดีด

- เครื่องพิมพดีด
ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว
เปนภาษาไทยและเลขไทย
จํานวน 1 เครื่อง

8

เกาอี้ทํางาน

- เกาอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว

4,600 - กองคลัง

กองคลัง

9

โตะทํางาน

- โตะทํางาน จํานวน 1 ตัว

4,500 - กองคลัง

กองคลัง

รวม

9 รายการ

14,000 - กองวิชาการฯ

156,400
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กองวิชาการฯ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.๒๕๖๓

เม.ย.

พ.ศ.๒๕6๒

มี.ค.

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่ดําเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภัณฑ

พ.ย.

ครุภัณฑ

ต.ค.

ลําดับที่

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
1.2 แผนงานการศึกษา

1

รวม

1 รายการ

259,200 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล,ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กวัดโก-ลกเทพวิมล,
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มัสยิดอัลอามีน,
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อะหมาดียะห

259,200
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สํานักการศึกษา

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.๒๕๖3

เม.ย.

พ.ศ.๒๕62

มี.ค.

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

- เครื่องปรับอากาศ
ชนิดแขวน ขนาดไมนอยกวา
24,000 บีทียู
จํานวน 8 เครื่อง
- สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล จํานวน 2 เครื่อง
- สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
วัดโก-ลกเทพวิมล
จํานวน 2 เครื่อง
- สํารับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มัสยิดอัลอามีน
จํานวน 2 เครื่อง
- สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มัสยิดอะหมาดียะห
จํานวน 2 เครื่อง

สถานที่ดําเนินการ

ม.ค.

เครื่องปรับอากาศ

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภัณฑ

พ.ย.

ครุภัณฑ

ต.ค.

ลําดับที่

1.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
1.3 แผนงานสาธารณสุข

1

รวม

1 รายการ

23,000 - กองสาธารณสุขฯ

23,000
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กองสาธารณสุขฯ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.๒๕๖3

เม.ย.

พ.ศ.๒๕62

มี.ค.

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

- เครื่องปรับอากาศ
แบบแขวน ขนาดไมนอยกวา
13,000 บีทียู
จํานวน 1 เครื่อง

สถานที่ดําเนินการ

ม.ค.

เครื่องปรับอากาศ

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภัณฑ

พ.ย.

ครุภัณฑ

ต.ค.

ลําดับที่

1.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
1.4 แผนงานเคหะและชุมชน

1

รวม

เกาอี้เหล็กชุบกัลปวาไนซ

1 รายการ

- เกาอี้เหล็กชุบกัลปวาไนซ
ขนาดไมนอยกวา
150x65x80 เซนติเมตร
จํานวน 50 ตัวๆ ละ
8,740 บาท

437,000
- กองชาง
(โอนงบประมาณ
เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม)

437,000
100

กองชาง

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.๒๕๖๓

เม.ย.

พ.ศ.๒๕6๒

มี.ค.

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่ดําเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภัณฑ

พ.ย.

ครุภัณฑ

ต.ค.

ลําดับที่

1.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
1.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

1

โตะทํางานพรอมเกาอี้

- โตะทํางานพรอมเกาอี้
จํานวน 2 ชุด

9,000
(จายจากเงินสะสม)

- ชุมชนบาโงเปาะเล็ง

กองสวัสดิการฯ

2

โตะอเนกประสงค

- โตะอเนกประสงค
จํานวน 5 ตัว

10,000
(จายจากเงินสะสม)

- ชุมชนบาโงเปาะเล็ง

กองสวัสดิการฯ

3

โตะอเนกประสงค
สําหรับรีดผา

- โตะอเนกประสงค
สําหรับรีดผา จํานวน 1 ตัว

3,000
(จายจากเงินสะสม)

- ชุมชนบาโงเปาะเล็ง

กองสวัสดิการฯ

4

โตะอเนกประสงค
สําหรับตัดผา

- โตะอเนกประสงค
สําหรับตัดผา จํานวน 1 ตัว

10,000
(จายจากเงินสะสม)

- ชุมชนบาโงเปาะเล็ง

กองสวัสดิการฯ

รวม

4 รายการ

32,000
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.๒๕๖๓

เม.ย.

พ.ศ.๒๕6๒

มี.ค.

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่ดําเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภัณฑ

พ.ย.

ครุภัณฑ

ต.ค.

ลําดับที่

1.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
1.6 แผนงานการพาณิชย

1

ชั้นวางของ

2

ตูเหล็กเก็บของ

3

โตะสแตนเลส

- ชั้นวางของหนาสแตนเลส
ยาวไมนอยกวา 1.80
เซนติเมตร
สูงไมนอยกวา 1.60 เซนติเมตร
จํานวน 2 ตัว
- ตูเหล็กเก็บของ
แบบสองบาน มีมือจับชนิดบิด
มีแผนชั้นปรับระดับ
กวางไมนอยกวา
91.4 เซนติเมตร
ลึกไมนอยกวา 45.7 เซนติเมตร
สูงไมนอยกวา 183 เซนติเมตร
จํานวน 1 ตู
- โตะสแตนเลส แบบมีลอ
กวางไมนอยกวา
90 เซนติเมตร
ยาวไมนอยกวา
120 เซนติเมตร
สูงไมนอยกวา 81 เซนติเมตร
จํานวน 1 ตัว

27,000 - กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

3,800 - กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

4,800 - กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

102

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.๒๕๖3

เม.ย.

พ.ศ.๒๕62

มี.ค.

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่ดําเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภัณฑ

พ.ย.

ครุภัณฑ

ต.ค.

ลําดับที่

1.6 แผนงานการพาณิชย

4

ตูเหล็กเก็บแบบฟอรม

- ตูเหล็กเก็บแบบฟอรม
ขนาดไมนอยกวา 15 ลิ้นชัก
ไวเก็บทองภายในหองสตรองรูม
จํานวน 5 ใบ

17,000 - สถานธนานุบาล

สถานธนานุบาล

5

เครื่องปรับอากาศ

- เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน
ขนาดไมนอยกวา 24,000 บีทียู
พรอมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง

32,400 - สถานธนานุบาล

สถานธนานุบาล

6

รถเข็นสัมภาระ

- รถเข็นสัมภาระ รับน้ําหนักได
ไมนอยกวา 370 กิโลกรัม
จํานวน 2 คัน

9,900 - สถานีขนสง

สถานีขนสง

7

รถเข็นชนิดนั่ง

- รถเข็นชนิดนั่ง
ที่นั่งขนาดไมนอยกวา
18x18 นิ้ว จํานวน 1 คัน

7,500 - สถานีขนสง

สถานีขนสง

รวม

7 รายการ

102,400
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

พ.ศ.๒๕๖3

มี.ค.

พ.ศ.๒๕62

ก.พ.

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ม.ค.

สถานที่ดําเนินการ

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภัณฑ

พ.ย.

ครุภัณฑ

ต.ค.

ลําดับที่

งบประมาณ
(บาท)

บัญชีจํานวนครุภัณฑ

แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

2.ประเภทครุภัณฑการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1

โตะ-เกาอี้นักเรียน
(ระดับมัธยม)

- ชุดโตะ-เกาอี้นักเรียน (มัธยม)
จํานวน 100 ชุด
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 4

160,000 - โรงเรียนเทศบาล 4

สํานักการศึกษา

2

โตะ-เกาอี้อนุบาล

- โตะ-เกาอี้อนุบาล
จํานวน 100 ชุด
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 4

170,000 - โรงเรียนเทศบาล 4

สํานักการศึกษา

3

โตะ-เกาอี้นักเรียน
(ระดับประถม)

- ชุดโตะ-เกาอี้นักเรียน (ประถม)
จํานวน 400 ชุด
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 4

600,000 - โรงเรียนเทศบาล 4

สํานักการศึกษา

104

พ.ศ.๒๕62

พ.ศ.๒๕๖3

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

ลําดับที่

2.ประเภทครุภัณฑการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

4

โตะทดลองวิทยาศาสตร
พรอมเกาอี้

- โตะทดลองวิทยาศาตร
พรอมเกาอี้ ขนาดไมนอยกวา
75x80x120 เซนติเมตร
จํานวน 6 ชุด
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2

18,000 - โรงเรียนเทศบาล 2

สํานักการศึกษา

5

หุนจําลองศรีษะผาซีก

- หุนจําลองศรีษะผาซีก
จํานวน 1 ตัว
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2

5,500 - โรงเรียนเทศบาล 2

สํานักการศึกษา

รวม

5 รายการ

953,500
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พ.ศ.๒๕62

พ.ศ.๒๕๖3

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

ลําดับที่

2.ประเภทครุภัณฑการศึกษา
2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1

จักรอุตสาหกรรม

- จักรอุตสาหกรรม
จํานวน 7 ตัว

112,000
(จายจากเงินสะสม)

- ชุมชนบาโงเปาะเล็ง

กองสวัสดิการฯ

2

จักรรังดุม

- จักรรังดุม จํานวน 2 ตัว

23,000
(จายจากเงินสะสม)

- ชุมชนบาโงเปาะเล็ง

กองสวัสดิการฯ

3

จักรโพง

- จักรโพง จํานวน 2 ตัว

55,600
(จายจากเงินสะสม)

- ชุมชนบาโงเปาะเล็ง

กองสวัสดิการฯ

4

หุนจําลองชาย หญิง

- หุนจําลองชาย จํานวน 5 ตัว
หญิง จํานวน 5 ตัว

25,000
(จายจากเงินสะสม)

- ชุมชนบาโงเปาะเล็ง

กองสวัสดิการฯ

รวม

4 รายการ

215,600
106

พ.ศ.๒๕6๒

พ.ศ.๒๕๖๓

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

ลําดับที่

บัญชีจํานวนครุภัณฑ

แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

3.ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

1

รวม

ครุภัณฑ

รถบรรทุก (ดีเซล)

1 รายการ

รายละเอียดของครุภัณฑ

- รถบรรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด
ไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต
ขับเคลื่อน 2 ลอ
แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

868,000 - สํานักงานเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก

868,000
107

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองวิชาการฯ

พ.ศ.๒๕62

พ.ศ.๒๕๖3

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

ลําดับที่

3.ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
3.2 แผนงานการศึกษา
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1

รถบรรทุก (ดีเซล)

- รถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด
ไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต
ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบธรรมดา
จํานวน 4 คัน
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1-4

2,300,000 - โรงเรียนเทศบาล 1-4 สํานักการศึกษา

2

รถยนตโดยสาร (รถตู)

- รถยนตโดยสาร (รถตู)
ขนาดไมนอยกวา 10 ที่นั่ง
(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมต่ํากวา 2,800 ซีซี
หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด
ไมต่ํากวา 120 กิโลวัตต
พรอมอุปกรณตกแตง
จํานวน 4 คัน
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1-4

5,600,000 - โรงเรียนเทศบาล 1-4 สํานักการศึกษา

รวม

2 รายการ

7,900,000
108

พ.ศ.๒๕62

พ.ศ.๒๕๖3

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

ลําดับที่

3.ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
3.3 แผนงานเคหะและชุมชน

1

รวม

ครุภัณฑ
รถบรรทุกขยะมูลฝอย
แบบอัดทาย

1 รายการ

รายละเอียดของครุภัณฑ

- รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอย
แบบอัดทาย ชนิด 6 ลอ
ขนาดความจุของตูไมนอยกวา
6 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 คัน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

2,200,000 - กองสาธารณสุขฯ

2,200,000
109

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ

พ.ศ.๒๕62

พ.ศ.๒๕๖3

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

ลําดับที่

บัญชีจํานวนครุภัณฑ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
4.ประเภทครุภัณฑการเกษตร
4.1 แผนงานแคหะและชุมชน
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1

เครื่องพนหมอกควัน

- เครื่องพนหมอกควัน
ปริมาณการฉีดพนน้ํายา
ไมนอยกวา 40 ลิตรตอ
ชั่วโมง ถังบรรจุน้ํายา
ไมนอยกวา 6 ลิตร
กําลังเครื่องยนตไมนอยกวา
25 แรงมา
จํานวน 1 เครื่อง

59,000 - กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

2

เครื่องบดวัตถุดิบ

- เครื่องบดวัตถุดิบ
ขนาดไมนอยกวา
60x120x150 เซนติเมตร
กําลังการผลิต
ไมนอยกวา 400-500
กิโลกรัม/ชั่วโมง
จํานวน 1 เครื่อง

79,000 - กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

รวม

2 รายการ

138,000
110

พ.ศ.๒๕62

พ.ศ.๒๕๖3

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

ลําดับที่

งบประมาณ
(บาท)

บัญชีจํานวนครุภัณฑ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
5.ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
5.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป

1

รวม

ครุภัณฑ

ชุดไมโครโฟนไรสาย

1 รายการ

รายละเอียดของครุภัณฑ

- ชุดไมโครโฟนไรสาย
แบบหนีบปกเสื้อ
สําหรับติดตั้งกลอง
ประกอบดวย เครื่องสง เครื่องรับ
และไมคหนีบปก จํานวน 1 ชุด

สถานที่ดําเนินการ

17,300 - กองวิชาการฯ

17,300
111

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองวิชาการฯ

พ.ศ.๒๕62

พ.ศ.๒๕๖3

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

ลําดับที่

งบประมาณ
(บาท)

5.ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
5.2 แผนงานการศึกษา

1

ครุภัณฑ

ไมโครโฟนไรสาย

รายละเอียดของครุภัณฑ

- ชุดไมโครโฟนไรสาย
ไมคถือคูปรับความถี่ได
ประกอบดวย
เครื่องรับ 1 เครื่อง
และไมโครโฟน 2 ตัว
จํานวน 2 ชุด

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

12,000 - สํานักการศึกษา

112

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

สํานักการศึกษา

พ.ศ.๒๕62

พ.ศ.๒๕๖3

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

ลําดับที่

5.ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
5.2 แผนงานการศึกษา

2

ครุภัณฑ
เครื่องขยายเสียง

รายละเอียดของครุภัณฑ
- เครื่องขยายเสียง ประกอบดวย
1.เครื่องผสมสัญญาณเสียง
อนาล็อก 10 ชาแนล 4 โมโน
3 สเตอริโอ 4 ไมค
จํานวน 1 เครื่อง
2.Audiophile 31 - Band
Stereo Graphic Equalizer
with FBQ Feedback Detection
System จํานวน 1 เครื่อง
3.Poweramplifier PA สเตอริโอ
1200Wx280 hm
จํานวน 1 เครื่อง
4.ลําโพงตู 12 นิ้ว 2 ทาง 700 วัตต
Two-way Speaker
ที่ 8 โอหม จํานวน 4 ตู

งบประมาณ
(บาท)
193,000
(จายจากเงินสะสม)

สถานที่ดําเนินการ
- สนามฟุตซอล

113

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการศึกษา

พ.ศ.๒๕6๒

พ.ศ.๒๕๖๓

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

ลําดับที่

5.ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
5.2 แผนงานการศึกษา
ครุภัณฑ
เครื่องขยายเสียง

รวม

2 รายการ

รายละเอียดของครุภัณฑ
(ตอ)
5.ชุดไมคลอย มือถือคู ยาน UHF
จํานวน 1 ชุด
6.ไมโครโฟน ไมคแบบไดนามิก
มีสวิตช เปด (ON)/ปด (OFF)
จํานวน 1 ตัว
7.ตูเหล็ก อลูมิเนียม R10-3D
3 ฝา จํานวน 1 ตู
8.ปลั๊กรางจายไฟสําหรับติดแล็ค
จํานวน 1 เครื่อง
และอุปกรณพรอมคาแรงติดตั้ง

งบประมาณ
(บาท)
193,000
(จายจากเงินสะสม)

สถานที่ดําเนินการ
- สนามฟุตซอล

205,000
114

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการศึกษา

พ.ศ.๒๕6๒

พ.ศ.๒๕๖๓

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

ลําดับที่

5.ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
5.3 แผนงานสาธารณสุข

1

รวม

ครุภัณฑ

เครื่องขยายพรอม
ลําโพงแบบเคลื่อนที่
1 รายการ

รายละเอียดของครุภัณฑ

- เครื่องขยายเสียงแบบลําโพง
เคลื่อนที่ จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

5,000 - กองสาธารณสุขฯ

5,000
115

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองสาธารณสุขฯ

พ.ศ.๒๕62

พ.ศ.๒๕๖3

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

ลําดับที่

5.ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
5.4 แผนงานการพาณิชย

1

รวม

ครุภัณฑ

กลองวงจรปด (CCTV)

1 รายการ

รายละเอียดของครุภัณฑ

- กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
และอุปกรณตางๆ พรอมติดตั้ง
บริเวณโรงฆาสัตว
ศูนยกําจัดขยะฯ
บอบําบัดสิ่งปฏิกูล
อาคารกักสัตว,
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
จํานวน 32 ตัว

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

1,700,000 - กองสาธารณสุขฯ

1,700,000
116

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองสาธารณสุขฯ

พ.ศ.๒๕62

พ.ศ.๒๕๖3

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

ลําดับที่

บัญชีจํานวนครุภัณฑ

แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

6.ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
6.1 แผนงานการศึกษา

1

ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

โทรทัศน แอล อีดี
- โทรทัศน LED TV
(LED TV) แบบ Smart TV แบบ Smart TV

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

37,400 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

สํานักการศึกษา

วัดโก-ลกเทพวิมล

ขนาดไมนอยกวา 48 นิ้ว
(1,920x1,080 พิกเซล)
จํานวน 2 เครื่อง
สําหรับศูนยเด็กเล็กวัดโก-ลก
เทพวิมล
รวม

1 รายการ

37,400
117

พ.ศ.๒๕62

พ.ศ.๒๕๖3

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

ลําดับที่

บัญชีจํานวนครุภัณฑ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
7.ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

1

รวม

ครุภัณฑ
อางลางจาน

1 รายการ

รายละเอียดของครุภัณฑ
- อางลางจานสแตนเลส 2 หลุม
จํานวน 1 ชุด

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ
3,500 - สํานักปลัดฯ

3,500
118

พ.ศ.๒๕62
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖3

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

ลําดับที่

สํานักปลัดฯ

7.ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว
7.2 แผนงานการศึกษา

1

รวม

ครุภัณฑ

โตะอาหาร

1 รายการ

รายละเอียดของครุภัณฑ

- โตะอาหาร ขนาดไมนอยกวา
60x150x75 เซนติเมตร
พรอมมานั่งยาว 2 ตัว
ขนาดไมนอยกวา 30x150x45
เซนติเมตร จํานวน 40 ชุด
โรงเรียนเทศบาล 2

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

120,000 - โรงเรียนเทศบาล 2 สํานักการศึกษา

120,000
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พ.ศ.๒๕62

พ.ศ.๒๕๖3

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

ลําดับที่

7.ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว
7.3 แผนงานสาธารณสุข

1

รวม

ตูเย็น

รายละเอียดของครุภัณฑ

- ตูเย็น ขนาดไมนอยกวา
7 คิวบิกฟุต จํานวน 1 เครื่อง
1 รายการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

9,400 - กองสาธารณสุขฯ

9,400
120

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองสาธารณสุขฯ

พ.ศ.๒๕62

พ.ศ.๒๕๖3

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

ครุภัณฑ

ลําดับที่

7.ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว
7.4 แผนงานเคหะและชุมชน
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1

เครื่องตัดแตงพุมไม

- เครื่องตัดแตงพุมไม
ชนิดเครื่องยนต
แบบมือถือใบมีดตัด
ขนาดไมนอยกวา 29.5 นิ้ว
จํานวน 2 เครื่อง

35,000 - กองชาง

กองชาง

2

เครื่องตัดหญา

- เครื่องตัดหญาแบบสะพายไหล
(แบบขอแข็ง)
เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา
1.4 แรงมา ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมนอยกวา 30 ซีซี พรอมใบมีด
จํานวน 3 เครื่อง

28,500 - กองชาง

กองชาง
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พ.ศ.๒๕๖3

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

ลําดับที่

7.ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว
7.4 แผนงานเคหะและชุมชน
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

3

เครื่องตัดหญา

- เครื่องตัดหญาแบบสะพาย
(แบบขอแข็ง) เครื่องยนต
ขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา
ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมนอยกวา 30 ซีซี
พรอมใบมีด จํานวน 1 เครื่อง

4

เครื่องซักผา

- เครื่องซักผา ชนิด 2 ฝา
ความจุไมนอยกวา 13 กิโลกรัม
จํานวน 1 เครื่อง

5

เครื่องทําน้ําเย็น
แบบใชขวด

- เครื่องทําน้ําเย็นแบบใชขวด
จุน้ําไมต่ํากวา 18 ลิตร
จํานวน 1 เครื่อง

รวม

5 รายการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

9,500 - กองสาธารณสุขฯ

8,300
- กองชาง
(โอนงบประมาณ
เพื่อตั้งจายเปนรายการ
ใหม)
3,900
- กองชาง
(โอนงบประมาณ
เพื่อตั้งจายเปนรายการ
ใหม)
85,200
122

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองสาธารณสุขฯ

กองชาง

กองชาง

พ.ศ.๒๕62

พ.ศ.๒๕๖3

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

ลําดับที่

7.ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว
7.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕62
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1

เตารีดไอน้ํา

- เตารีดไอน้ํา จํานวน 2 ตัว

30,000
(จายจากเงินสะสม)

- ชุมชนบาโงเปาะเล็ง กองสวัสดิการฯ

2

เครื่องตัดผาไฟฟา

- เครื่องตัดผาไฟฟา
จํานวน 3 ตัว

30,000
(จายจากเงินสะสม)

- ชุมชนบาโงเปาะเล็ง กองสวัสดิการฯ

รวม

2 รายการ

60,000
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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.

ลําดับที่

7.ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว
7.6 แผนงานการพาณิชย

1

รวม

ครุภัณฑ

โตะสแตนเลส

1 รายการ

รายละเอียดของครุภัณฑ

- โตะสแตนเลส เพื่อวางสัตว
ที่รอการชําแหละ
ขนาดไมนอยกวา
132x248x100 เซนติเมตร
จํานวน 2 เครื่อง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

11,000 - กองสาธารณสุขฯ

11,000
124

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองสาธารณสุขฯ

พ.ศ.๒๕62

พ.ศ.๒๕๖3

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

ลําดับที่

บัญชีจํานวนครุภัณฑ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
8.ประเภทครุภัณฑโรงงาน
8.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1

เครื่องตัดเหล็ก

- เครื่องตัดเหล็บ แบบมือถือ
ขนาดไมนอยกวา
2.50 มิลลิเมตร
ขับดวยมอเตอรไฟฟา
ขนาดไมนอยกวา 350 วัตต
จํานวน 1 เครื่อง

2

เครื่องเลื่อยยนต

- เครื่องเลื่อยยนต
ขนาดไมนอยกวา 0.8 แรงมา
จํานวน 1 เครื่อง

11,500
- กองชาง
(โอนงบประมาณ
เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม)

กองชาง

3

สวานไฟฟา

- สวานไฟฟา แบบไรสาย
จํานวน 1 เครื่อง

7,300
- กองชาง
(โอนงบประมาณ
เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม)

กองชาง

รวม

3 รายการ

18,000 - กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ

36,800
125
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พ.ศ.๒๕๖3

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

ลําดับที่

8.ประเภทครุภัณฑโรงงาน
8.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1

กี่กระตุก

- กี่กระตุก จํานวน 3 ตัว

45,000
(จายจากเงินสะสม)

- ชุมชนสวนมะพราว กองสวัสดิการฯ

2

ชุดกรอดายพรอมระวิง - ชุดกรอดายพรอมระวิง
จํานวน 4 ชุด

4,000
(จายจากเงินสะสม)

- ชุมชนสวนมะพราว กองสวัสดิการฯ

3

ชุดมามวนดายพรอม
ที่หนีบดาย

- ชุดมามวนดายพรอม
ที่หนีบดาย

5,000
(จายจากเงินสะสม)

- ชุมชนสวนมะพราว กองสวัสดิการฯ

4

ชุดเดินดายพรอม
ลังหลอด

- ชุดเดินดายพรอมลังหลอด
จํานวน 1 ชุด

10,000
(จายจากเงินสะสม)

- ชุมชนสวนมะพราว กองสวัสดิการฯ

รวม

4 รายการ

64,000
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พ.ศ.๒๕๖3

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

ลําดับที่

บัญชีจํานวนครุภัณฑ

แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

9.ประเภทครุภัณฑกีฬา
9.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของครุภัณฑ

1

โตะเทเบิลเทนนิส

- โตะเทเบิลเทนนิส
ความหนาไมนอยกวา
25 มิลลิเมตร จํานวน 1 ตัว
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2

13,500 - โรงเรียนเทศบาล 2

สํานักการศึกษา

2

เสาประตูฟุตซอล

- เสาประตูฟุตซอล
ขนาดมาตรฐานแขงขัน
พรอมตาขาย จํานวน 1 ชุด
(2 ประตู) พรอมตาขาย
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2

38,000 - โรงเรียนเทศบาล 2

สํานักการศึกษา

รวม

2 รายการ

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ

51,500
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พ.ศ.๒๕๖3

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

ลําดับที่

9.ประเภทครุภัณฑกีฬา
9.2 แผนงานเคหะและชุมชน

1

ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

เครื่องออกกําลังกายกลางแจง - เครื่องออกกําลังกายกลางแจง
พรอมติดตั้ง จํานวน 3 ชุดๆ ละ
500,000 บาท
เปนเงิน 1,500,000 บาท
แตละชุด ประกอบดวย
1.อุปกรณบริหารสะโพกแบบยืนบิดตัว
3 ที จํานวน 3 เครื่อง
2.อุปกรณบริหารรางกาย
จํานวน 3 เครื่อง
3.อุปกรณบริหารแขน-หนาอก-หัวไหล
แบบบารโหนยกตัว จํานวน 3 เครื่อง
4.อุปกรณดันราวยกตัวคู
จํานวน 3 เครื่อง
5.อุปกรณวิ่งตางระดับสลับหัวไหล
แบบเดี่ยว จํานวน 3 เครื่อง

งบประมาณ
(บาท)
1,500,000
(จายจากเงินสะสม)

สถานที่ดําเนินการ
- ติดตั้งภายใน
สวนสาธารณะรื่นอรุณ,
สวนมิ่งขวัญประชาและ
บริเวณสนามกีฬามหาราช

128

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

พ.ศ.๒๕62

พ.ศ.๒๕๖3

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

ลําดับที่

9.ประเภทครุภัณฑกีฬา
9.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

เครื่องออกกําลังกายกลางแจง (ตอ)

6.อุปกรณบริหารแขน-เขา-ลด
หนาทอง (ถีบ-ดึง-ยกตัว)
จํานวน 3 เครื่อง
7.อุปกรณบิดตัววงลอเดี่ยว
จํานวน 3 เครื่อง
8.อุปกรณบริหารเอว 3 สถานี
จํานวน 3 เครื่อง
9.อุปกรณซิทอัพบริหารหนาทองคู
จํานวน 3 เครื่อง
10.อุปกรณบริหารขา สะโพกแบบ
กาวเดินเดี่ยว จํานวน 3 เครื่อง
11.อุปกรณกรรเชียงบก
จํานวน 3 เครื่อง
12.อุปกรณดัดหลัง บารปนปาย
จํานวน 3 เครื่อง
13.บริหารกลามเนื้อหนาทอง
แบบกระดานหก จํานวน 3 เครื่อง

งบประมาณ
(บาท)
1,500,000
(จายจากเงินสะสม)

สถานที่ดําเนินการ
- ติดตั้งภายใน
สวนสาธารณะรื่นอรุณ,
สวนมิ่งขวัญประชาและ
บริเวณสนามกีฬามหาราช

129

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

พ.ศ.๒๕62

พ.ศ.๒๕๖3

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

ลําดับที่

9.ประเภทครุภัณฑกีฬา
9.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

เครื่องออกกําลังกายกลางแจง (ตอ)

14.บริหารเอวสะโพกแบบ
ราวสะพาน จํานวน 3 เครื่อง
15.อุปกรณบริหารหลัง ดัดหลัง
แบบคู จํานวน 3 เครื่อง
16.อุปกรณบริหารสะโพกแกวง
ตัวคู จํานวน 3 เครื่อง
17.บริหารกลามเนื้อแขน ขา
แบบแนวราบ จํานวน 3 เครื่อง
18.บริหารแขน หัวไหล มือ
แบบวงลอหมุน จํานวน 3 เครื่อง
19.ลอหมุนบริหารไหล
จํานวน 3 เครื่อง
20.อุปกรณบารโหนไตหวง
จํานวน 3 เครื่อง

รวม

จํานวน 1 รายการ

งบประมาณ
(บาท)
1,500,000
(จายจากเงินสะสม)

สถานที่ดําเนินการ
- ติดตั้งภายใน
สวนสาธารณะรื่นอรุณ,
สวนมิ่งขวัญประชาและ
บริเวณสนามกีฬามหาราช

1,500,000
130

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

พ.ศ.๒๕62

พ.ศ.๒๕๖3

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

ลําดับที่

บัญชีจํานวนครุภัณฑ

แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

10.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
10.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

1

เครื่องคอมพิวเตอร

- เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จํานวน 2 เครื่อง

2

เครื่องสํารองไฟฟา

- เครื่องสํารองไฟฟา
ขนาดไมนอยกวา 800 VA
จํานวน 2 เครื่อง

3

เครื่องคอมพิวเตอร

- เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จํานวน 2 เครื่อง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

44,000 - สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

5,000 - สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

44,000 - กองวิชาการฯ

กองวิชาการฯ
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ลําดับที่

10.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
10.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

4

เครื่องสํารองไฟฟา

- เครื่องสํารองไฟฟา
ขนาดไมนอยกวา 800 VA
จํานวน 1 เครื่อง

2,500 - กองวิชาการฯ

กองวิชาการฯ

5

สแกนเนอร

- เครื่องสแกนเนอร
สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป
จํานวน 1 เครื่อง

3,200 - กองวิชาการฯ

กองวิชาการฯ

รวม

5 รายการ

98,700
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ลําดับที่

10.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
10.2 แผนงานการศึกษา
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1

เครื่องคอมพิวเตอร

- เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว
จํานวน 30 เครื่อง
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2
จํานวน 20 เครื่อง
และสําหรับหองสมุดโรงเรียน
เทศบาล 4 จํานวน 10 เครื่อง

660,000 - โรงเรียนเทศบาล 2
และหองสมุดโรงเรียน
เทศบาล 4

สํานักการศึกษา

2

เครื่องสํารองไฟฟา

- เครื่องสํารองไฟฟา
ขนาดไมนอยกวา 800 VA
จํานวน 30 เครื่อง
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2
จํานวน 20 เครื่อง
และโรงเรียนเทศบาล 4
จํานวน 10 เครื่อง

75,000 - โรงเรียนเทศบาล 2
และหองสมุดโรงเรียน
เทศบาล 4

สํานักการศึกษา

รวม

2 รายการ

735,000
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ลําดับที่

10.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
10.3 แผนงานสาธารณสุข
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานสํานักงาน
(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)
จํานวน 2 เครื่อง

34,000 - กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุข

- เครื่องพิมพชนิดเลเซอร
หรือชนิด LED ขาวดํา
มีความเร็วในการพิมพ
สําหรับกระดาษ A4
ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที
มีความละเอียดในการพิมพ
ไมนอยกวา 600x600 dpi
จํานวน 2 เครื่อง

5,200 - กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุข

รายละเอียดของครุภัณฑ

1

เครื่องคอมพิวเตอร

2

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร
หรือชนิด LED ขาวดํา

รวม

2 รายการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

ครุภัณฑ

39,200
134

พ.ศ.๒๕62

พ.ศ.๒๕๖3

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

ลําดับที่

10.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
10.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1

เครื่องคอมพิวเตอร

- เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จํานวน 1 เครื่อง

22,000
- กองชาง
(โอนงบประมาณ
เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม)

กองชาง

2

เครื่องคอมพิวเตอร

- เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
จํานวน 1 เครื่อง

30,000
- กองชาง
(โอนงบประมาณ
เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม)

กองชาง

3

เครื่องสํารองไฟ

- เครื่องสํารองไฟ
ขนาด 800 AV
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ
2,500 บาท

5,000
- กองชาง
(โอนงบประมาณ
เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม)

กองชาง
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10.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
10.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

4

เครื่องพิมพ

- เครื่องพิมพ Multifunction
แบบฉีดหมึก พรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ Ink Tank Printer
จํานวน 1 เครื่อง

8,000
- กองชาง
(โอนงบประมาณ
เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม)

กองชาง

5

เครื่องพิมพ

- เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
6,300
- กองชาง
Inkjet Printer สําหรับกระดาษ A3
(โอนงบประมาณ
จํานวน 1 เครื่อง
เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม)

กองชาง

6

ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร

- ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
จํานวน 2 ชุดๆ ละ 3,800 บาท

7,600
- กองชาง
(โอนงบประมาณ
เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม)

กองชาง

7

ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน - ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน
จํานวน 2 ชุดๆ ละ 12,000 บาท

24,000
- กองชาง
(โอนงบประมาณ
เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม)

กองชาง

รวม

7 รายการ

102,900
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งบประมาณ
(บาท)

10.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
10.5 แผนงานการพาณิชย

1

ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix - ครื่องพิมพชนิด Dot Matrix
Printer แบบแครสั้น
Printer แบบแครสั้น

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

22,000 - สถานธนานุบาล

สถานธนานุบาล

1,400 - สถานธนานุบาล

สถานธนานุบาล

สถานธนานุบาล

จํานวน 1 เครื่อง
2

อุปกรณอานบัตรแบบ
- อุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค Smart Card อเนกประสงค Smart Card
Reader
Reader จํานวน 2 เครื่อง

3

โปรแกรมสวนเชื่อมโยง
รวมกับ SOFTWARE
ระบบงานสถานธนานุบาล

- โปรแกรมสวนเชื่อมโยง
รวมกับ SOFTWARE
ระบบงานสถานธนานุบาล
จํานวน 2 ระบบ

24,600 - สถานธนานุบาล

4

เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1

- เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา
19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

22,000 - สถานีขนสง

รวม

4 รายการ

70,000
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ลําดับที่

บัญชีจํานวนครุภัณฑ

แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

11.ประเภทครุภัณฑอื่น
11.1 แผนงานการศึกษา

1

เครื่องเลนสนาม
(ชุดอุโมงครถไฟผจญภัย)

- เครื่องเลนสนาม
(ชุดอุโมงครถไฟผจญภัย)
จํานวน 1 ชุด
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 4

43,000 - โรงเรียนเทศบาล 4

สํานักการศึกษา

2

ชุดเครื่องเลนสนามกลางแจง - ชุดเครื่องเลนสนาม
กลางแจง
สําหรับนักเรียนปฐมวัย
จํานวน 1 ชุด
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2

150,000 - โรงเรียนเทศบาล 2

สํานักการศึกษา

รวม

2 รายการ

193,000
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ส.ค.

มิ.ย.
ก.ค.
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พ.ค.

พ.ศ.๒๕62

เม.ย.

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

มี.ค.

สถานที่ดําเนินการ

ม.ค.
ก.พ.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภัณฑ

พ.ย.

ครุภัณฑ

ต.ค.

ลําดับที่

