


 

ส่วนท่ี ๑ 
บทนํา 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ 

กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี สําหรับแผน
ดําเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริง
ท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจําปีงบประมาณนั้น เพ่ือให้แนวทางในการดําเนินงานใน
ปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน ลดความซ้ําซ้อนของ
โครงการ มีการประสานและบูรณาการทํางานกับหน่วยงานและจําแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/
โครงการ ในแผนดําเนินงาน 

วัตถุประสงค์ของแผนดําเนินงาน 
๑.เพ่ือให้ทราบถึงกระบวนการแก้ไขปัญหา โดยเรียงลําดับความต้องการตามความจําเป็นก่อนหลังเพ่ือ

กําหนดแนวทางและการแก้ไขปัญหา 
๒.เพ่ือรวบรวม แผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีจะดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินในแต่ละปีงบประมาณเพ่ือทราบกิจกรรมการพัฒนาในพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการ 
๓.เพ่ือนําข้อมูลมาวิเคราะห์และผสานการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล โดยมุ่งการบรรลุวัตถุประสงค์ของ

การพัฒนาและประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ 
ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
๑.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง จัดทําแผนการดําเนินงานให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของ

ปีงบประมาณนั้น 
แนวทางในการจัดทําแผนดําเนินงาน 
แผนดําเนินงานเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารของผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือควบคุมการดําเนินการ

ดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงาน
และประเมินผล ดังนั้นแผนดําเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทํา ดังนี ้

๑.เป็นแผนท่ีแยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนดําเนินการ 
๒.จัดทําหลังจากท่ีได้มีการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีแล้ว 
๓.แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาท่ีชัดเจนและแสดงถึงการ

ดําเนินงานจริง 
๔.เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานท่ีจะเข้ามาดําเนินการในพ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ข้ันตอนการจัดทําแผนดําเนินงาน 
๑.กิจกรรมสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการใน
พ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แล้วจัดทําร่างแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

๒.คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถ่ินประกาศ
เป็นแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศเพ่ือให้
ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกันและป้องกันปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

 
 



� 

 

ประโยชน์ของแผนดําเนินงาน 
๑.ทําให้ทราบถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจําปีงบประมาณนั้น 
๒.ทําให้มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานต่างๆ 
๓.ทําให้สามารถติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 
เค้าโครงร่างแผนการดําเนินงาน 
ร่างแผนดําเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีกําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมี
เค้าโครงแผนการดําเนินงาน ๒ ส่วน คือ 

ส่วนท่ี ๑ บทนํา 
 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 

- บทนํา 
- วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน 
- ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
- ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน 

ส่วนท่ี ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
องค์ประกอบ ประกอบด้วย 

- บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

 
 
 



สารบัญ 
 
ส่วนท่ี ๑         หน้า             
  - บทนํา        ๑-๒ 
                   
ส่วนท่ี ๒           

- บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ                       ก-ช               
- รายละเอียดแผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ๑-๖๘ 

    (เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก)       
 
  - บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ                          ซ               

- รายละเอียดแผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ๖๙ 
    (หน่วยงานภายนอก)       
                         
 
 
 
 
 



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

๑ โครงการอุดหนุนให้การ
ไฟฟ้าดําเนินการเกี่ยวกับ
ไฟฟ้าสาธารณะถนน
สายต่างๆ ในเขตเทศบาล

 - ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ถนนภายในชุมชนต่างๆ

๓๐๐,๐๐๐  - เขตเทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก

กองช่าง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา ๑.๑ : จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม

     งบประมาณ    
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สายต่างๆ ในเขตเทศบาล

๑



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

๑ โครงการสงเคราะห์ผู้ติด
เชื้อเอดส์

 - ผู้ติดเชื้อเอดส์          
จํานวน ๙๐ คน ในอัตรา 
๕๐๐ บาท/คน/เดือน

๕๔๐,๐๐๐  - ในเขตเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก

กองสวัสดิการ
สังคม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา ๒.๑ : ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม

     งบประมาณ     
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

๒ โครงการสังคมสงเคราะห์
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาศ
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
และผู้ไร้ที่พึ่ง

  - ผู้ป่วยด้อยโอกาส  
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
และผู้ไร้ที่พึ่ง

๓๐,๐๐๐  - ในเขตเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก

กองสวัสดิการ
สังคม

๒



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

๓ โครงการสนับสนุนกองทุน
ดําเนินงานสวัสดิการชุมชน

 - ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก

๒๐๐,๐๐๐  - ในเขตเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก

กองสวัสดิการ
สังคม

๔ โครงการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ

 - ผู้สูงอายุ จํานวน ๓,๓๙๘
 คน

๒๖,๒๗๗,๖๐๐  - ในเขตเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก

กองสวัสดิการ
สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา ๒.๑ : ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ     

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

๕ โครงการสงเคราะห์เบี้ย
ชีพคนพิการ

 - คนพิการ จํานวน ๔๕๔ 
คน

๔,๓๕๘,๔๐๐  - ในเขตเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก

กองสวัสดิการ
สังคม

๓



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๑ โครงการจัดอบรมเข้า
ค่ายภาษาต่างประเทศให้
นักเรียนในโรงเรียน

 - จัดค่ายอบรม
ภาษาอังกฤษ/จีน/มลายู
กลาง ให้กับเด็กนักเรียนใน
โรงเรียนเทศบาลเยาวชน

๑๐๐,๐๐๐  - โรงเรียนเทศบาล
เยาวชนและ
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองสุไหง

สํานักการศึกษา

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม

     งบประมาณ  
  (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา ๒.๒ : ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

โรงเรียนเทศบาลเยาวชน
และประชาชน

เทศบาลเมืองสุไหง
โก-ลก

๒ โครงการจัดนิทรรศการ
และการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ

 - นักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขัน จํานวน ๑,๐๐๐ คน
 และมีนิทรรศการ      ไม่
น้อยกว่า ๔ บูท

๓๕๐,๐๐๐  - สวนสิรินธร และ
โรงเรียนเทศบาล ๔

สํานักการศึกษา

๓ โครงการจัดนิทรรศการ
และการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการและแสดงผล
งานนักเรียนกลุ่มโรงเรียน
เทศบาลระดับภาคและ
ระดับประเทศ

 - พนักงานคร/ูนักเรียน 
เข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันทางวิชาการและ
นิทรรศการ จํานวน ๒๐๐ 
คน

๕๕๐,๐๐๐  - ระดับภาคใต้ ณ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
และอิมแพคเมือง
ทองธานี

สํานักการศึกษา

๔



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๔ โครงการอนุบาล
สร้างสรรค์

 - เด็กอนุบาล/ผู้ปกครอง 
จํานวน ๕๐๐ คน

๑๕๐,๐๐๐  - สวนสิรินธรและ
โรงเรียนเทศบาล ๔

สํานักการศึกษา

๕ โครงการสอบแข่งขันคน
เก่งในโรงเรียนสังกัด
เทศบาล

 - จัดให้มีคร/ูวิทยากรติว
เข้า/ สอนเสริม ตัวแทน
นักเรียนที่เข้าแข่งขันระดับ
ภาค/ประเทศ

๕๐,๐๐๐  - โรงเรียนเทศบาล ๓ สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา ๒.๒ : ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ  

   (บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

ภาค/ประเทศ

๖ โครงการมอบ
ประกาศนียบัตรนักเรียน
สังกัดโรงเรียนเทศบาล

 - นักเรียนที่จบการศึกษา 
ชั้นอนุบาล/ประถมศึกษาปี
ที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๑๐๐,๐๐๐  - อาคาร
อเนกประสงค์สวนรื่น
อรุณ

สํานักการศึกษา

๗ โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาโรงเรียน
เทศบาลและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

 - จัดจ้างครูสนับสนุนการ
เรียนการสอน             
ของโรงเรียน/ศูนย์ในสังกัด
เทศบาล

๒,๘๘๐,๐๐๐  - โรงเรียนเทศบาล
ทั้ง ๔ โรง และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ๔ ศูนย์

สํานักการศึกษา

๕



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๘ โครงการอบรมภาษามลายู  - ประชาชนทั่วไป จํานวน
 ๔๐ คน

๕๐,๐๐๐  - โรงเรียนเทศบาล ๔ สํานักการศึกษา

๙ โครงการจัดการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศสู่สากล
(ภาษาจีน)

 - จัดจ้างครูสอนภาษาจีน
ของโรงเรียนเทศบาล   ๓ 
จํานวน ๑๓ คน

๒,๖๐๐,๐๐๐  - โรงเรียนเทศบาล ๓ สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา ๒.๒ : ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ  

   (บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

๑๐ โครงการอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวันให้
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

 - นักเรียน ป.๑-๖ ของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล 
จํานวน ๓,๑๕๐ คน ใน
อัตรา ๒๐ บาท/คน/วัน 
จํานวน ๒๐๐ วัน

๑๒,๖๐๐,๐๐๐  - โรงเรียนสังกัด
เทศบาล

สํานักการศึกษา

๖



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๑๑ โครงการอบรมสัมมาและ
ศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาและผู้นํา
ศาสนา

 - คณะกรรมการ
สถานศึกษาและผู้นําศาสนา

๓๐๐,๐๐๐  - โรงเรียนเทศบาล ๔ สํานักการศึกษา

๑๒ โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กศูนย์

 - สําหรับเด็กประจําศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจํานวน ๔ 

๔,๒๒๘,๐๐๐  - ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กจํานวน ๔ ศูนย์

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา ๒.๒ : ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ  

   (บาท)
สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กลางวันสําหรับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

พัฒนาเด็กเล็กจํานวน ๔ 
ศูนย์ ศูนย์ฯ เทศบาลเมืองสุ
ไหงโก-ลก, ศูนย์ฯ วัดโก-ลก
เทพวิมล, ศูนย์ฯ มัสยิดอัล
อามีน, ศูนย์ฯ มัสยิดอะห์
มาดียะห์ จํานวน ๗๕๕ คน
 ใน อัตราคนละ ๒๐ บาท/
คน/วัน จํานวน ๒๘๐ วัน

เล็กจํานวน ๔ ศูนย์

๗



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๑๓ โครงการอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก

 - เด็กระดับก่อน
ประถมศึกษาและ
ระดับประถมศีกษา ป.๑-๖
 จํานวน ๑,๗๓๗ คน อัตรา
 ๒๐ บาท/คน/วัน จํานวน
 ๒๐๐ วัน

๖,๙๔๘,๐๐๐  - โรงเรียนบ้านสุไหง
โก-ลก

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา ๒.๒ : ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ  

   (บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

๑๔ โครงการอุดหนุนการ
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา

 - โรงเรียนเทศบาล 
โรงเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท

๘๐,๐๐๐  - โรงเรียนเทศบาล
ทั้ง ๔ โรง

สํานักการศึกษา

๘



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๑๕ โครงการอุดหนุนอาหาร
เสริม (นม)

 - สําหรับเด็กก่อนวัยเรียน
และระดับประถมศึกษาปี 
๑-๖ อัตราคนละ ๗.๓๗ 
บาท/คน/วัน จํานวน ๒๖๐
 วัน                            
 - สําหรับเด็กก่อนวัยเรียน
และระดับประถมศึกษาปี 

๑๐,๙๒๒,๕๕๐  - โรงเรียนบ้านสุไหง
โก-ลก                  
 - โรงเรียนเทศบาล
ทั้ง ๔ โรง              
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ทั้ง ๔ ศูนย์

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา ๒.๒ : ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ  

   (บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

๑-๖ อัตราคนละ ๗.๓๗ 
บาท/คน/วัน จํานวน ๒๖๐
 วัน                            
               - สําหรับเด็ก
เล็ก อัตราคนละ ๗.๓๗ 
บาท/คน/วัน จํานวน ๒๘๐
 วัน

๑๖ โครงการอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง

 - สําหรับโรงเรียนเทศบาล
ทั้ง ๔ โรงๆ ละ ๙,๖๐๐ 
บาท

๓๘,๔๐๐  - โรงเรียนเทศบาล
ทั้ง ๔ โรง

สํานักการศึกษา

๙



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๑๗ โครงการอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
ระบบ Wireless 
Fidelity : WiFi

 - สําหรับโรงเรียนเทศบาล
ทั้ง ๔ โรงๆ ละ ๗,๒๐๐ 
บาท

๒๘,๘๐๐  - สําหรับโรงเรียน
เทศบาลทั้ง ๔ โรง

สํานักการศึกษา

๑๘ โครงการอุดหนุนการ
พัฒนาปรับปรุงห้องสมุด

 - สําหรับโรงเรียนเทศบาล
ทั้ง ๔ โรงๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐  - สําหรับโรงเรียน
เทศบาลทั้ง ๔ โรง

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา ๒.๒ : ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ  

   (บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

พัฒนาปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน

ทั้ง ๔ โรงๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐
 บาท

เทศบาลทั้ง ๔ โรง

๑๙ โครงการอุดหนุนการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน

 - สําหรับโรงเรียนเทศบาล
ทั้ง ๔ โรงๆ ละ ๕๐,๐๐๐ 
บาท

๒๐๐,๐๐๐  - สําหรับโรงเรียน
เทศบาลทั้ง ๔ โรง

สํานักการศึกษา

๑๐



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๒๐ โครงการอุดหนุนการ
พัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น
(SBMLD)

 - โรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ จํานวน ๔ โรง
โรงเรียนละ ๗๕๐,๐๐๐ 
บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐
 บาท                          
 - โรงเรียน (SBMLD) ดีเด่น
 จํานวน ๔ โรง โรงเรียนละ

๔,๐๐๐,๐๐๐  - โรงเรียนเทศบาล
ทั้ง ๔ โรง

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา ๒.๒ : ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ  

   (บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

 ๒๕๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒๑ โครงการอุดหนุนการ
ส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

 - ระดับสถานศึกษา (๔ 
โรงเรียน/๔ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก) สถานศึกษาละ 
๕๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน 
๔๐๐,๐๐๐ บาท             
 - ระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นละ ๕๐,๐๐๐ 
บาท เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ 
บาท

๔๕๐,๐๐๐  - โรงเรียนเทศบาล
ทั้ง ๔ โรง และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ๔ ศูนย์

สํานักการศึกษา

๑๑



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๒๒ โครงการอุดหนุนการ
ส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษา

 - โรงเรียนสังกัดเทศบาลที่
ได้รับการคัดเลือก

๕๐,๐๐๐  - โรงเรียนสังกัด
เทศบาล

สํานักการศึกษา

๒๓ โครงการอุดหนุนการ
จัดทําศูนย์การเรียนรู้
สําหรับเด็กปฐมวัยใน
สถานศึกษา

 - สําหรับเด็กปฐมวัยใน
สถานศึกษาสังกัด อปท. ละ
 ๕๐,๐๐๐ บาท

๕๐,๐๐๐  - สถานศึกษาสังกัด 
อปท.

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา ๒.๒ : ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ  

   (บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

๒๔ โครงการอุดหนุนค่า
ปัจจัยพื้นฐานสําหรับเด็ก
 ยากจน ระดับ
ประถมศึกษา

 - สําหรับเด็กยากจน 
ระดับประถมศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๔ โรง 
จํานวน ๑,๖๐๐ คนๆ ละ 
๕๐๐ บาท/ภาคเรียน

๑,๐๐๖,๐๐๐  - โรงเรียนเทศบาล 
๔ โรง

สํานักการศึกษา

๒๕ โครงการอุดหนุนการ
จัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) ระดับอนุบาล
และประถมศึกษา

 - รายหัว ระดับอนุบาล 
คนละ ๘๕๐ บาท/ภาค
เรียน ,ระดับประถม คนละ
 ๙๕๐ บาท/ภาคเรียน     
 - รายหัวส่วนเพิ่ม สําหรับ
โรงเรียนเทศบาล ๒ คนละ
 ๒๕๐ บาท/ภาคเรียน

๕,๙๑๗,๒๐๐  - โรงเรียนเทศบาล
ทั้ง ๔ โรง

สํานักการศึกษา

๑๒



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๒๖ โครงการอุดหนุนค่า
หนังสือเรียน ระดับ
อนุบาลและประถมศึกษา

 - สําหรับโรงเรียนเทศบาล
ทั้ง ๔ โรง คือ ระดับอนุบาล
 คนละ ๒๐๐ บาท/ปี และ 
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ 
คนละ ๕๖๑ บาท/ปี 
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๒ 
คนละ ๖๐๕ บาท/ปี 

๑,๘๑๐,๑๐๐  - โรงเรียนเทศบาล
ทั้ง ๔ โรง

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา ๒.๒ : ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ  

   (บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

ระดับประถมศึกษาปีที่ ๓ 
คนละ ๖๒๒ บาท/ปี 
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ 
คนละ ๖๕๓ บาท/ปี 
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๕ 
คนละ ๗๘๕ บาท/ปี 
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ 
คนละ ๘๑๘ บาท/ปี

๑๓



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๒๗ โครงการอุดหนุนค่า
เครื่องอุปกรณ์การเรียน 
ระดับอนุบาลและ
ประถมศึกษา

 - สําหรับโรงเรียนเทศบาล
ทั้ง ๔ โรง คือ ระดับอนุบาล
 คนละ ๑๐๐ บาท/ภาค
เรียน และ ระดับ
ประถมศึกษาคนละ ๑๙๕ 
บาท/ภาคเรียน

๑,๑๐๘,๐๔๐  - โรงเรียนเทศบาล
ทั้ง ๔ โรง

สํานักการศึกษา

๒๘ โครงการอุดหนุนค่า  - สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๑,๐๙๕,๙๖๐  - โรงเรียนเทศบาล สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา ๒.๒ : ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ  

   (บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

๒๘ โครงการอุดหนุนค่า
เครื่องแบบนักเรียน 
ระดับอนุบาลและ
ประถมศึกษา

 - สําหรับโรงเรียนเทศบาล
ทั้ง ๔ โรง คือ ระดับอนุบาล
 คนละ ๓๐๐ บาท/ปี และ 
ระดับประถมศึกษา คนละ
 ๓๖๐ บาท/ปี

๑,๐๙๕,๙๖๐  - โรงเรียนเทศบาล
ทั้ง ๔ โรง

สํานักการศึกษา

๒๙ โครงการอุดหนุนค่า
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ระดับอนุบาล
และประถมศึกษา

 - สําหรับโรงเรียนเทศบาล
ทั้ง ๔ โรง คือ ระดับอนุบาล
 คนละ ๒๑๕ บาท/ภาค
เรียน และ ระดับ
ประถมศึกษา คนละ ๒๔๐
 บาท/ภาคเรียน

๑,๔๘๐,๓๐๐  - สําหรับโรงเรียน
เทศบาลทั้ง ๔ โรง

สํานักการศึกษา

๑๔



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๓๐ โครงการอุดหนุนค่า
ปัจจัยพื้นฐานสําหรับเด็ก
ยากจน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

 - นักเรียนยากจนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นของ
โรงเรียนเทศบาล ๓ และ ๔
 อัตราคนละ ๑,๕๐๐ 
บาท/ภาคเรียน

๓๙๙,๐๐๐  - โรงเรียนเทศบาล 
๓ และ ๔

สํานักการศึกษา

๓๑ โครงการอุดหนุนการ
จัดการเรียนการสอน 

 - รายหัว ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

๒,๐๐๒,๕๐๐  - โรงเรียนเทศบาล 
๓ และ ๔

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา ๒.๒ : ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ  

   (บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

จัดการเรียนการสอน 
(รายหัว)  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนเทศบาล ๓ และ ๔
 คนละ ๑,๗๕๐ บาท/ภาค
เรียน                         
 - รายหัวส่วนเพิ่ม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล ๓ และ ๔
 คนละ ๕๐๐ บาท/ภาค
เรียน

๓ และ ๔

๑๕



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๓๒ โครงการอุดหนุนค่า
หนังสือเรียน  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

 - สําหรับโรงเรียนเทศบาล
 ๓ และ ๔  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น คือ ม.
 ๑ คนละ ๗๐๕ บาท/ปี , 
ม.๒ คนละ ๘๖๕ บาท/ปี 
และ ม.๓ คนละ ๙๔๙ 
บาท/ปี

๓๖๓,๙๘๐  - โรงเรียนเทศบาล 
๓ และ ๔  ระดับ

สํานักการศึกษา

พ.ศ.๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา ๒.๒ : ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ  

   (บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๕๙

๓๓ โครงการอุดหนุนค่า
เครื่องอุปกรณ์การเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 - สําหรับโรงเรียนเทศบาล
 ๓ และ ๔ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
จํานวน ๔๔๕ คน คนละ 
๒๑๐ บาท/ภาคเรียน

๑๘๖,๙๐๐  - โรงเรียนเทศบาล 
๓ และ ๔ ระดับ

สํานักการศึกษา

๓๔ โครงการอุดหนุนค่า
เครื่องแบบนักเรียน       
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 - สําหรับโรงเรียนเทศบาล
 ๓ และ ๔ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  
จํานวน ๔๔๕ คน คนละ 
๔๕๐ บาท/ปี

๒๐๐,๒๕๐  - โรงเรียนเทศบาล 
๓ และ ๔ ระดับ

สํานักการศึกษา

๑๖



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๓๕ โครงการอุดหนุนค่า
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น

 - สําหรับโรงเรียนเทศบาล
 ๓ และ ๔ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  
จํานวน ๔๔๕ คน คนละ 
๔๔๐ บาท/ภาคเรียน ทั้ง ๒
 โรง

๓๙๑,๖๐๐  - โรงเรียนเทศบาล 
๓ และ ๔

สํานักการศึกษา

๓๖ โครงการอุดหนุนการ  - จัดการเรียนการสอน ๑,๒๘๓,๕๐๐  - ศูนย์พัฒนาเด็ก สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา ๒.๒ : ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ  

   (บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

๓๖ โครงการอุดหนุนการ
จัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ 
ศูนย์

 - จัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
ทั้ง ๔ ศูนย์ จํานวน ๗๕๕ 
คน ในอัตราคนละ ๑,๗๐๐
 บาท/ปี

๑,๒๘๓,๕๐๐  - ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง ๔ ศูนย์

สํานักการศึกษา

๑๗



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

๑ โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้าน
ภัยยาเสพติด

 - ประชาชนในเขต
เทศบาล จํานวน ๒๘ ชุมชน

๒๐๐,๐๐  - จํานวน ๒๘ ชุมชน
 ในเขตเทศบาลเมือง
 สุไหงโก-ลก

กองสวัสดิการ
สังคม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา ๒.๓ : ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม

     งบประมาณ 
      (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๒ โครงการรณรงค์แก้ไข
ปัญหายาเสพติด

 - อบรมกลุ่มเสี่ยงในเขต
เทศบาลปีละ ๑๐๐ คน 
เด็กและเยาวชนในเขต
ชุมชน จํานวน ๒๘ ชุมชน

๒๐๐,๐๐๐  - จํานวน ๒๘ ชุมชน
 ในเขตเทศบาลเมือง
 สุไหงโก-ลก

สํานักปลัดฯ

๓ โครงการอุดหนุนการ
รณรงค์เพื่อป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา

 - โรงเรียนเทศบาลจัด
โครงการรณรงค์เพื่อ
ป้องกันยาเสพติดใน
โรงเรียน

๑๗๕,๐๐๐  - โรงเรียนเทศบาล
ทั้ง ๔ โรง

สํานักการศึกษา

๑๘



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

๑ โครงการส่งเสริมกิจกรรม
เด็กและเยาวชน

 - เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาล จํานวน ๒๘ ชุมชน

๑๐๐,๐๐๐  -  ๒๘ ชุมชน กองสวัสดิการสังคม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา ๒.๔ : ส่งเสริมด้านการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม

     งบประมาณ   
       (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๒ โครงการก่อสร้างอาคาร
กีฬา (มวยไทย)

 - อาคารกีฬา (มวยไทย) 
ภายในสนามกีฬามหาราช
อาคาร คสล. หลังคาโครง
เหล็กมุง Metal Sheel       
 บุฉนวนกับความร้อนพื้นโด
มัน พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๕ 
ตารางเมตร

๒,๘๐๕,๐๐๐  -  สนามกีฬา
มหาราช

สํานักการศึกษา

๑๙



รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

๓ โครงการจัดงานส่งเสริม
การกีฬาและนันทนาการ

 - ส่งนักกีฬาเทศบาลเข้าร่วม
การแข่งขัน (เช่น แข่งขัน
ฟุตบอลเยาวชน/ประชาชน/
อาวุโส, ฟุตซอล, วอลเล่ย์บอล, 
เซปักตะกร้อ, เทเบิลเทนนิส, 
แบดมินตัน, เทนนิส, กอล์ฟ, 
ลีลาศ,เปตอง, วิ่งเพื่อสุขภาพ, 
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ,์ กีฬา

๒,๐๐๐,๐๐๐  - สนามกีฬา
มหาราช และ
สนามสันติภาพ

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา ๒.๔ : ส่งเสริมด้านการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ   
       (บาท) สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ,์ กีฬา
ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ, วันกีฬา
แห่งชาต,ิ มวยไทยสากล, มวย
จีน,แข่งขันเรือเชื่อมไทยมาเลย์
,ปันจักสีลัต,เทควันโด, กีฬา-
กรีฑากลุ่มโรงเรียน/นักเรียน 
ระดับภาค/ระดับประเทศ, 
ดนตรี, นันทนาการเพื่อ
ประชาชน ฯลฯ                    
   - จ้างเหมาวิทยากรให้ความรู้
ด้านกีฬาและนันทนาการ

๒๐



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

๑ โครงการอบรมด้าน
สาธารณสุขในกลุ่มต่างๆ
๑.๑ กลุ่มเสี่ยง
๑.๒ กลุ่มเด็กวัยเรียน

 - ๑.๑ กลุ่มเสี่ยง นักเรียน
มัธยม ๑-๓ ใน รร. 
เทศบาลและ รร. เอกชน 
จํานวน ๒๐๐ คน          

๘๐,๐๐๐  - โรงเรียนเทศบาล 
และโรงเรียนเอกชน

กองสาธารณสุขฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา ๒.๕ : ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม

     งบประมาณ  
      (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๑.๒ กลุ่มเด็กวัยเรียน จํานวน ๒๐๐ คน          
 ๑.๒ กลุ่มเด็กวัยเรียนเด็ก
วัยเรียนสังกัดเทศบาลฯ 
ป.๔-๖ จํานวน ๕๐๐ คน

๒ โครงการอบรมและศึกษา
ดูงานสาธารณสุขมูลฐาน
แก่ อสม.

 - อสม. ทั้ง ๒๘ ชุมชน 
จํานวน ๘๐ คน

๕๐๐,๐๐๐  - ตัวแทนอสม. พร้อม
เจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงาน
สาธารณสุขมูลฐาน
ดีเด่นนอกสถานที่

กองสาธารณสุขฯ

๓ โครงการอบรมและศึกษา
ดูงานแก่ผู้ประกอบการ
จําหน่ายอาหาร

 - ผู้ประกอบการจําหน่าย
อาหาร จํานวน ๘๐ คน

๔๐๐,๐๐๐  - กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ

๒๑



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

๔ โครงการอบรมด้าน
สาธารณสุขในกลุ่มต่างๆ
(กลุ่มผู้ประกอบการ)

 - กลุ่มผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร,ตลาดสด
เทศบาลและตลาดเก็นติ้ง

๖๐,๐๐๐  - ร้านอาหาร,ตลาดสด
เทศบาลและตลาดเก็นติ้ง

กองสาธารณสุขฯ

๕ โครงการสนับสนุนระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน

 - ๑ ทีม ๑๔ คน ๒๐,๐๐๐  - รพ.สุไหงโก-ลก  
สสจ.นราธิวาส

กองสาธารณสุขฯ

แนวทางการพัฒนา ๒.๕ : ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ  
      (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๖ โครงการอบรม
จัดระเบียบ
ผู้ประกอบการกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 - โรงงานและกิจการต่างๆ
ในเขตเทศบาล

๖๐,๐๐๐  - โรงงานและกิจการ
ต่างๆ ในเขตเทศบาล

กองสาธารณสุขฯ

๗ โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขของ อสม.

 - ๒๘ ชุมชน (ชุมชนละ 
๑๕,๐๐๐ บาท)

๔๒๐,๐๐๐  - ๒๘ ชุมชน กองสาธารณสุขฯ

๒๒



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

๘ โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อประจํา
ถิ่นในชุมชน

 - ผู้นําและกรรมการ
ชุมชนทั้ง ๒๘ ชุมชน       
 - อสม. จํานวน ๒๐๐ คน 
 - โรงเรียนและศูนย์เด็กใน
เขตเทศบาลฯ              
 - วัด มัสยิด และสถานที่
สาธารณะในเขตเทศบาลฯ

๓๐,๐๐๐  - ๒๘ ชุมชน             
 - โรงเรียนและศูนย์เด็ก
ในเขตเทศบาลฯ        
 - วัด มัสยิด และ
สถานที่สาธารณะในเขต
เทศบาลฯ

กองสาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา ๒.๕ : ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ  
      (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

๙ โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

 - สุนัขและแมวจรจัด
บริเวณภายในเขตเทศบาล

๓๕,๐๐๐  - ในเขตเทศบาลเมืองสุ
ไหงโก-ลก

กองสาธารณสุขฯ

๑๐ โครงการส่งเสริมและ
พัฒนางานสุขาภิบาล
อาหารพัฒนาแผงลอย 
จําหน่ายอาหารให้ถูก
หลักสุขาภิบาล

 - ร้านอาหาร แผงลอย 
และรถเร่ ในและรอบๆ 
โรงเรียน

๑๒๐,๐๐๐  - ร้านอาหาร แผงลอย 
และรถเร่ ในและรอบๆ 
โรงเรียน

กองสาธารณสุขฯ

๒๓



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๑ โครงการจ้างเหมารักษา
ความปลอดภัย
สวนสาธารณะของเทศบาล

 -  สวนหน้าโรงพยาบาล /
 สวนรื่นอรุณ /สวนขวัญ
ประชา /สวนภูมินทร์ / 
และสนามกีฬาเทศบาล

๑,๑๗๖,๐๐๐  -  สวนหน้า
โรงพยาบาล / สวน
รื่นอรุณ /สวนขวัญ
ประชา /สวนภูมินทร์

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ 
      (บาท) สถานที่ดําเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา ๓.๑ : พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

และสนามกีฬาเทศบาล ประชา /สวนภูมินทร์
 / และสนามกีฬา
เทศบาล

๒ โครงการจ้างเหมาผู้รักษา
ความปลอดภัยสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารเทศบาลเมืองสุไหง
โก-ลก

 - จ้างเหมาผู้รักษาความ
ปลอดภัย จํานวน ๔ คน

๓๓๖,๐๐๐  - สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก

สถานีขนส่ง

๓ โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยสํานักงาน
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - จ้างเหมาผู้รักษาความ
ปลอดภัย จํานวน ๔ คน

๓๓๖,๐๐๐  - สํานักงานเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก

     สํานักปลัดฯ 
      (งานเทศกิจ)

๒๔



ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๑ โครงการถนนคนเดิน  - ส่งเสริมให้ประชาชนมี
อาชีพเสริมและกระจาย
รายได้

๑๒๐,๐๐๐  - ณ บริเวณถนน       
วรคามินทร์           
(ซอยปาทาน)

กองสาธารณสุขฯ

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แนวทางการพัฒนา ๔.๑ : ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ   
       (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

๒ โครงการเทศกาล
อาหารจานเด็ด

 - ร้านอาหาร และแผง
ลอยจําหน่ายอาหารที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 
๕๐ ร้าน

๑,๐๐๐,๐๐๐  - ลานคนเดิน กองสาธารณสุขฯ

๓ โครงการเช่าที่ดินการ
รถไฟ (ตลาดรถไฟ)

 - ที่ดินรถไฟ จํานวน ๑ 
แห่ง

๙๙๖,๐๓๐  - ตลาดสดเทศบาล 
(ตลาดรถไฟ)

กองสาธารณสุขฯ

๔ โครงการเช่าที่ดินการ
รถไฟบริเวณซุ้มขาย
อาหาร สวนรื่นอรุณ

 - ที่ดินรถไฟ จํานวน ๑ 
แห่ง

๒๗,๐๐๐  - สวนรื่นอรุณ กองคลัง

๒๕



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๑ โครงการฝึกอบรม
อาชีพและแก้ไขปัญหา
ความยากจนตามแนว

 - กลุ่มอาชีพและสมาชิก
ชุมชน ในเขตเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก

๑,๐๐๐,๐๐๐  - กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แนวทางการพัฒนา ๔.๒ : ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ     
        (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ความยากจนตามแนว
เศรษฐกิจแบบพอเพียง

เมืองสุไหงโก-ลก

๒๖



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๑ โครงการรักษ์แม่น้ําโก-ลก  - ชุมชนริมแม่น้ําและ
พื้นที่ใกล้เคียง

๑๕๐,๐๐๐  - ชุมชนริมแม่น้ํา กองสาธารณสุขฯ

๒ โครงการอบรมและศึกษา  -  ผู้บริหาร/พนักงาน     ๔๐๐,๐๐๐  - กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แนวทางการพัฒนา ๕.๑ : อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ    
       (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

๒ โครงการอบรมและศึกษา 
ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านการจัดการความ
สะอาดและสิ่งแวดล้อม
ภายในเมือง

 -  ผู้บริหาร/พนักงาน     
 - พนักงานจ้าง             
 - ตัวแทนชุมชนที่รับการ
คัดเลือกเป็นแบบอย่าง  
จํานวน ๒ รุ่นๆ ละ ๘๐ คน

๔๐๐,๐๐๐  - กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ

๒๗



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๑ โครงการเช่าที่ดินรถไฟ  - จํานวน ๒ แห่ง ๑๐๐,๐๐๐  - โรงพยาบาล     
และบริเวณถนน
เอเชีย ๑๘ เชื่อม

กองช่าง

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แนวทางการพัฒนา ๕.๒ : ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ   
       (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

เอเชีย ๑๘ เชื่อม
ถนนทรายทอง ๕ 
(หน้าด่าน)

๒ โครงการจ้างเหมาเอกชน
ดูแลรักษาสวนสาธารณะ
ของเทศบาล

 - สวนหน้าโรงพยาบาล /
 สวนสิรินธร / สวนขวัญ
ประชา / สวนภูมินทร์ /
ลานจอดรถสวนเลียบทาง
รถไฟ (ทรายทอง ๑) และ
สนามกีฬาสันติภาพ

๒,๘๗๓,๐๐๐  - สวนหน้า
โรงพยาบาล / สวน
สิรินธร / สวนขวัญ
ประชา / สวน
ภูมินทร์ / ลานจอด
รถสวนเลียบทาง
รถไฟ (ทรายทอง ๑)
 และสนามกีฬา
สันติภาพ

กองช่าง

๒๘



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๓ โครงการปรับปรุง        
ภูมิทัศน์สวนรื่นอรุณ

 - ลานพักผ่อน
รับประทานอาหารแบบ
เดี่ยว ๕ หลัง ร้านอาหาร
แบบแพค จํานวน ๑ หลัง 
 ห้องน้ํา-ห้องสุขา ๑ หลัง
 ลานประติมากรรม       

๑๒,๐๐๐,๐๐๐  - สวนเรื่องอรุณ กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา ๕.๒ : ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ   
       (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

 ลานประติมากรรม       
 มีประติมากรรมปลายักษ์
สีสันยักษ์ พร้อมรั้ว 
บริเวณพักผ่อน 
ประติมากรรมช้างปาติก 
พร้อมรั้วและพื้นที่พักผ่อน

๒๙



ยุทธศาสตร์ที่ ๕  : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๑ โครงการจ้างเหมา
บุคคลภายนอกดําเนินการ
ขนย้ายและฝังกลบขยะ

 - ศูนย์กําจัดขยะฯ        
จํานวน ๑ แห่ง

๔,๐๐๐,๐๐๐  - ศูนย์กําจัดขยะฯ กองสาธารณสุขฯ

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แนวทางการพัฒนา ๕.๓  : จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ    
      (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

๒ โครงการจ้างเหมา
บุคคลภายนอกดําเนินการ
ดูแลตลาดสดเทศบาล 
(ตลาดรถไฟ)

 - ตลาดสดเทศบาล       
จํานวน ๑ แห่ง

๙๕๐,๐๐๐  - ตลาดสดเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

๓ โครงการจ้างเหมา
บุคคลภายนอกรักษา
ความสะอาดภายในชุมชน

 - จํานวน ๑๕ ชุมชน ๑,๖๒๐,๐๐๐  - จํานวน ๑๕ ชุมชน กองสาธารณสุขฯ

๓๐



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๑ โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทย-มาเลเซีย

 - ชุมชนในเขตเทศบาล 
จํานวน ๒๘ ชุมชน

๘๐๐,๐๐๐  - ชุมชนในเขต
เทศบาล จํานวน 
๒๘ ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

๒ โครงการจัดงานส่งเสริม  - การจัดงานวันลอย ๒,๐๐๐,๐๐๐  - สวนสิรินธร      สํานักการศึกษา

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แนวทางการพัฒนา ๖.๑ : ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ    
      (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

๒ โครงการจัดงานส่งเสริม
ประเพณี ศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น

 - การจัดงานวันลอย
กระทง, วันขึ้นปีใหม่,วัน
ตรุษจีน,วันสงกรานต,์วัน
เข้าพรรษา,วัน
อาสาฬหบูชา,เทศกาลกิน
เจ,ส่งเรือแข่งขันหน้าพระ
ที่นั่งฯ และงานของดีเมือง
นรา ฯลฯ

๒,๐๐๐,๐๐๐  - สวนสิรินธร      
 - ลานคนเดิน      
  - ศาลเจ้าแม่
โต๊ะโมะ              
  - สนามกีฬา
มหาราช             
  - อาคาร
เอนกประสงค์สวน
รื่นอรุณ

สํานักการศึกษา

๓๑



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๓ โครงการอุดหนุนสันนิบาต
เทศบาลจังหวัดนราธิวาส

 - อุดหนุนสันนิบาต
เทศบาล                     
 - อุดหนุนจัดทําเรือบุปชาติ

๗,๐๐๐  - จังหวัดนราธิวาส สํานักการศึกษา

๔ โครงการจัดงานรัฐพิธี
และวันสําคัญต่างๆ

 - วันแม่แห่งชาต,ิวันปิย
มหาราช,วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา๕ ธันวา, วัน

๑,๐๐๐,๐๐๐  - ลานคนเดิน      
 - สนามกีฬา
มหาราช            

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา ๖.๑ : ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ    
      (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

ชนมพรรษา๕ ธันวา, วัน
คล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพฯ, วัน
เทศบาล, วันเด็กแห่งชาติ 
ฯลฯ

มหาราช            
 - อาคาร
เอนกประสงค์สวน
รื่นอรุณ

๓๒



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๑ โครงการส่งเสริมการ
ปฏิบัติศาสนกิจใน
เดือนรอมฏอน

 - ชุมชนในเขตเทศบาล 
จํานวน ๒๘ ชุมชน

๒๐๐,๐๐๐  - ชุมชนในเขต
เทศบาล จํานวน 
๒๘ ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แนวทางการพัฒนา ๖.๒ : เสริมสร้างทํานุบํารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ    
      (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

๒ โครงการอบรมผู้สอน
คัมภีร์กุรอานในเขต
เทศบาล

 - กลุ่มผู้สอนคัมภีร์กุรอาน
ในเขตเทศบาลเมืองสุไหง
โก-ลก

๕๐,๐๐๐  - โรงเรียนเทศบาล
 ๔

สํานักการศึกษา

๓ โครงการอุดหนุนศาล
เจ้าแม่โต๊ะโมะ

 - อุดหนุนการจัดกิจกรรม
พิธีเปิดงานประเพณีศาล
เจ้าแม่

๑๐๐,๐๐๐  - ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ สํานักการศึกษา

๓๓



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๑ โครงการอบรม
คุณธรรมและ
จริยธรรมแก่เยาวชน

 - เยาวชนในชุมชน      
จํานวน ๒๘ ชุมชน

๗๐,๐๐๐  - ในชุมชน จํานวน 
๒๘ ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แนวทางการพัฒนา ๖.๓ : ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ     
       (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

๓๔



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๑ โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน

 - ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา        
พนักงานจ้างได้รับการ

๑,๐๐๐,๐๐๐  - ห้องประชุม
มหาราชและดูงาน
นอกสถานที่ใน
จังหวัดนราธิวาส

สํานักปลัดฯ

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แนวทางการพัฒนา ๗.๑  : พัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ    
       (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

พนักงานจ้างได้รับการ
ฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ 
หลักสูตรต่อคนต่อปี

จังหวัดนราธิวาส

๒ โครงการคัดเลือก
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างดีเด่น

 - พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจําและ 
พนักงานจ้างทุกคน

๒๐,๐๐๐  - เทศบาลเมืองสุไหง
โก-ลก

สํานักปลัดฯ

๓๕



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๓ โครงการอบรมสัมมนา
พัฒนาความรู้ทาง
วิชาการและทัศน
ศึกษาดูงาน          
ของพนักงาน           
ครูเทศบาล           
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

 - พนักงานครูเทศบาล/
ครูจ้างสอน/ครูสอน
ศาสนา/ครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็ก/บุคลากร
ทางการศึกษา

๗๐๐,๐๐๐  - โรงเรียนเทศบาล 
๓ และโรงเรียน
เทศบาล ๔

สํานักการศึกษา

     งบประมาณ    
      (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา ๗.๑  : พัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
ครูสอนศาสนาและ
บุคลากรทางการศึกษา

๓๖



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๔ โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

 - พนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ของโรงเรียนเทศบาล ทั้ง 
๔ โรง คนละ ๓,๐๐๐ บาท
 จํานวน ๑๘๓ คน จาก
เงินอุดหนุน ๕๔๙,๐๐๐ 
บาท  (คนละ ๓,๐๐๐ 

๖๓๕,๐๐๐  - นอกสถานที่ตามที่
ระบุในโครงการ

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา ๗.๑  : พัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ    
      (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

บาท  (คนละ ๓,๐๐๐ 
บาท)                         
  - ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ทั้ง ๔
 ศูนย์ ๒,๐๐๐ บาท 
จํานวนทั้งสิ้น ๔๓ คนจาก
เงินอุดหนุน           
๘๖,๐๐๐ บาท

๓๗



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๑ โครงการจัดซื้อ 
เครื่องปรับอากาศ

 - เครื่องปรับอากาศชนิด
แขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า
 ๓๖๐๐๐ บีทียู จํานวน ๑ 

๔๔,๐๐๐  - กองคลัง กองคลัง

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แนวทางการพัฒนา ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ  
       (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 ๓๖๐๐๐ บีทียู จํานวน ๑ 
เครื่อง

๒ โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร/์ชนิด LED ขาวดํา

 - เครื่องพิมพ์เลเซอร/์ชนิด
 LED ขาวดํา (๓๐ หน้า/
นาท)ี จํานวน ๑ เครื่อง

๗,๙๐๐  - กองคลัง กองคลัง

๓ โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร/์ชนิด LED สี

 - เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร/์ชนิด LED สีแบบ 
Network จํานวน ๑ เครื่อง

๑๒,๐๐๐  - กองคลัง กองคลัง

๔ โครงการจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์  - เครื่องโทรศัพท์        
จํานวน ๒ เครื่อง

๓,๐๐๐  - กองคลัง กองคลัง

๓๘



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๕ โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล
 แบบที่ ๑

 - เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่
น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) 
จํานวน ๑ เครื่อง

๒๒,๐๐๐  - กองคลัง กองคลัง

๖ โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง
โฆษณาติดรถยนต์

 - เครื่องขยายเสียง         
โฆษณาติดรถยนต์ 

๕๖,๐๐๐  - กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ  
       (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

โฆษณาติดรถยนต์ โฆษณาติดรถยนต์ 
ประกอบด้วย ตู้ลําโพง,
ลําโพงพร้อมฮอร์นขนาด
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์
,เครื่องขยายเสียงติด
รถยนต,์เครื่องเล่น 
CD/USB,ไมโครโฟนแบบ
สาย ๖๐๐ โอห์ม

สังคม สังคม

๗ โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน

 - เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับสํานักงานจอขนาด
ไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว  
จํานวน ๑ เครื่อง

๑๖,๐๐๐  - กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

๓๙



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๘ โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์

 - เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
ชนิด LED ขาวดํา มี
ความเร็วในการพิมพ์ร่าง
ไม่น้อยกว่า ๓๐หน้า/นาที 
จํานวน ๑ เครื่อง

๓,๓๐๐  - กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

๙ โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ  - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอก
ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA 

๓,๒๐๐  - กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ  
       (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA 
จํานวน ๑ เครื่อง

สังคม สังคม

๑๐ โครงการก่อสร้างที่ทําการ
ชุมชนอริศรา

 - ชุมชนอริศรา คสล. ๒ 
ชั้น พี้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๒
 ตารางเมตร

๑,๓๘๓,๐๐๐  - ชุมชนอริศรา กองสวัสดิการ
สังคม

๑๑ โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร  - เครื่องโทรสารแบบใช้
กระดาษธรรมดา ส่ง
เอกสารได้ครั้งละไม่เกิน 
๒๐ แผ่น จํานวน ๑ เครื่อง

๑๘,๐๐๐  - กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

๔๐



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๑๒ โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้
ผู้สูงอายุ สวนรื่นอรุณ (เพิ่มเติม)

 - ก่อสร้างงานระบบ
ระบายน้ําทิ้งขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว 
พร้อมบ่อพัก ความยาวไม่
น้อยกว่า ๘๙ เมตร งาน
ป้ายชื่ออาคาร ๐.๖๐x
๐.๖๐x๒.๔๐ เมตร จํานวน

๒๕๐,๐๐๐  - ศูนย์เรียนรู้
ผู้สูงอายุ สวนรื่น
อรุณ

กองสวัสดิการ
สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ  
       (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

๐.๖๐x๒.๔๐ เมตร จํานวน
 ๑ ป้าย พร้อมไฟฟ้า แสง
สว่าง จํานวน ๓ จุด

๑๓ โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Dot matrix Printer
แบบแคร่ยาว

 - เครื่องพิมพ์ Dot Matrix
 Printer แบบแคร่ยาว   
จํานวน ๑ เครื่อง

๒๓,๐๐๐  - สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล

๑๔ โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ  - เครื่องสํารองไฟ ขนาด
ไม่น้อยกว่า ๑ KVA      
จํานวน ๒ เครื่อง

๑๑,๖๐๐  - สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล

๔๑



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๑๕ โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน  - เก้าอี้ทํางานมีพนักพิง
หุ้มหนัง จํานวน ๖ ตัว

๓๐,๐๐๐  - สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล

๑๖ โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
อาคารซ่อมบํารุงบริเวณศูนย์
กําจัดขยะมูลฝอย

 - ต่อเติมส่วนหลังคา
ด้านหน้าอาคาร โครงเหล็ก
 หลังคากระเบื้องลอนคู่ 
ติดตั้งแผ่นบานเกล็ด
ระบายอากาศเมทัลชีท 

๔๑๐,๕๐๐  - ศูนย์กําจัดขยะ
มูลฝอย

กองสาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ  
       (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

ระบายอากาศเมทัลชีท 
บริเวณศูนย์กําจัดขยะมูล
ฝอย

๑๗ โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอก
ควัน

 - เครื่องพ่นหมอกควัน ถัง
บรรจุน้ํายา ไม่น้อยกว่า ๖
 ลิตร กําลังเครื่องยนต์ไม่
น้อยกว่า ๒๕ แรงม้า 
จํานวน ๑ เครื่อง

๕๙,๐๐๐  - กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ

๔๒



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๑๘ โครงการขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้า บริเวณอาคาร
ศูนย์อาหารเอนกประสงค์
(ตลาดขี้แพะ)

 - เปลี่ยนหม้อแปลงจาก ๒
 เฟส เป็น ๓ เฟส

๗๐๐,๐๐๐  - ศูนย์อาหาร
เอนกประสงค์
(ตลาดขี้แพะ)

กองสาธารณสุขฯ

๑๙ โครงการปรับปรุงศูนย์อาหาร
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
(เพิ่มเติม)

 - ก่อสร้างอาคารศูนย์
อาหารเพิ่มเติม ก่อสร้าง
ระบบระบายน้ํา-บ่อพัก 

๕,๗๙๘,๐๐๐  - ศูนย์อาหาร
เทศบาลเมืองสุไหง
โก-ลก

กองสาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ  
       (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

(เพิ่มเติม) ระบบระบายน้ํา-บ่อพัก 
และปั้มน้ําชั้นใต้ดิน (ลาน
จอดรถ) ปรับบันได
ทางเข้าอาคาร ๕ ช่องทาง 
เพิ่มผังเพดาน-ร้านค้าชั้น
เดียว งานปรับเพิ่มเติม
หลังคา-สวนยื่น ด้านหน้า-
ด้านข้างและด้านหลัง  
งานปรับผังบริเวณ
โดยรอบ-เชื่อมต่อกับ
อาคาร และป้ายชื่ออาคาร
 ๓ ภาษา

โก-ลก
(เพิ่มเติม)

๔๓



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๒๐ โครงการจัดซื้อตู้เย็น  - ตู้เย็น แบบ ๒ ประตู 
ขนาด ๗ คิวบิกฟุต

๙,๔๐๐  - กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ

๒๑ โครงการปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ ภายใน
บริเวณฌาปนสถานเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก

 - อาคารสําหรับฌาปนกิจ
วัดทองดีประชาราม 
จํานวน ๑ แห่ง

๑,๕๓๐,๐๐๐  - วัดทองดีประชา
ราม

กองสาธารณสุขฯ

๒๒ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก    - รถบรรทุกขยะมูลฝอย ๓,๘๐๐,๐๐๐  - กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ  
       (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

๒๒ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก   
ขยะแบบอัดท้าย

 - รถบรรทุกขยะมูลฝอย 
แบบอัดท้าย มีกําลัง
แรงม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า 
๒๑๐ แรงม้า มีความจุไม่
น้อยกว่า๑๒ ลูกบาศก์เมตร

๓,๘๐๐,๐๐๐  - กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ

๒๓ โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์

 - เครื่องคอมพิวเตอร์จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕นิ้ว
 จํานวน ๒ เครื่อง

๓๒,๐๐๐  - กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ

๔๔



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๒๔ โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร/์ชนิด LED ขาวดํา

 - เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร/์ชนิด LED ขาวดํา
 จํานวน  ๒ เครื่อง

๖,๖๐๐  - กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ

๒๕ โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์

 - ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ ๑ จอ ขนาดไม่
น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว 

๖๖,๐๐๐  - สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ  
       (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว 
จํานวน ๓ เครื่อง

๒๖ โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์

 - เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
 ชนิด LED ขาวดํา (๑๘ 
หน้า/นาท)ี จํานวน ๓ 
เครื่อง

๙,๙๐๐  - สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ

๒๗ โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ  - เครื่องสํารองไฟขนาด
ไม่น้อยกว่า ๘๐๐VA 
จํานวน ๓ เครื่อง

๙,๖๐๐  - สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ

๔๕



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๒๘ โครงการจัดซื้อตู้ใส่แฟ้มเอกสาร  - ตู้จัดเก็บเอกสาร จํานวน
 ๗ ตู้

๓,๕๐๐  - สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ

๒๙ โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน  - เก้าอี้ทํางานมีพนักพิง
หุ้มหนัง จํานวน ๓ ตัว

๑๕,๐๐๐  - สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ

๓๐ โครงการจัดซื้อเก้าอี้บาร์สูงมี
พนักพิงหมุน

 - เก้าอี้บาร์สูงมีพนักพิง
หมุน จํานวน ๒ ตัว

๓,๐๐๐  - สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ  
       (บาท)

พนักพิงหมุน หมุน จํานวน ๒ ตัว

๓๑ โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  - เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ชนิดติดตั้งหรือ
ชนิดแขวน  (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาดไม่น้อยว่า 
๑๓๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง
 จํานวน ๑ เครื่อง

๒๓,๐๐๐  - สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ

๔๖



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๓๒ โครงการมุงหลังคาเมทัลชีท
อาคารงานป้อนกันและบรรเทา
สาธารณภัย

 - หลังคาเมทัลชีทพร้อม
ฉนวน อาคารสํานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย จํานวน ๑ หลัง

๘๐๐,๐๐๐  - อาคาร
สํานักงานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย

สํานักปลัดฯ

๓๓ โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด

  - กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) และอุปกรณ์ต่างๆ
 พร้อมติดตั้ง           

๕๖๐,๐๐๐  - สํานักงาน
เทศบาลเมืองสุไหง
โก-ลก

สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ  
       (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

 พร้อมติดตั้ง           
จํานวน ๑๒ กล้อง

โก-ลก

๓๔ โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ  - เครื่องสํารองไฟขนาด
ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA    
จํานวน ๑ เครื่อง

๓,๒๐๐  - สถานีขนส่ง สถานีขนส่ง

๓๕ โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางาน  - โต๊ะเหล็กขนาดไม่น้อย
กว่า ๓.๕ ฟุต จํานวน  ๒  
ตัว

๑๐,๐๐๐  - สถานีขนส่ง สถานีขนส่ง

๓๖ โครงการจัดซื้อรถเข็นสัมภาระ  - รถเข็นสัมภาระเหล็ก
แฮนด์พับได้ รับน้ําหนักได้
ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กิโลกรัม
 จํานวน ๒ ตัว

๔,๔๐๐  - สถานีขนส่ง สถานีขนส่ง

๔๗



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๓๗ โครงการจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น  - เครื่องทําน้ําเย็นขนาด ๑
 ก๊อก แบบขวดคว่ําจํานวน
 ๒ เครื่อง

๙,๐๐๐  - สถานีขนส่ง สถานีขนส่ง

๓๘ โครงการจัดซื้อจานดาวเทียม  - จานดาวเทียม จํานวน ๑
 ชุด

๓,๕๐๐  - สถานีขนส่ง สถานีขนส่ง

๓๙ โครงการจัดซื้อเครื่อง  - เครื่องคอมพิวเตอร์ ๖๖,๐๐๐  - สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ  
       (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

๓๙ โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ ๑ สํานัก
การศึกษา

 - เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ ๑  จํานวน  ๓  
เครื่อง
- จอขนาดไม่น้อยกว่า 
๑๘.๕ นิ้ว 

๖๖,๐๐๐  - สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา

๔๘



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๔๐ โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ชนิด LED สีแบบ 
Network สํานักการศึกษา

 - จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ชนิด LED สีแบบ 
Network ความเร็วในการ
พิมพ์ขาวดําและร่างสีไม่
น้อยกว่า ๑๘ หน้า/นาที 
สําหรับสํานักการศึกษา 
จํานวน ๑ เครื่อง

๑๒,๐๐๐  - สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ  
       (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

จํานวน ๑ เครื่อง

๔๑ โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 
สํานักการศึกษา

 - เครื่องสํารองไฟขนาด
ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ AV 
จํานวน ๓ เครื่อง 

๙,๖๐๐  - สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา

๔๙



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๔๒ โครงการจัดซื้อโต๊ะโฟเมก้าขาว
พับได้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มัสยิดอัลอามีนและศูนย์พัฒนา
เด็กมัสยิดอะห์มาดียะห์

 - มีโต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 
๗๕ X๑๒๐X๒๘ ซม. 
จํานวน ๔๔ ตัว สําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มัสยิดอัลอามีน จํานวน 
๒๒ ตัว และศูนย์พัฒนา
เด็กมัสยิดอะห์มาดียะห์ 

๖๑,๖๐๐  - ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมัสยิดอัลอามีน
และศูนย์พัฒนา
เด็กมัสยิดอะห์มาดี
ยะห์

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ  
       (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

เด็กมัสยิดอะห์มาดียะห์ 
จํานวน ๒๒ ตัว

๔๓ โครงการจัดซื้อโต๊ะโฟเมก้าขาว
พับได้และเก้าอี้เด็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดโก-ลก
เทพวิมล

 - มีโต๊ะขนาด ๗๕X๑๒๐
X๔๖ ซม. จํานวน ๒๕ ตัว,
 เก้าอี้เด็กขนาดไม่น้อยกว่า
 ๒๕ x ๒๗ ซม. จํานวน 
๑๕๐ ตัว 

๕๓,๗๕๐  - ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดโก-ลก
เทพวิมล

สํานักการศึกษา

๔๔ โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ LED 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอะห์
มาดียะห์

 - โทรทัศน์  LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า ๓๒ นิ้ว 
จํานวน ๑ เครื่อง

๑๓,๐๐๐  - ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมัสยิดอะห์มาดี
ยะห์

สํานักการศึกษา

๕๐



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๔๕ โครงการจัดซื้อตู้เหล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอะห์มาดี
ยะห์

 - มีตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
ชนิด ๒ บาน ตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร จํานวน ๒ ใบ 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มัสยิดอะห์มาดียะห์

๗,๘๐๐  - ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมัสยิดอะห์มาดี
ยะห์

สํานักการศึกษา

๔๖ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ โรงเรียนเทศบาล ๑

 - อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย     

๓๐,๔๐๐  - โรงเรียนเทศบาล
 ๑

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ  
       (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

สัญญาณ โรงเรียนเทศบาล ๑ สัญญาณไร้สาย     
(Access Point) แบบที่ ๑
 จํานวน ๓ เครื่อง 
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
(L๒ Switch) ขนาด ๒๔ 
ช่อง แบบที่ ๑ จํานวน ๒ 
เครื่อง สําหรับโรงเรียน
เทศบาล ๑

 ๑

๔๗ โครงการติดตั้งกันสาดและ
เปลี่ยนบานประตูอาคารเรียน ๒
 โรงเรียนเทศบาล ๑

 - ติดตั้งบานประตู จํานวน
 ๒๒ บาน และติดตั้งกัน
สาดเหล็กรีดลอน จํานวน 
๕ ชุด

๑๙๘,๐๐๐  - โรงเรียนเทศบาล
 ๑

สํานักการศึกษา

๕๑



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๔๘ โครงการก่อสร้างหอประชุม
โรงเรียนเทศบาล ๑

 -  ก่อสร้างหอประชุม
ขนาดกว้าง ๑๑.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๑.๕๐ เมตร พื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า ๒๓๗.๐๐ 
ตารางเมตร อาคารเรียน ๓
 โรงเรียนเทศบาล ๑

๑,๙๘๓,๒๐๐  - โรงเรียนเทศบาล
 ๑

สํานักการศึกษา

๔๙ โครงการปูพื้นกระเบื้องข้างห้อง  - ปูกระเบื้องข้างห้อง ๖๓,๐๐๐  - โรงเรียนเทศบาล สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ  
       (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

๔๙ โครงการปูพื้นกระเบื้องข้างห้อง
อนุบาล โรงเรียนเทศบาล ๒

 - ปูกระเบื้องข้างห้อง
อนุบาล                   
ขนาด ๑๒x๑๒ นิ้ว พื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๑๐๖.๐๐ 
ตารางเมตร

๖๓,๐๐๐  - โรงเรียนเทศบาล
 ๒

สํานักการศึกษา

๕๒



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๕๐ โครงการสร้างอ่างล้างหน้า
แปรงฟันให้นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๒

 - อ่างล้างหน้าแปรงฟัน
ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร 
ยาว ๖.๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐
 เมตร ผิวกระเบื้องเคลือบ
 ๘x๘ นิ้ว พร้อมทางเดินปู
กระเบื้องเคลือบ ไม่น้อย
กว่า ๑๑.๐๐ ตารางเมตร

๓๘,๐๐๐  - โรงเรียนเทศบาล
 ๒

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ  
       (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

กว่า ๑๑.๐๐ ตารางเมตร

๕๑ โครงการจัดซื้อโต๊ะประชุม
พร้อมเก้าอี้ โรงเรียนเทศบาล ๒

 - โต๊ะประชุม
- ขนาด ๑๕๐X๖๐X๗๕ 
จํานวน ๖ ตัว , ขนาด ๘๐
X๖๐X๗๕    จํานวน ๒ ตัว
, ขนาด ๖๕X๖๕X๗๕ 
จํานวน ๔ ตัว
เก้าอี้
- เก้าอี้ ขนาด ๔๔X๕๕x
๙๑ ซม. จํานวน ๒๐ ตัว

๔๔,๐๐๐  - โรงเรียนเทศบาล
 ๒

สํานักการศึกษา

๕๓



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๕๒ โครงการปรับปรุงสนามเปตอง 
โรงเรียนเทศบาล ๒

 - ปรับปรุงสนามเปตอง
ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๑.๐๐ เมตร

๑๗,๐๐๐  - โรงเรียนเทศบาล
 ๒

สํานักการศึกษา

๕๓ โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์
ต่างๆ พร้อมติดตั้งโรงเรียน

 - กล้องวงจรปิด (CCTV) 
และอุปกรณ์ต่างๆพร้อม
ติดตั้ง จํานวน ๓ ชุดๆ ละ

๑,๓๐๐,๐๐๐  - โรงเรียนเทศบาล
 ๑ โรงเรียน
เทศบาล ๒ และ

สํานักการศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ  
       (บาท) สถานที่ดําเนินการ

ต่างๆ พร้อมติดตั้งโรงเรียน
เทศบาล ๑ โรงเรียนเทศบาล ๒
 และโรงเรียนเทศบาล ๔

ติดตั้ง จํานวน ๓ ชุดๆ ละ
 ๘ ตัว สําหรับโรงเรียน
เทศบาล ๑ โรงเรียน
เทศบาล ๒ และโรงเรียน
เทศบาล ๔

เทศบาล ๒ และ
โรงเรียนเทศบาล ๔

๕๔



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๕๔ โครงการจัดซื้อชุดเครื่องขยาย
เสียงพร้อมอุปกรณ์อื่นๆ 
โรงเรียนเทศบาล ๒

 - เครื่องขยายเสียง 
POWERMIXER+LINE  ๑ 
เครื่อง ลําโพงฮอร์น มี 
LINE ๒ ตัว ไมโคโฟนแบบ
สาย ๑ ตัว ไมโครโฟนลอย
 ๑ คู่ DVD Player with 
USB ๑ เครื่อง 

๒๗,๐๐๐  - โรงเรียนเทศบาล
 ๒

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ  
       (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

USB ๑ เครื่อง 
สายครอปวาย์ ๒ core 
๒๐๐ เมตร พร้อมติดตั้ง 
สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๒

๕๕



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๕๕ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณอาคารปาริชาตกับ
อาคารวาสนา โรงเรียนเทศบาล
 ๓

 - โรงเรียนมีหลังคาโค้งโพ
ลีคาร์บอเนตระหว่าง
อาคารปาริชาตกับอาคาร
วาสนา พื้นที่โค้งไม่น้อย
กว่า ๑๐๗.๐๐ ตารางเมตร
 เสาเหล็ก โครงหลังคา
เหล็ก พร้อมรางน้ําสแตน

๓๕๐,๐๐๐  - โรงเรียนเทศบาล
 ๓

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ  
       (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

เหล็ก พร้อมรางน้ําสแตน
เลส กว้าง ๖ นิ้ว ยาวไม่
น้อยกว่า ๒๗.๐๐ เมตร 
ท่อน้ําฝนพีวีซี ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว 
จํานวน ๒ ชุด โรงเรียน
เทศบาล ๓

๕๖



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๕๖ โครงการจัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ 
สําหรับครูสอน

 - มีโต๊ะ เก้าอี้ ครู ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก จํานวน ๑
 ชุด, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มัสยิดอัลอามีน จํานวน ๒ 
ชุด, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มัสยิดอะห์มาดียะห์ 

๑๘๔,๐๐๐  - ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองสุ
ไหงโก-ลก,       
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มัสยิดอัลอามีน, 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มัสยิดอะห์มาดียะห์

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ  
       (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

มัสยิดอะห์มาดียะห์ 
จํานวน ๒ ชุด, โรงเรียน
เทศบาล ๓ จํานวน ๑๒ ชุด
, และโรงเรียนเทศบาล ๔ 
จํานวน ๖ ชุด

มัสยิดอะห์มาดียะห์
,โรงเรียนเทศบาล 
๓ และโรงเรียน
เทศบาล ๔

๕๗



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๕๗ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณด้านหลังอาคารชงโค
และอาคารโยทะกา      
โรงเรียนเทศบาล ๓

 - ติดตั้งหลังคามุง
กระเบื้องลอนคู่ ๒๘๐.๐๐
 ตารางเมตร เสาเหล็ก 
โครงหลังคาเหล็ก พร้อม
รางน้ําพีวีซีกว้าง ๖ นิ้ว 
ยาวไม่น้อยกว่า ๗๐.๒๐ 
เมตร ท่อรับน้ําฝนพีวีซี 

๔๗๔,๐๐๐  - โรงเรียนเทศบาล
 ๓

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ  
       (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

เมตร ท่อรับน้ําฝนพีวีซี 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓
 นิ้ว จํานวน ๘ ชุด

๕๘



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๕๘ โครงการปรับปรุงห้องสมุดเป็น
แหล่งเรียนรู้โรงเรียนเทศบาล ๓

 - พัฒนาห้องสมุดให้เป็น
แหล่งเรียนรู้   (ศิลปะฝา
ผนัง) ให้มีความทันสมัย 
สวยงามแหมาะสมกับวัย
ของนักเรียน                 
 - ทาสีภายใน/ตกแต่งภูมิ
ทัศน์ภายในห้องสมุดใน

๕๐๐,๐๐๐  - โรงเรียนเทศบาล
 ๓

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ  
       (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

ทัศน์ภายในห้องสมุดใน
พื้นที่ ๗๐๐ ตร.ม.        - 
พร้อมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
และสื่อต่างๆ

๕๙



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๕๙ โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
อาคารเรียนบุษราคัมโรงเรียน
เทศบาล ๔

 - ปูพื้นกระเบื้องห้องเรียน
 ขนาด ๑๒x๑๒ นิ้ว พื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตาราง
เมตร และทาสีอะครีลิค 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๓๐ 
ตารางเมตร

๘๘๘,๙๐๐  - โรงเรียนเทศบาล
 ๔

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ  
       (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

๖๐ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
อาคารโรงยิม โรงเรียนเทศบาล
 ๔

 - เปลี่ยนสายไฟที่เก่า/
ชํารุดและอุปกรณ์ระบบ
ไฟฟ้าให้มีขนาดใช้งานได้
ในอาคารโรงยิม โรงเรียน
เทศบาล ๔

๒๐๐,๐๐๐  - โรงเรียนเทศบาล
 ๔

สํานักการศึกษา

๖๑ โครงการติดตั้งกันสาดข้าง
อาคารบุษราคัม โรงเรียน
เทศบาล ๔

 - ติดตั้งกันสาดข้างอาคาร
บุษราคัม ขนาดกว้าง ๕ ม.
 ยาว ๑๐ ม.

๑๐๑,๐๐๐  - โรงเรียนเทศบาล
 ๔

สํานักการศึกษา

๖๐



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๖๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องน้ําอาคารไพลิน          
โรงเรียนเทศบาล ๔

 - แก้ปัญหาการรั่วไหล
ของน้ําในห้องน้ําชั้น ๑ 
(ซ่อมแซมท่อน้ําทิ้ง),ชั้น ๒ 
(ห้องน้ําอนุบาล-คร)ู,ชั้น ๓ 
(ห้องน้ําอนุบาล-คร)ู,ชั้น ๔ 
(ห้องน้ําอนุบาล-คร)ู 
อาคารไพลิน

๙๖,๐๐๐  - โรงเรียนเทศบาล
 ๔

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ  
       (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

อาคารไพลิน

๖๓ โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม 
โรงเรียนเทศบาล ๓

 - เครื่องเล่นสนาม
นักเรียนระดับปฐมวัย 
จํานวน ๑ ชุด สําหรับ
โรงเรียนเทศบาล ๓ 

๕๐๐,๐๐๐  - โรงเรียนเทศบาล
 ๓

สํานักการศึกษา

๖๑



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย
.
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ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๖๔ โครงการจัดซื้อเครื่องขยาย
เสียงสําหรับติดตั้งรถ
ประชาสัมพันธ์

 - เครื่องขยายเสียงรถยนต์
 สําหรับติดตั้ง
ประชาสัมพันธ์ มีช่องรับ
สัญญาณเข้า ๒ ไมโครโฟน,
 ๒ ซีดี สามารถตัดเสียง
ซีดีอัตโนมัติ เมื่อพูด
ไมโครโฟน สวิทซ์เลือก

๒๕,๐๐๐   - ���

������	
�	�

�

กองวิชาการฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ  
       (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

ไมโครโฟน สวิทซ์เลือก
ระหว่างเล่นตัว USB กับ 
ซีดี, ๔-๘ โอห์ม สําหรับ
ลําโพงฮอร์น พร้อมติดตั้ง 
จํานวน ๑ เครื่อง

๖๕ โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับงาน
มัลติมีเดีย (ตัดต่องานกราฟฟิก
และวีดีโอ)

 - เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานมัลติมีเดีย (ตัด
ต่อ งานกราฟฟิกและ
วิดีโอ) จํานวน ๑ เครื่อง

๕๔,๐๐๐   - ���

������	
�	�

�

กองวิชาการฯ

๖๒



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๖๖ โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  - เครื่องปรับอากาศ      
ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาดไม่น้อยกว่า 
๑๓,๐๐๐ บีทียู พร้อม
ติดตั้ง จํานวน ๑ เครื่อง

๒๓,๐๐๐   - ���

������	
�	�

�

กองวิชาการฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ  
       (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

๖๗ โครงการจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง  - เครื่องบันทึกเสียงเป็น 
MP ๓ จํานวน ๑ เครื่อง

๕,๐๐๐  - งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน

กองวิชาการฯ

๖๘ โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ  - เครื่องสํารองไฟ ขนาด
ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ AV  
จํานวน ๑ เครื่อง

๓,๒๐๐  - งานวิเคราะห์ฯ 
และงบประมาณ

กองวิชาการฯ

๖๙ โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก ๔ ลิ้นชัก  - ตู้เหล็ก ขนาด ๔ ลิ้นชัก
 จํานวน ๔ ใบ

๑๔,๔๐๐  - กองช่าง กองช่าง

๖๓



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๗๐ โครงการจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน  - เก้าอี้ จํานวน ๒ ตัว ๑,๓๐๐  - กองช่าง กองช่าง

๗๑ โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ ๑

 - เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ ๑ จอขนาดไม่น้อย
กว่า ๑๘.๕ นิ้ว  จํานวน ๑ 
เครื่อง

๒๒,๐๐๐  - กองช่าง กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ  
       (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

เครื่อง

๗๒ โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน

 - คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน ๑ เครื่อง

๑๖,๐๐๐  - กองช่าง กองช่าง

๗๓ โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ  - เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด ๘๐๐ VA  จํานวน 
๒ เครื่อง

๖,๔๐๐  - กองช่าง กองช่าง

๖๔



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๑๕ โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์
วงจร

 - กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) และอุปกรณ์ต่างๆ
 พร้อมติดตั้งจํานวน ๑๖ 
กล้อง

๘๒๘,๒๖๐  - กองช่าง กองช่าง

๗๕ โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร/์ชนิด LED ขาวดํา

 - เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
 / ชนิด LED ( ๓๐ หน้า/

๗,๙๐๐  - กองช่าง กองช่าง

     งบประมาณ  
       (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม

เลเซอร/์ชนิด LED ขาวดํา  / ชนิด LED ( ๓๐ หน้า/
นาท)ี   จํานวน ๑ เครื่อง

๗๖ โครงการจัดซื้อเครื่อง
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก

 - เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkject Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A๓ จํานวน
 ๑ เครื่อง

๘,๕๐๐  - กองช่าง กองช่าง

๗๗ โครงการจัดซื้อเครื่องถ่าย
เอกสาร

 - เครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) 
ความเร็วไม่น้อยกว่า ๓๐
แผ่น/นาที

๑๒๐,๐๐๐  - กองช่าง กองช่าง

๖๕



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๗๘ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก ๖ ล้อ  - รถบรรทุก ๖ ล้อ ขนาด
ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า 
พร้อมกระบะเหล็กยาวไม่
น้อยกว่า ๔.๕ เมตร 
จํานวน ๑ คัน

๑,๒๖๐,๐๐๐  - กองช่าง กองช่าง

๗๙ โครงการจัดซื้อเครื่องกําเนิด  - เครื่องกําเนิดไฟฟ้า ๖๓,๐๐๐  - กองช่าง กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ  
       (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

๗๙ โครงการจัดซื้อเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้า

 - เครื่องกําเนิดไฟฟ้า 
ขนาดไม่ต่ํากว่า ๕ กิโลวัตต์
 เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 
จํานวน ๑ เครื่อง

๖๓,๐๐๐  - กองช่าง กองช่าง

๘๐ โครงการจัดซื้อตู้ไม้  - ตู้ไม้ ขนาด ๓ ชั้นโล่ง 
จํานวน ๓ ใบ

๑,๕๐๐  - กองช่าง กองช่าง

๖๖





























































รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๑ โครงการจ้างเหมารักษา
ความสะอาดสถานีขนส่ง

 - จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน
รักษาความสะอาด     
จํานวน ๒ คน

๑๖๘,๐๐๐  - สถานีขนส่ง สถานีขนส่ง

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แนวทางการพัฒนา ๗.๓ : พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ   
      (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

๒ โครงการฝึกอบรมและ
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน

 - เพื่อทราบข้อมูลพื้นฐาน
ของประชาชน

๑๐๐,๐๐๐  - ชุมชนในเขต
เทศบาล จํานวน 
๒๘ ชุมชน

กองสวัสดิการ
สังคม

๓ โครงการจัดแผนชุมชน  - ชุมชนในเขตเทศบาล 
จํานวน ๒๘ ชุมชน

๑๐๐,๐๐๐  - ชุมชนในเขต
เทศบาล จํานวน 
๒๘ ชุมชน

กองสวัสดิการ
สังคม

๖๗



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๑ โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานของ
กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ

 - คณะกรรมการชุมชน 
แกนนําสตรี เยาวชน 
ผู้สูงอายุและผู้พิการ   

๗๐๐,๐๐๐  - จํานวน ๒๘ 
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แนวทางการพัฒนา ๗.๔  : ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ     
       (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ผู้สูงอายุและผู้พิการ   
จํานวน ๒๘ ชุมชน

๒ โครงการวันเทศบาล  - ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง          
 จํานวน  ๕๐๐  คน

๑๐๐,๐๐๐  - สํานักงาน
เทศบาลเมืองสุไหง
โก-ลก

สํานักปลัดฯ

๖๘




