สวนที่๑
บทนํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ ป
สําหรับ แผนดํา เนินงานมีจุดมุ ง หมายเพื่ อ แสดงถึง รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒ นาและกิ จ กรรมที่
ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น เพื่อใหแนวทางในการ
ดําเนินงานในปงบประมารนั้นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติ มากขึ้น ลดความ
ซ้ําซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทํางานกับหนวยงานและจําแนกรายละเอียดตางๆ ของ
แผนงาน/โครงการในแผนดําเนินงาน
วัตถุประสงคของแผนดําเนินงาน
๑.เพื่อใหทราบถึงกระบวนการแกไขปญหา โดยเรียงลําดับความตองการตามความจําเปนกอนหลังเพื่อ
กําหนดแนวทางและการแกไขปญหา
๒.เพื่อรวบรวม แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่จะดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในแตละปงบประมาณเพื่อทราบกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ที่ดําเนินการ
๓.เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหและผสานการตัดสินใจอยางมีเหตุผล โดยมุงการบรรลุวัตถุประสงคของ
การพัฒนาและประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ
ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
๑.ใหอ งคก รปกครองสวนทอ งถิ่นทุก แหง จัดทําแผนการดําเนินงานใหเ สร็ จ ภายในสามสิบ วัน ที่
ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป
แนวทางในการจัดทําแผนดําเนินงาน
แผนดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารของผูบริหารทองถิ่น เพื่อควบคุมการดําเนินการ
ดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงาน
และประเมินผล ดังนั้นแผนดําเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทํา ดังนี้
๑.เปนแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเปนแผนดําเนินการ
๒.จัดทําหลังจากที่ไดมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว
๓.แสดงถึ ง เปา หมาย รายละเอีย ดกิ จ กรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัด เจนและแสดงถึง การ
ดําเนินงานจริง
๔.เปนการรวบรวมขอมูลจากหนวยงานที่จะเขามาดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองส วนทองถิ่น
ขั้นตอนการจัดทําแผนดําเนินงาน
๑.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการใน
พื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
๒.คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่นประกาศ
เปนแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศเพื่อให
ประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและปองกันปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน

ประโยชนของแผนดําเนินงาน
๑.ทําใหทราบถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น
๒.ทําใหมีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานตางๆ
๓.ทําใหสามารถติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวกมากขึ้น
เคาโครงรางแผนการดําเนินงาน
รางแผนดําเนินงานใหพิจารณาจัดหมวดหมู ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมี
เคาโครงแผนการดําเนินงาน ๒สวน คือ
สวนที่ ๑ บทนํา
องคประกอบ ประกอบดวย
- บทนํา
- วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
- ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
สวนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม
องคประกอบ ประกอบดวย
- บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
- บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

สารบัญ
สวนที่ ๑

หนา
บทนํา

สวนที่ ๒
- บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑)
- รายละเอียดแผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
(เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก) (แบบ ผด.๐๒)
ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบรอย
ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ ๕ ดานการบริหารจัดการและการอนุรกั ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ ๖ ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ ๗ ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ก–ช

๑
๒ – ๒๖
๒๗ – ๒๙
๓๐ – ๓๒
๓๓ – ๓๖
๓๗ – ๔๐
๔๑ – 54

- บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนา
(แบบ ผด.๐๒/๑)

๕๕ – ๘๕

- บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
- รายละเอียดแผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
(หนวยงานภายนอก)

ซ-ฌ
๘๖ – ๘๗

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(หนวยงานภายนอก)

ยุทธศาสตรที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน
๑.๑ : แผนงานเคหะและชุมชน

1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการวางทอขยายเขต
จําหนายน้ําประปา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
- เพื่อขยายเขตวางทอประปา
ขนาด ๑๕๐ มม. ถนนโตะลือเบ
ซอย ๓ ซอย ๕ ตําบลสุไหงโก-ลก
อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงานรับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๖๐
หลัก

950,000
- ถนนโตะลือเบ ซอย ๓ กปภ.สาขาสุไหงโก-ลก
(รอรับการจัดสรร และ ซอย ๕
งบประมาณ)

๘๖

พ.ศ.๒๕๖๑

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

ลําดับ

1

โครงการปรับปรุงบริเวณ
เพิ่มดานศุลกากรสุไหงโก-ลก

- ปรับปรุงบริเวณอาคารดาน
พรมแดนสุไหงโก-ลก และบริเวณ
โดยรอบ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

29,220,000 - ดานศุลกากร
สุไหงโก-ลก

๘๗

หนวยงานรับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๖๐
หลัก

พ.ศ.๒๕๖๑

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

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 : แผนงานบริหารงานทั่วไป
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
เกิดขึ้นจากโครงการ

ดานศุลกากรสุไหงโก-ลก

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตรที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน
๑.๑ : แผนงานเคหะและชุมชน

1

รวม

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการอุดหนุนใหการไฟฟา
- ขยายเขตไฟฟาสาธารณะถนน
ดําเนินการเกี่ยวกับไฟฟา
ภายในชุมชนตาง ๆ
สาธารณะถนนสายตางๆ ในเขต
เทศบาล
๑

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

300,000 - เขตเทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก

300,000

๑

หนวยงาน พ.ศ.๒๕๖๐
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๑

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

ลําดับ

กองชาง

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

1 โครงการรณรงคปองกัน
- อบรมกลุมเสี่ยงในเขต
และแกไขปญหายาเสพติด เทศบาลปละ ๑๐๐ คน
เด็กและเยาวชนในเขตชุมชน
จํานวน ๒๘ ชุมชน

รวม

๑

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

200,000 - จํานวน ๒๘ ชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

200,000

๒

หนวยงาน พ.ศ.๒๕๖๐
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๑

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

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๑ : แผนงานบริหารงานทั่วไป
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
เกิดขึ้นจากโครงการ

สํานักปลัดฯ
(กองสวัสดิการฯ)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

1 โครงการจัดอบรมเขาคาย
ภาษาตางประเทศ

- จัดคายอบรมภาษาอังกฤษ/
จีน/มลายูกลาง ใหกับเด็ก
นักเรียนในโรงเรียนเทศบาล
เยาวชนและประชาชน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

100,000 - โรงเรียนเทศบาล
เยาวชนและประชาชน
ในเขตเทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก

สํานักการศึกษา

2 โครงการจัดนิทรรศการและการ - นักเรียนเขารวมการแขงขัน
แขงขันทักษะทางวิชาการ
จํานวน ๑,๐๐๐ คน และมี
นิทรรศการ ไมนอยกวา ๔ บูท

350,000 - สวนสิรินธรและ
โรงเรียนเทศบาล ๔

สํานักการศึกษา

3 โครงการจัดนิทรรศการทาง
วิชาการและแสดงผลงาน
นักเรียนกลุมโรงเรียนเทศบาล
ระดับภาคและระดับประเทศ

- พนักงานครู/นักเรียน
เขารวมกิจกรรมการแขงขันทาง
วิชาการและนิทรรศการ
จํานวน ๒๐๐ คน

550,000 - โรงเรียนเทศบาล 4

สํานักการศึกษา

4 โครงการอนุบาลสรางสรรค

- เด็กอนุบาล/ผูปกครอง จํานวน
๕๐๐ คน

150,000 - สวนสิรินธรและ
โรงเรียนเทศบาล ๔

สํานักการศึกษา

๓

พ.ศ.๒๕๖๐

พ.ศ.๒๕๖๑

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

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๒ : แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
เกิดขึ้นจากโครงการ

5 โครงการสอบแขงขันคนเกงใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล

- จัดใหมีครู/วิทยากรติว/ สอน
เสริม ตัวแทนนักเรียนที่เขา
แขงขันระดับภาค/ประเทศ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

50,000 - โรงเรียนเทศบาล 3

สํานักการศึกษา

6 โครงการมอบประกาศนียบัตร - นักเรียนที่จบการศึกษา ชั้น
นักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาล อนุบาล/ประถมศึกษาปที่ ๖
และมัธยมศึกษาปที่ ๓

100,000 - อาคาร
อเนกประสงคสวนรื่น
อรุณ

สํานักการศึกษา

7 โครงการพัฒนาการจัด
- จัดจางครูสนับสนุนการเรียน
การศึกษาโรงเรียนเทศบาลและ การสอนของโรงเรียน/ศูนยใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาล

4,480,000 - โรงเรียนเทศบาลทั้ง
4 โรง และศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

สํานักการศึกษา

8 โครงการอบรมภาษามลายู

- ประชาชนทั่วไป จํานวน 40
คน

50,000 - โรงเรียนเทศบาล 4

สํานักการศึกษา

9

- จัดจางครูสนับสนุนการเรียน
การสอนจํานวน ๑๔ คน

2,600,000 - โรงเรียนเทศบาล 3

สํานักการศึกษา

โครงการจัดการเรียนรู
ภาษาตางประเทศสูสากล
(ภาษาจีน)

๔

พ.ศ.๒๕๖๐

พ.ศ.๒๕๖๑

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

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๒ : แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

10 โครงการอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาและผูนําศาสนา

- คณะกรรมการสถานศึกษา
และผูนําศาสนา

200,000 - โรงเรียนเทศบาล 4

สํานักการศึกษา

11 โครงการอุดหนุนการรณรงค
เพื่อปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

- เพื่อจายเปนคารณรงคเพื่อ
ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
คือ โรงเรียนละ 15,000 บาท
จํานวน ๔ โรง เปนเงิน ๖๐,๐๐๐
บาท, ครูแกนนํา โรงเรียนละ ๔
คนๆ ละ 3,000 บาท เปนเงิน
๑๒,๐๐๐ บาท, เจาหนาที่ อปท.
๑ คน 3,000 บาท เปนเงิน
๓,๐๐๐ บาท, สถานศึกษาดีเดน
โรงเรียนละ 100,000 บาท
(เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น

175,000 - โรงเรียนเทศบาลทั้ง
4 โรง

สํานักการศึกษา

๕

พ.ศ.๒๕๖๐

พ.ศ.๒๕๖๑

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

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๒ : แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
เกิดขึ้นจากโครงการ

12 โครงการอุดหนุนคาอาหาร
กลางวันใหโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล

- นักเรียน ป.1-6 อัตรา
ของโรงเรียนเทศบาล
จํานวน 3,161 คน ในอัตราคน
ละ 20 บาท/คน/วัน จํานวน
200 วัน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

12,644,000 - โรงเรียนสังกัด
เทศบาล

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการศึกษา

13 โครงการอุดหนุนอาหาร
- เด็กเล็ก อัตรา 20 บาท/คน/
กลางวันสําหรับเด็กศูนยพัฒนา วัน จํานวน 245 วัน
เด็กเล็กจํานวน 4 ศูนย
(จํานวน 702 คน)

3,439,800 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน ๔ ศูนย

สํานักการศึกษา

14 โครงการอุดหนุนสวนราชการ
คาอาหารกลางวัน โรงเรียน
บานสุไหงโก-ลก

6,960,000 - โรงเรียนบาน
สุไหงโก-ลก

สํานักการศึกษา

- นักเรียน ป.1-6 อัตรา 20
บาท/คน/วัน จํานวน 200 วัน
(จํานวน 1,740 คน)

๖

พ.ศ.๒๕๖๐

พ.ศ.๒๕๖๑

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

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๒ : แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
เกิดขึ้นจากโครงการ

15 โครงการอุดหนุนอาหารเสริม
(นม)

- สําหรับเด็กกอนวัยเรียนและ
ระดับประถมศึกษาป 1-6 ชอง
โรงเรียนบานสุไหงโก-ลก อัตรา
คนละ 7.37 บาท/คน/วัน
จํานวน 260 วัน (1,740 คน)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

10,736,600 - โรงเรียนบานสุไหง
โก-ลก

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการศึกษา

- สําหรับเด็กกอนวัยเรียนและ
ระดับประถมศึกษาป 1-6 ของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล อัตราคน
ละ 7.37 บาท/คน/วัน จํานวน
260 วัน (3,161 คน)

- โรงเรียนเทศบาลทั้ง
๔ โรง

- สําหรับเด็กเล็ก อัตราคนละ
7.37 บาท/คน/วัน จํานวน
260 วัน (702 คน)

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง ๔ ศูนย

16 โครงการอุดหนุนการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา

- โรงเรียนเทศบาลทั้ง ๔ โรง
โรงเรียนละ 20,000 บาท

80,000 - โรงเรียนเทศบาลทั้ง
4 โรง

สํานักการศึกษา

17 โครงการอุดหนุนคาใชจาย
อินเตอรเน็ตความเร็วสูง

- สําหรับโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4
โรงๆ ละ 9,600 บาท

38,400 - โรงเรียนเทศบาลทั้ง
4 โรง

สํานักการศึกษา

๗

พ.ศ.๒๕๖๐

พ.ศ.๒๕๖๑

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

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๒ : แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

18 โครงการอุดหนุนคาใชจายใน
การติดตั้งระบบ Wireless
Fidelity : WiFi

- สําหรับโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4
โรงๆ ละ 7,200 บาท

28,800 - โรงเรียนเทศบาลทั้ง
4 โรง

สํานักการศึกษา

19 โครงการอุดหนุนการพัฒนา
ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน

- สําหรับโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4
โรงๆ ละ 100,000 บาท

400,000 - โรงเรียนเทศบาลทั้ง
4 โรง

สํานักการศึกษา

20 โครงการอุดหนุนการพัฒนา
แหลงเรียนรูในโรงเรียน

- สําหรับโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4
โรงๆ ละ 50,000 บาท

200,000 - โรงเรียนเทศบาลทั้ง
4 โรง

สํานักการศึกษา

21 โครงการอุดหนุนการพัฒนาการ
จัดการศึกษาโดยใชโรงเรียน
เปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น
(SBMLD)

- โรงเรียนที่เขารวมใน
ปงบประมาณ 2561 จํานวน 4
โรง โรงเรียนละ 750,000 บาท
เปนเงิน 3,000,000 บาท
และโรงเรียน SBMLD ดีเดน
จํานวน ๔ โรง โรงเรียนละ
250,000 บาท เปนเงิน
1,000,000 บาท

4,000,000 - โรงเรียนเทศบาลทั้ง
4 โรง

สํานักการศึกษา

๘

พ.ศ.๒๕๖๐

พ.ศ.๒๕๖๑

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

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๒ : แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
เกิดขึ้นจากโครงการ

22 โครงการอุดหนุนการสงเสริม
- ระดับสถานศึกษา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ (4 โรงเรียน/4 ศูนยพัฒนาเด็ก
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน เล็ก) ละ 50,000 บาท เปนเงิน
๔๐๐,๐๐๐ บาท และระดับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นละ
50,000 บาท เปนเงิน
๕๐,๐๐๐ บาท
23 โครงการอุดหนุนการสงเสริม
กิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา

- โรงเรียนสังกัดเทศบาลที่ไดรับ
การคัดเลือก

24 โครงการอุดหนุนการจัดทําศูนย - สําหรับเด็กปฐมวัยใน
การเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยใน สถานศึกษาสังกัด อปท. ละ
สถานศึกษา
50,000 บาท
25 โครงการอุดหนุนการจัดการ
เรียนการสอน (รายหัว)
เด็กปฐมวัยในสถานศึกษา

- รายหัวสําหรับเด็กปฐมวัย คน
ละ 1,700 บาท/ป (702 คน)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

450,000 - โรงเรียนเทศบาลทั้ง
๔ โรง และศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ๔ ศูนย

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการศึกษา

50,000 - โรงเรียนสังกัด
เทศบาล

สํานักการศึกษา

50,000 - สถานศึกษาสังกัด
อปท.

สํานักการศึกษา

1,193,400 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง ๔ ศูนย

๙

สํานักการศึกษา

พ.ศ.๒๕๖๐

พ.ศ.๒๕๖๑

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

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๒ : แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
เกิดขึ้นจากโครงการ

26 โครงการอุดหนุนคา
- สําหรับเด็กยากจน ระดับ
ปจจัยพื้นฐานสําหรับเด็กยากจน ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล
ทั้ง 4 โรง จํานวน 9๖๘ คนละ
ระดับประถมศึกษา
500 บาท/ภาคเรียน

27 โครงการอุดหนุนการจัดการ
เรียนการสอน (รายหัว) ระดับ
อนุบาลและประถมศึกษา

- รายหัว ระดับอนุบาล จํานวน
752 คนๆ ละ 850 บาท/ภาค
เรียน จํานวน ๑,๒๗๘,๔๐๐ บาท
และระดับประถมศึกษา จํานวน
2,409 คนๆ ละ 950 บาท/
ภาคเรียน จํานวน 4,577,100
บาท
- รายหัวสวนเพิ่ม จํานวน
58,500 บาท สําหรับโรงเรียน
เทศบาล 2 จํานวน 117 คนๆ
ละ 250 บาท/ภาคเรียน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

968,000 - โรงเรียนเทศบาลทั้ง
4 โรง

สํานักการศึกษา

5,914,000 - โรงเรียนเทศบาลทั้ง
4 โรง

สํานักการศึกษา

๑๐

พ.ศ.๒๕๖๐

พ.ศ.๒๕๖๑

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

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๒ : แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
เกิดขึ้นจากโครงการ

28 โครงการอุดหนุนคาหนังสือเรียน - สําหรับโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4
ระดับอนุบาลและประถมศึกษา โรง คือระดับอนุบาล จํานวน
752 คนๆ ละ 200 บาท/ป
และระดับประถมศึกษาปที่ ๑
จํานวน 454 คนๆ ละ 561
บาท/ป,ระดับประถมศึกษาปที่ ๒
จํานวน 450 คนๆ ละ 605
บาท/ป, ระดับประถมศึกษาปที่
๓ จํานวน 413 คนๆ ละ 622
บาท/ป, ระดับประถมศึกษาปที่
๔ จํานวน 366 คน ๆ ละ 653
บาท/ป, ระดับประถมศึกษาปที่
๕ จํานวน 389 คนๆ ละ 785
บาท/ป, ระดับประถมศึกษาปที่
๖ จํานวน 337 คนๆ ละ 818
บาท/ป

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

1,754,300 - โรงเรียนเทศบาลทั้ง
4 โรง

๑๑

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการศึกษา

พ.ศ.๒๕๖๐

พ.ศ.๒๕๖๑

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

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๒ : แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

29 โครงการอุดหนุนคาเครื่อง
- สําหรับโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4
อุปกรณการเรียน ระดับอนุบาล โรง คือ ระดับอนุบาล จํานวน
752 คนๆ ละ 100 บาท/ภาค
และประถมศึกษา
เรียน และระดับประถมศึกษา
จํานวน 2,409 คนๆ ละ 195
บาท/ภาคเรียน

1,089,910 - โรงเรียนเทศบาล 4

สํานักการศึกษา

30 โครงการอุดหนุนคาเครื่องแบบ - สําหรับโรงเรียนแทศบาลทั้ง
นักเรียน ระดับอนุบาลและ
๔ โรง คือระดับอนุบาล จํานวน
752 คนๆ ละ 300 บาท/ป
ประถมศึกษา
จํานวน 225,600 บาท และ
ระดับประถมศึกษา จํานวน
2,409 คนๆ ละ 360 บาท/ป
จํานวน 867,240 บาท

1,092,840 - โรงเรียนเทศบาลทั้ง
4 โรง

สํานักการศึกษา

๑๒

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

พ.ศ.๒๕๖๐

พ.ศ.๒๕๖๑

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

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๒ : แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
เกิดขึ้นจากโครงการ

๒.๒ : แผนงานการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- สําหรับโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4
โรง คือระดับอนุบาล จํานวน
752 คนๆ ละ 215 บาท/ภาค
เรียน จํานวน 323,360 บาท
และระดับประถมศึกษา จํานวน
2,409 คนๆ ละ 240 บาท/
ภาคเรียน จํานวน 1,156,320
บาท

1,479,680 - โรงเรียนเทศบาลทั้ง
4 โรง

สํานักการศึกษา

32 โครงการอุดหนุนคา
- นักเรียนยากจนระดับ
ปจจัยพื้นฐานสําหรับเด็กยากจน มัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
เทศบาล 3 และ 4 จํานวน 146
คน อัตราคนละ 1,500 บาท/
ภาคเรียน (3,000 บาท/คน/ป)

438,000 - โรงเรียนเทศบาล 3
และ 4

สํานักการศึกษา

31 โครงการอุดหนุนคากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียน ระดับ
อนุบาลและประถมศึกษา

๑๓

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

พ.ศ.๒๕๖๐

พ.ศ.๒๕๖๑

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

ลําดับ

๒.๒ : แผนงานการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

33 โครงการอุดหนุนการจัดการ
เรียนการสอน (รายหัว) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
- รายหัวระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน โรงเรียนเทศบาล 3 และ
4 คนละ ๑,750 บาท/ภาค
เรียน (จํานวน 487 คน)
- รายหัวสวนเพิ่มระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียน
เทศบาล 3 และ 4 คนละ 500
บาท/ภาคเรียน (จํานวน 487
คน)

34 โครงการอุดหนุนคาหนังสือเรียน - สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
และ 4 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน คือ ม. 1 จํานวน 229
คนละ 705 บาท/ป , ม.2
จํานวน 150 คนละ 865
บาท/ป และ ม.3 จํานวน 108
คนละ 949 บาท/ป

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

2,191,500 - โรงเรียนเทศบาล 3
และ 4

สํานักการศึกษา

393,700 - โรงเรียนเทศบาล 3
และ 4

สํานักการศึกษา

๑๔

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๐

พ.ศ.๒๕๖๑

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

ลําดับ

๒.๒ : แผนงานการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3
และ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
คนละ 210 บาท/ภาคเรียน
(จํานวน 487 คน)

204,540 - โรงเรียนเทศบาล 3
และ 5

สํานักการศึกษา

36 โครงการอุดหนุนคาเครื่องแบบ - สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3
นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
และ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
จํานวน 487 คน คนละ 450
ตอนตน
บาท/ป

219,150 - โรงเรียนเทศบาล 3
และ 4

สํานักการศึกษา

37 โครงการอุดหนุนคากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน

- สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3
และ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
คนละ 487 คน คนละ 440
บาท/ภาคเรียน

428,560 - โรงเรียนเทศบาล 3
และ 4

สํานักการศึกษา

38 โครงการจัดทําศูนยการเรียนรู - สําหรับโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4
เฉลิมพระเกียรติ สถานศึกษาใน โรงๆ ละ 250,000 บาท
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

1,000,000 - โรงเรียนเทศบาลทั้ง
4 โรง

สํานักการศึกษา

35 โครงการอุดหนุนคาเครื่อง
อุปกรณการเรียน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน

๑๕

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๒ : แผนงานการศึกษา

พ.ศ.๒๕๖๐

พ.ศ.๒๕๖๑

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

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

39 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม
- สําหรับโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4
อาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงๆ ละ 200,000 บาท

800,000 - โรงเรียนเทศบาลทั้ง
4 โรง

สํานักการศึกษา

40 โครงการศูนยการเรียนรูดาน
- สําหรับโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4
การทองเที่ยวในสถานศึกษา
โรงๆ ละ 50,000 บาท
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

200,000 - โรงเรียนเทศบาลทั้ง
4 โรง

สํานักการศึกษา

41 โครงการสงเสริมการจัด
- สําหรับโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4
กระบวนการเรียนการสอนการ โรงๆ ละ 100,000 บาท
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"

400,000 - โรงเรียนเทศบาลทั้ง
4 โรง

สํานักการศึกษา

- องคกรปกครองสวนทองถิ่นละ
200,000 บาท

200,000 - โรงเรียนเทศบาลทั้ง
4 โรง

สํานักการศึกษา

42 โครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพ
ติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา

๑๖

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๒ : แผนงานการศึกษา

พ.ศ.๒๕๖๐

พ.ศ.๒๕๖๑

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

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

43 โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0

- สําหรับโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4
โรงๆ ละ 450,000 บาท เปน
เงิน 1,800,000 บาท และ
สําหรับ อปท. ละ 450,000
บาท

2,250,000 - โรงเรียนเทศบาลทั้ง
4 โรง

สํานักการศึกษา

44 โครงการสงเสริมการเรียนรู
ภาษาไทย

- สําหรับโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4
โรงๆ ละ 20,000 บาท

80,000 - โรงเรียนเทศบาลทั้ง
4 โรง

สํานักการศึกษา

45 โครงการพัฒนาปรับปรุง
- สําหรับโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4
หลักสูตร/สื่อการเรียนการสอน โรงๆ ละ 150,000 บาท
วิชาอิสลามศึกษา/พุทธศาสนา
ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ชายแดนใต)

600,000 - โรงเรียนเทศบาลทั้ง
4 โรง

สํานักการศึกษา

- สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3
46 โครงการพัฒนาหลักสูตร
อิสลามศึกษา (มุตะวัซซีเฎาะห) และ 4 โรงละ 150,000 บาท
และสื่อการเรียนการสอนใน
สถานศึกษามีการจัดการศึกษา
หลักสูตรผสมผสาน

300,000 - โรงเรียนเทศบาล 3
และ 4

สํานักการศึกษา

๑๗

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๒ : แผนงานการศึกษา

พ.ศ.๒๕๖๐

พ.ศ.๒๕๖๑

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

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

47 โครงการปฏิบัติศาสนกิจ/
- สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3
แบบเรียน สําหรับสถานศึกษาที่ และ 4 คนละ 1,000 บาท
จัดการศึกษาแบบผสมผสาน
(จํานวน 487 คน)
ระหวางหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานและหลักสูตรอิสลาม
ศึกษา (อิสลามศึกษา
ตอนกลาง/มุตะวัซซีเฎาะห
ม. 1-3)
48 โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันสําหรับสถานศึกษาที่
จัดการศึกษาแบบผสมผสาน
ระหวางหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานและหลักสูตรอิสลาม
ศึกษา (อิสลามศึกษากลาง/
มุตตะวัซซีเฎาะห ม.๑-3

รวม

๔๘

- นักเรียน ม.๑-๓ โรงเรียน
เทศบาล ๓ และ ๔
จํานวน ๔๘๗ คนๆละ ๒๐ บาท
(จํานวน ๒๐๐ วัน)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

487,000 - โรงเรียนเทศบาล 3
และ 4

สํานักการศึกษา

1,948,000 - โรงเรียนเทศบาล 3
และ 4

สํานักการศึกษา

73,515,180

๑๘

พ.ศ.๒๕๖๐

พ.ศ.๒๕๖๑

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

ลําดับ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

1 โครงการอบรมดาน
สาธารณสุขในกลุมตางๆ ๑.๑
กลุมเสี่ยง
๑.๒ กลุมเด็กวัยเรียน

- ๑.๑ กลุมเสี่ยง
นักเรียนมัธยม ๑-๓
ใน รร.เทศบาลและ รร.เอกชน
จํานวน ๒๐๐ คน
๑.๒ กลุมเด็กวัยเรียนเด็กวัย
เรียนสังกัดเทศบาลฯ ป.๔-๖
จํานวน ๕๐๐ คน

2 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน - แกนนําชุมชน ๒๘ ชุมชน
ดานการสงเสริมสุขภาพและ
จํานวน ๘๐ คน
จัดการสิ่งแวดลอมชุมชน

3 โครงการพัฒนาตลาดสดนาซื้อ

- กลุมผูประกอบการตลาดสด
เทศบาล และตลาดเก็นติ้ง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

80,000 - โรงเรียนเทศบาลและ
โรงเรียนเอกชน

500,000 - ๒๘ ชุมชน

60,000 - ตลาดสดเทศบาลและ
ตลดาดเก็นติ้ง

๑๙

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

พ.ศ.๒๕๖๐

พ.ศ.๒๕๖๑

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

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๓ : แผนงานสาธารณสุข
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
เกิดขึ้นจากโครงการ

4 โครงการสนับสนุนระบบ
การแพทยฉุกเฉิน

- ๑ ทีม ๑๔ คน

5 โครงการพัฒนาสาธารณสุข
มูลฐานฯ

- ๒๘ ชุมชน
(ชุมชนละ ๑๕,๐๐๐ บาท)
เพื่อให อสม. ดําเนินการใน ๓
กลุมกิจกรรมหลัก ไดแก
๑.การพัฒนาศักยภาพดาน
สาธารณสุข
๒.การแกไขปญหาสาธารณสุขใน
เรื่องตางๆ
๓.การจัดบริการดานสาธารณสุข
ในชุมชน

6 โครงการควบคุมและปอง
กันโรคติดตอประจําถิ่น
ในชุมชน

- ผูนําและกรรมการ
ชุมชนทั้ง ๒๘ ชุมชน
- อสม. จํานวน ๒๐๐ คน
- โรงเรียนและศูนยเด็ก
ในเขตเทศบาลฯ
- วัด มัสยิด และสถาน
ที่สาธารณะในเขต
เทศบาลฯ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

20,000 - รพ.สุไหงโก-ลก
สสจ.นราธิวาส
420,000 - ๒๘ ชุมชน

30,000 - ๒๘ ชุมชน
- โรงเรียนและศูนยเด็ก
ในเขตเทศบาลฯ
- วัด มัสยิด และสถาน
ที่สาธารณะในเขต
เทศบาลฯ

๒๐

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

พ.ศ.๒๕๖๐

พ.ศ.๒๕๖๑

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

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๓ : แผนงานสาธารณสุข
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

7 โครงการจัดระเบียบ
ผูประกอบการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ

- อบรมจัดระเบียบผูประกอบ
กิจการตางๆ และโรงงานในเขต
เทศบาลฯ

60,000 - โรงงานและกิจการ
ตางๆ ในเขตเทศบาลฯ

กองสาธารณสุขฯ

8 โครงการสงเสริมและพัฒนา
งานสุขาภิบาลอาหาร พัฒนา
แผงลอยจําหนายอาหารใหถูก
หลักสุขาภิบาล

- รานอาหาร แผงลอยและรถเร
ในและรอบๆโรงเรียน

120,000 - รานอาหาร แผงลอย
และรถเรในและรอบๆ
โรงเรียน

กองสาธารณสุขฯ

รวม

๘

1,290,000

๒๑

พ.ศ.๒๕๖๐

พ.ศ.๒๕๖๑

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

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๓ : แผนงานสาธารณสุข
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
เกิดขึ้นจากโครงการ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต - ผูปวยดอยโอกาส ครอบครัวผู
ผูปวยดอยโอกาส
มีรายไดนอยและผูไรที่พึ่ง
ครอบครัวผูมีรายไดนอยและ
ผูไรที่พึ่ง

รวม

๑

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

30,000 - ชุมชนในเขตเทศบาล
๒๘ ชุมชน

30,000

๒๒

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการฯ

พ.ศ.๒๕๖๐

พ.ศ.๒๕๖๑

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

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๔ : แผนงานสังคมสงเคราะห
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
เกิดขึ้นจากโครงการ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน พ.ศ.๒๕60
รับผิดชอบหลัก

200,000 - จํานวน ๒๘ ชุมชน

กองสวัสดิการฯ

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาท - จํานวน ๒๘ ชุมชน

100,000 - จํานวน ๒๘ ชุมชน

กองสวัสดิการฯ

3 โครงการสงเสริมกิจกรรมเด็กและ - เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล

100,000 - จํานวน ๒๘ ชุมชน

กองสวัสดิการฯ

ชุมชนสัมพันธตานภัยยาเสพติด

จํานวน ๒๘ ชุมชน

แกนนําสตรี

เยาวชน

รวม

จํานวน ๒๘ ชุมชน

๓

400,000

๒๓

พ.ศ.๒๕๖1

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

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๕ : แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
เกิดขึ้นจากโครงการ
- ประชาชนในเขตเทศบาล
1 โครงการจัดการแขงขันกีฬา

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

การกีฬาและนันทนาการ

รวม

๑

แขงขัน (เชน แขงขันฟุตบอล
เยาวชน/ประชาชน/อาวุโส, ฟุต
ซอล, วอลเลยบอล, เซปกตะกรอ,
เทเบิลเทนนิส, แบดมินตัน,
เทนนิส, กอลฟ, ลีลาศ,เปตอง, วิ่ง
เพื่อสุขภาพ, กีฬาทองถิ่นสัมพันธ,
กีฬาขาราชการ-รัฐวิสาหกิจ, วัน
กีฬาแหงชาติ, มวยไทยสากล,
มวยจีน,แขงขันเรือเชื่อมไทย
มาเลย,ปนจักสีลัต,เทควันโด,
กีฬา-กรีฑากลุมโรงเรียน/นักเรียน
ระดับภาค/ระดับประเทศ, ดนตรี,
นันทนาการเพื่อประชาชน ฯลฯ
- จางเหมาวิทยากรใหความรู
ดานกีฬาและนันทนาการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

2,000,000 - สนามกีฬา

มหาราช และสนาม
สันติภาพ

2,000,000
๒๔

พ.ศ.๒๕60
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการศึกษา

พ.ศ.๒๕๖1

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

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๖ : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
เกิดขึ้นจากโครงการ
- สงนักกีฬาเทศบาลเขารวมการ
1 โครงการจัดงานสงเสริม

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

พิษสุนัขบา

รวม

งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
35,000 - ในเขตเทศบาลเมือง

บริเวณภายในเขตเทศบาล
๑

สุไหงโก-ลก

35,000

๒๕

พ.ศ.๒๕60
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ

พ.ศ.๒๕๖1

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

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๗ : แผนงานการพาณิชย
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
เกิดขึ้นจากโครงการ
- สุนัขและแมวจรจัด
1 โครงการรณรงคปองกันโรค

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

1 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ

- ผูสูงอายุ จํานวน ๓,๕๘๐ คน

2 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ

- คนพิการ จํานวน ๕๙๗ คน

งบประมาณ
(บาท)

27,848,400 - ในเขตเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก

5,731,200 - ในเขตเทศบาล

คนพิการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ

เมืองสุไหงโก-ลก

3 โครงการสงเคราะหผูติดเชื้อ
เอดส

รวม

สถานที่ดําเนินการ

๓

- ผูติดเชื้อเอดส จํานวน ๑๐๐
คน ในอัตรา ๕๐๐ บาท/คน/
เดือน

600,000 - ในเขตเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

34,179,600

๒๖

กองสวัสดิการฯ

พ.ศ.๒๕60

พ.ศ.๒๕๖1

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

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๘ : แผนงานงบกลาง
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
เกิดขึ้นจากโครงการ

1

รวม

โครงการจางเหมาเฝาระวัง
ความปลอดภัยสํานักงาน
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

๑

- จางเหมาผูรักษาความ
ปลอดภัย จํานวน 3 คน

252,000 - สํานักงานเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก

252,000

๒๗

สํานักปลัดฯ
(งานเทศกิจ)

พ.ศ.๒๕๖๐

พ.ศ.๒๕๖๑

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตรที่ ๓ : ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
๓.๑ : แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
หนวยงาน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.๒๕๖๑

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตรที่ ๓ : ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
๓.๒ : แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
หนวยงานรับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๖๐
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
สถานที
ด
่
า
ํ
เนิ
น
การ
(บาท)
หลัก
เกิดขึ้นจากโครงการ
1 โครงการจางเหมารักษาความ - ดูแลรักษาความปลอดภัยสวนภูมินทร
ปลอดภัยสวนสาธารณะของ , สวนขวัญประชา, สวนรื่นอรุณ, สวน
เทศบาล
หนาโรงพยาบาลและสนามกีฬาเทศบาล

รวม

๑

1,176,000 - สวนภูมินทร, สวนขวัญ
ประชา, สวนรื่นอรุณ, สวน
หนาโรงพยาบาลและสนาม
กีฬาเทศบาล

1,176,000

๒๘

กองชาง

1

รวม

โครงการจางเหมาผูรักษา
ความปลอดภัยสถานีขนสง
ผูโดยสารเทศบาลเมืองสุไหง
โก-ลก
๑

- จางเหมาผูรักษาความปลอดภัย
จํานวน 4 คน

360,000

สถานีขนสง

360,000

๒๙

สถานีขนสง

พ.ศ.๒๕๖๐

พ.ศ.๒๕๖๑

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตรที่ ๓ : ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
๓.๓ : แผนงานการพาณิชย
งบประมาณ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
หนวยงาน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.๒๕๖๑

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตรที่ ๔ : ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
๔.๑ : แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
พ.ศ.๒๕๖๐
หนวยงาน
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
สถานที
ด
่
า
ํ
เนิ
น
การ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก
เกิดขึ้นจากโครงการ
1 โครงการเชาที่ดินการรถไฟ
บริเวณซุมขายอาหาร
สวนรื่นอรุณ

รวม

๑

- ที่ดินการรถไฟ จํานวน ๑ แหง

30,000 - สวนรื่นอรุณ

30,000

๓๐

กองคลัง

พ.ศ.๒๕๖๑

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตรที่ ๔ : ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
๔.๒ : แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
หนวยงานรับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๖๐
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
สถานที
ด
่
า
ํ
เนิ
น
การ
(บาท)
หลัก
เกิดขึ้นจากโครงการ
1

โครงการถนนคนเดิน

- สงเสริมใหประชาชนมี
อาชีพเสริมและกระจาย
รายได

2

โครงการเทศกาลอาหาร
จานเด็ด

- รานอาหาร และแผงลอย
จําหนายอาหารที่ผานเกณฑ
มาตรฐาน จํานวน ๕๐ ราน

1,000,000 - ลานคนเดิน

กองสาธารณสุขฯ

- เชาที่ดินการรถไฟ
สําหรับการจัดทําตลาด
สดฯ จํานวน ๑ แหง

1,045,900 - ตลาดสดเทศบาล

กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการเชาที่ดินการรถไฟ
(ตลาดรถไฟ)

รวม

๓

150,000 - บริเวณศูนยอาหาร
เทศบาลเมืองสุไหง
โก-ลก

(ตลาดรถไฟ)

2,195,900

๓๑

กองสาธารณสุขฯ

พ.ศ.๒๕๖๑

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตรที่ ๔ : ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
๔.๓ : แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งบประมาณ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
หนวยงานรับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๖๐
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
สถานที
ด
่
า
ํ
เนิ
น
การ
(บาท)
หลัก
เกิดขึ้นจากโครงการ
- กลุมอาชีพและสมาชิกชุมชน
กองสวัสดิการฯ
1 โครงการฝกอบรมอาชีพและ
1,000,000 - กองสวัสดิการสังคม
แกไขปญหาความยากจนตามแนว ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
เศรษฐกิจแบบพอเพียง

รวม

๑

1,000,000

๓๒

พื้นที่ใกลเคียง

2 โครงการอบรมและศึกษา
ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ดานการจัดการความสะอาด
และสิ่งแวดลอมภายในเมือง

- ผูบริหาร/พนักงาน
- พนักงานจาง
- ตัวแทนชุมชนที่รับ
การคัดเลือกเปนแบบ
อยางจํานวน ๒ รุนๆ ละ
๘๐ คน

สุไหงโก-ลก
400,000 - กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการลดขยะมูลฝอยโดย

- ชุมชน ๒๘ ชุมชน และโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล ลดขยะมูลฝอย
โดยการคัดแยก ณ แหลงกําเนิด

200,000 - ชุมชน ๒๘ ชุมชน

กองสาธารณสุขฯ

4 โครงการจางเหมา

- ตลาดสดเทศบาล จํานวน ๑ แหง

950,000 - ตลาดสดเทศบาล

กองสาธารณสุขฯ

การคัดแยก

และโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล

บุคคลภายนอกดําเนินการ
ดูแลตลาดสดเทศบาล
(ตลาดรถไฟ)

๓๓

พ.ศ.๒๕๖๐

พ.ศ.๒๕๖๑

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตรที่ ๕ : ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕.๑ : แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
หนวยงาน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก
เกิดขึ้นจากโครงการ
150,000 - ชุมชนริมแมน้ํา
- ชุมชนริมแมน้ําและ
1 โครงการรักษแมน้ําโก-ลก
กองสาธารณสุขฯ

บุคคลภายนอกดําเนินการ
ดูแลอาคารศูนยอาหาร

รวม

๕

อาหารใหมีความสะอาด เปน
ระเบียบเรียบรอยและมึความ
ปลอดภัย

2,492,000

๓๔

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ

พ.ศ.๒๕๖๐

พ.ศ.๒๕๖๑

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

ยุทธศาสตรที่ ๕ : ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕.๑ : แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ
- ดูแลความสะอาดอาคารศูนย
5 โครงการจางเหมา
792,000 - อาคารศูนยอาหาร

พ.ศ.๒๕๖๑

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตรที่ ๕ : ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕.๒ : แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐
รายละเอียดของกิจกรรมที่
หนวยงาน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
สถานที
ด
่
า
ํ
เนิ
น
การ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก
เกิดขึ้นจากโครงการ
- ศูนยกําจัดขยะฯ จํานวน ๑ แหง
1 โครงการจางเหมา
4,000,000 - ศูนยกําจัดขยะฯ
กองสาธารณสุขฯ
บุคคลภายนอกดําเนินการขน
ยายและฝงกลบขยะ

2 โครงการจางเหมา

- จํานวน ๑๕ ชุมชน

1,620,000 - จํานวน ๑๕ ชุมชน

กองสาธารณสุขฯ

100,000 - โรงพยาบาลและ

กองชาง

บุคคลภายนอกรักษาความ
สะอาดภายในชุมชน

3 โครงการเชาที่ดินรถไฟ

- จายคาเชาที่ดิน คาสิทธิการใช
ที่ดินของการรถไฟแหงประเทศ
ไทยที่เทศบาลเชา หรือขอใช
ประโยชน จํานวน ๒ แหง คือ
โรงพยาบาลและบริเวณถนนเอเชีย
๑๘ เชื่อมถนนทรายทอง ๕ (หนา
ดาน)

บริเวณถนนเอเชีย
๑๘ เชื่อมถนนทราย
ทอง ๕ (หนาดาน)

๓๕

รักษาสวนสาธารณะของ
เทศบาล

รวม

๔

สวนสาธารณะ ไดแกสวนหนา
โรงพยาบาล, สวนสิรินธร,
สวนขวัญประชา, สวนภูมินทร
,สวนเลียบทางรถไฟ (ถนนทราย
ทอง ๑) และสนามกีฬาสันติภาพ
ฯลฯ

โรงพยาบาล,
สวนสิรินธร,
สวนขวัญประชา,
สวนภูมินทร,
สวนเลียบทางรถไฟ
(ถนนทรายทอง ๑)
และสนามกีฬา
สันติภาพ ฯลฯ

8,593,000

๓๖

พ.ศ.๒๕๖๐
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

พ.ศ.๒๕๖๑

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

ยุทธศาสตรที่ ๕ : ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕.๒ : แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
เกิดขึ้นจากโครงการ
4 โครงการจางเหมาเอกชนดูแล - ดูแลรักษาความสะอาด
2,873,000 - สวนหนา

กุรอานในเขตเทศบาล

รวม

๑

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

50,000

๓๗

พ.ศ.๒๕๖๐

พ.ศ.๒๕๖๑

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตรที่ ๖ : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
๖.๑ : แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
หนวยงาน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก
เกิดขึ้นจากโครงการ
- กลุมผูสอนคัมภีรกุรอานในเขต
1 โครงการอบรมผูสอนคัมภีร
50,000 - โรงเรียนเทศบาล ๔ สํานักการศึกษา

ศาสนกิจในเดือนรอมฎอน

จํานวน ๒๘ ชุมชน

2

โครงการจัดงานสืบสาน
วัฒนธรรมไทย-มาเลเซีย

- ชุมชนในเขตเทศบาล
จํานวน ๒๘ ชุมชน

3

โครงการฝกอบรมคุณธรรม - เยาวชนในชุมชน จํานวน
และจริยธรรมแกเยาวชน ๒๘ ชุมชน

4

โครงการจัดงานอาซูรอ
สัมพันธ

- ชุมชนในเขตเทศบาล
จํานวน ๒๘ ชุมชน

100,000 - จํานวน ๒๘ ชุมชน

กองสวัสดิการฯ

5

โครงการจัดงานเมาลิด
สัมพันธ

- ชุมชนในเขตเทศบาล
จํานวน ๒๘ ชุมชน

100,000 - จํานวน ๒๘ ชุมชน

กองสวัสดิการฯ

รวม

๑

จํานวน ๒๘ ชุมชน

800,000 - ชุมชนในเขตเทศบาล
จํานวน ๒๘ ชุมชน

กองสวัสดิการฯ

70,000 - ชุมชนในเขตเทศบาล
จํานวน ๒๘ ชุมชน

กองสวัสดิการฯ

1,270,000
๓๘

พ.ศ.๒๕๖๐

พ.ศ.๒๕๖๑

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตรที่ ๖ : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
๖.๒ : แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งบประมาณ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
หนวยงาน
สถานที
ด
่
า
ํ
เนิ
น
การ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
รับผิดชอบหลัก
เกิดขึ้นจากโครงการ
กองสวัสดิการฯ
1 โครงการสงเสริมการปฏิบัติ - ชุมชนในเขตเทศบาล
200,000 - ชุมชนในเขตเทศบาล

พ.ศ.๒๕๖๑

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตรที่ ๖ : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
๖.๓ : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
หนวยงาน พ.ศ.๒๕๖๐
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
สถานที
ด
่
า
ํ
เนิ
น
การ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก
เกิดขึ้นจากโครงการ
1 โครงการจัดงานสงเสริม
- การจัดงานประเพณีชักพระ,
2,000,000 - สวนสิรินธร
สํานักการศึกษา
ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม
ทองถิ่น

วันลอยกระทง,วันขึ้นปใหม,วัน
ตรุษจีน,วันสงกรานต,วันเขาพรรษา
,วันอาสาฬหบูชา,สงเรือแขงขัน
หนาพระที่นั่งฯ และงานของดีเมือง
นรา ฯลฯ

- ลานคนเดิน
- ศาลเจาแมโตะโมะ
- สนามกีฬามหาราช
- อาคาร
เอนกประสงคสวนรื่น
อรุณ

2 โครงการจัดงานรัฐพิธีและวัน
สําคัญตางๆ

- วันแมแหงชาติ,วันปยมหาราช,
วันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จ
พระเทพฯ,วันเด็กแหงชาติ ฯลฯ

1,000,000 - ลานคนเดิน
- สนามกีฬามหาราช
- อาคาร
เอนกประสงคสวนรื่น
อรุณ

สํานักการศึกษา

3 โครงการอุดหนุนกิจการดาน

- อุดหนุนวัด,มัสยิด ภายในเขต
เทศบาล

4,000,000 - อุดหนุนวัด,มัสยิด

สํานักการศึกษา

การศาสนา

ภายในเขตเทศบาล

๓๙

พ.ศ.๒๕๖๑

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

ยุทธศาสตรที่ ๖ : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
๖.๓ : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
หนวยงาน พ.ศ.๒๕๖๐
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
สถานที
ด
่
า
ํ
เนิ
น
การ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก
เกิดขึ้นจากโครงการ
- อุดหนุนการจัดกิจกรรมพิธีเปด
4 โครงการอุดหนุนศาลเจาแม
100,000 - ศาลเจาแมโตะโมะ สํานักการศึกษา
โตะโมะ

รวม

งานประเพณีศาลเจาแมโตะโมะ

๔

7,100,000

๔๐

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

1 โครงการฝกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน

- ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาล
ลูกจางประจําพนักงานจาง
ไดรับการฝกอบรมอยางนอย ๑
หลักสูตรตอคนตอป

2 โครงการวันเทศบาล

- ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงาน ลูกจางและพนักงาน
จางจํานวน ๕๐๐ คน

3 โครงการจัดการการเลือกตั้ง - ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

1,000,000 - หองประชุมมหาราช
และดูงานนอกสถานที่

พ.ศ.๒๕๖๐
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัดฯ

100,000 - สํานักงานเทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก

สํานักปลัดฯ

500,000 - ในเขตเทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก

สํานักปลัดฯ

๔๑

พ.ศ.๒๕๖๑

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

ยุทธศาสตรที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗.๑ : แผนงานบริหารงานทั่วไป
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

4 โครงการปรับปรุงหอง
ประชุมเทศบาล

- เครื่องเสียง,โตะ,เกาอี้,
เครื่องปรับอากาศ,มาน,เครื่อง
โปรเจคเตอรและอุปกรณอื่นๆ

976,000 - หองประชุมเทศบาลฯ

5 โครงการจางเหมา

- จางเหมาผูปฏิบัติงานกองคลัง
จํานวน ๔ คน
- งานจัดเก็บรายได
- งานการเงินและบัญชี
- งานธุรการ
- งานจัดเก็บเงิน
คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย

450,000 - กองคลัง

ผูปฏิบัติงานกองคลัง

6 โครงการจัดทําสื่อ
- จัดทําปฏิทินประจําป
ประชาสัมพันธเผยแพร
จํานวน ๗,๐๐๐ เลม
หมายเลขโทรศัพทของ
หนวยงานราชการ เอกชน
ในอําเภอสุไหงโก-ลก
7 โครงการประชาสัมพันธ
เผยแพรขาวสารของ
เทศบาล

- รายงานประจําป,สื่อสิ่งพิมพ
วารสาร,หนังสือพิมพ
รถแหและสื่อวิทยุ ฯลฯ

พ.ศ.๒๕๖๐
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัดฯ

กองคลัง

126,000 - กองวิชาการฯ

กองวิชาการฯ

500,000 - กองวิชาการฯ

กองวิชาการฯ

๔๒

พ.ศ.๒๕๖๑

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

ยุทธศาสตรที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗.๑ : แผนงานบริหารงานทั่วไป
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
เกิดขึ้นจากโครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ความรูทางวิชาการ และทัศน
ศึกษาดูงาน พนักงานครู
เทศบาล ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และบุคลากรทางการศึกษา

2 โครงการปรับปรุงราวบันได
โรงเรียนเทศบาล ๑

สอน/ครูสอนศาสนา/ครูผูดูแล
เด็ก/ผูดูแลเด็ก/บุคลากร
ทางการศึกษา

- ปรับปรุงราวบันได โรงเรียน
เทศบาล ๑ ติดตั้งราวบันได
ความยาวไมนอยกวา ๒๕.๐๐
เมตร

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

700,000 - โรงเรียนเทศบาล ๓

สํานักการศึกษา

383,700 - โรงเรียนเทศบาล 1

สํานักการศึกษา

และโรงเรียนเทศบาล ๔

๔๓

พ.ศ.๒๕60

พ.ศ.๒๕๖1

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

ยุทธศาสตรที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗.2 : แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
เกิดขึ้นจากโครงการ
1 โครงการอบรมสัมมนาพัฒนา - พนักงานครูเทศบาล/ครูจาง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ปรับปรุงทางเชื่อมอาคาร ๑
ติดตั้งบันไดเชื่อมอาคาร ๑ กับ
อาคาร ๓ ชั้น ๒,๓,๔ รวม ๓
ชั้น โรงเรียนเทศบาล ๑

51,900 - โรงเรียนเทศบาล 1

สํานักการศึกษา

4 โครงการกอสรางศาลาที่ตั้ง
- กอสรางศาลาที่ตั้งพระบรม
พระบรมฉายาลักษณ โรงเรียน ฉายาลักษณ สําหรับโรงเรียน
เทศบาล ๑
เทศบาล ๑

50,000 - โรงเรียนเทศบาล ๑

สํานักการศึกษา

5 โครงการติดตั้งประตูหนา
โรงเรียนเทศบาล ๒

80,000 - โรงเรียนเทศบาล ๒

สํานักการศึกษา

3 โครงการปรับปรุงทางเชื่อม
อาคาร โรงเรียนเทศบาล ๑

- ติดตั้งประตูหนาโรงเรียน
เทศบาล ๒ ติดตั้งประตูสแตน
เลสยาว ไมนอยกวา ๔.๕๐ เมตร

๔๔

พ.ศ.๒๕60

พ.ศ.๒๕๖1

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

ยุทธศาสตรที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗.2 : แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

6 โครงการติดตั้งกันสาดหนา
แผงเหล็กอลูมิเนียมและประตู
หองเรียนอาคารเรียน ๒
โรงเรียนเทศบาล ๒

- ติดตั้งกันสาดหนา
แผงเหล็กอลูมิเนียม และประตู
หองเรียน อาคารเรียน ๒
โรงเรียนเทศบาล ๒ ติดตั้งกัน
สาด ๒ จุด แผงบังแดด
อลูมิเนียม ๑ จุด ติดตั้งบาน
ประตูอลูมิเนียม ๘ บาน และ
ติดตั้งรางน้ําสแตนเลส

273,500 - โรงเรียนเทศบาล 2

สํานักการศึกษา

7 โครงการติดตั้งแผงเหล็กกั้น
รอบสนามบาสเกตบอล
โรงเรียนเทศบาล ๒

- ติดตั้งแผงเหล็กกั้นรอบ
สนามบาสเกตบอล โรงเรียน
เทศบาล ๒ รั้วเหล็กยาวรวมไม
นอยกวา ๖๕ เมตร

454,700 - โรงเรียนเทศบาล ๓

สํานักการศึกษา

8 โครงการกอสรางหองน้ําหอง
สวม โรงเรียนเทศบาล ๔

- กอสรางหองน้ํา หองสวม
ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว
๑.๐๐ เมตร จํานวน ๑ หลัง
โรงเรียนเทศบาล ๔

700,000 - โรงเรียนเทศบาล 4

สํานักการศึกษา

9 โครงการปรับปรุงสนาม

- ปรับปรุงสนามฟุตบอลและ
พื้นที่รอบๆ โรงเรียนเทศบาล ๔
ขนาดสนามกวาง ๕๒.๐๐
เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร
พรอมคูระบายน้ําบริเวณรอบ
สนามและอุปกรณสนาม
จํานวน ๑ สนาม

1,320,000 - โรงเรียนเทศบาล 4

สํานักการศึกษา

ฟุตบอลและพื้นที่รอบๆ
โรงเรียนเทศบาล ๔

๔๕

พ.ศ.๒๕60

พ.ศ.๒๕๖1

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

ยุทธศาสตรที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗.2 : แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
เกิดขึ้นจากโครงการ

10 โครงการปรับปรุงใตอาคาร
ไพลินเปนศูนยการเรียนรูภาษา
และวัฒนธรรม โรงเรียน
เทศบาล ๔

- ปรับปรุงใตอาคารไพลินเปน
ศูนยการเรียนรูภาษาและ
วัฒนธรรม โรงเรียนเทศบาล ๔
ขนาดหองกวาง ๘.๐๐ เมตร
ยาว ๑๐.๕๐ เมตร พรอมแผง
กันแดดใตถุนอาคารและ
ครุภัณฑหอง ซึ่งประกอบดวย
(เครื่องโทรทัศนแอลอีดี จํานวน
๑ เครื่อง,เครื่องขยายเสียง
จํานวน ๑ ชุด (เพาเวอรแอมป)
จํานวน ๑ ตัว พรอมลําโพง
จํานวน ๒ ตัวและไมโครโฟน
จํานวน ๑ ตัว, เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร จํานวน ๑ เครื่อง
และเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุคสําหรับงานประมวลผล
จํานวน ๑ เครื่อง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

550,000 - โรงเรียนเทศบาล 4

สํานักการศึกษา

๔๖

พ.ศ.๒๕60

พ.ศ.๒๕๖1

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

ยุทธศาสตรที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗.2 : แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

11 โครงการขุดบอน้ําภายใน
โรงเรียนเทศบาล ๔

- ขุดบอน้ําภายในโรงเรียน
เทศบาล ๔ ขนาด
เสนผาศูนยกลาง ๑.๐๐ เมตร
ลึกไมนอยกวา ๙.๐๐ เมตร
จํานวน ๑ บอ

36,000 - โรงเรียนเทศบาล 4

สํานักการศึกษา

12 โครงการติดตั้งกันสาดหนา
อาคารเรียน ๑ และหลังคา
เชื่อมระหวางอาคาร ๑ และ ๓
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก

- ติดตั้งกันสาดหนาอาคาร
เรียน ๑ และหลังคาเชื่อม
ระหวางอาคาร ๑ และ ๓ ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสุ
ไหงโก-ลก ขนาดกวาง ๘.๐๕
เมตร ยาว ๑๑.๘๐ เมตร

120,000 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

สํานักการศึกษา

๔๗

พ.ศ.๒๕60

พ.ศ.๒๕๖1

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

ยุทธศาสตรที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗.2 : แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
เกิดขึ้นจากโครงการ

13 โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการ
ภาษาจีน โรงเรียนเทศบาล ๑,๒
และ ๔

- ปรับปรุงหองปฏิบัติการ
ภาษาจีน สําหรับโรงเรียนเทศบาล
๑,๒ และ ๔ พรอมครุภัณฑ
ประกอบดวย (กระดานอัจฉริยะ
พรอมอุปกรณ จํานวน ๓ ชุด ท.๑
จํานวน ๑ ชุด,ท.2 จํานวน ๑ ชุด
และ ท.๔ จํานวน ๑ ชุด) (เกาอี้
เลคเชอร จํานวน ๑๐๕ ตัว ท.๑
จํานวน ๓๕ ตัว, ท.๒ จํานวน ๓๕
ตัว และ ท.๔ จํานวน ๓๕ ตัว
(โตะ-เกาอี้ สําหรับครูผูสอน
จํานวน ๓ ชุด ท.๑ จํานวน ๑ ชุด
,ท.2 จํานวน ๑ ชุด และ ท.4
จํานวน ๑ ชุด (โทรทัศนแอลอีดี
จํานวน ๓ เครื่อง ท.๑ จํานวน ๑
เครื่อง,ท.2 จํานวน ๑ เครื่อง และ
ท.4 จํานวน ๑ เครื่อง (ลําโพง
อเนกประสงค จํานวน ๓ ชุด ท.๑
จํานวน ๑ ชุด,ท.๒ จํานวน ๑ ชุด
และ ท.๔ จํานวน ๑ ชุด
(เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน
จํานวน ๓ ตัว ท.๑ จํานวน ๑ ตัว
,ท.๒ จํานวน ๑ ตัว และท.๔
จํานวน ๑ ตัว

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

1,000,000 - โรงเรียนเทศบาล 1,๒
และ ๔

๔๘

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการศึกษา

พ.ศ.๒๕60

พ.ศ.๒๕๖1

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

ยุทธศาสตรที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗.2 : แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- จัดทําปายประชาสัมพันธ
โรงเรียนเทศบาล ๒ ขนาดกวาง
๓.๐๐ เมตร สูง ๕.๐๐ เมตร
จํานวน ๑ ปาย

75,000 - โรงเรียนเทศบาล 2

สํานักการศึกษา

15 โครงการกอสรางอาคาร
- กอสรางอาคารเอนกประสงค
เอนกประสงค โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนอนุบาล เทศบาล ๓
๓
ขนาดกวาง ๘.๐๐ เมตร ยาว
๒๔.๐๐ เมตร

2,978,000 - โรงเรียนเทศบาล 3

สํานักการศึกษา

158,100 - โรงเรียนเทศบาล 1

สํานักการศึกษา

14 โครงการจัดทําปาย
ประชาสัมพันธ โรงเรียน
เทศบาล ๒

16 โครงการปรับปรุงพื้นอาคาร
เรียน ๒ โรงเรียนเทศบาล ๑

- ปรับปรุงพื้นอาคารเรียน ๒
โรงเรียนเทศบาล ๑
ปูกระเบื้องขนาด ๑๒x๑๒ นิ้ว
พื้นที่รวมไมนอยกวา ๕๘๐.๐๐
ตารางเมตร

๔๙

พ.ศ.๒๕60

พ.ศ.๒๕๖1

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

ยุทธศาสตรที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗.2 : แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
เกิดขึ้นจากโครงการ

17 โครงการปรับปรุงโรงอาหาร
หองประกอบอาหาร โรงเรียน
เทศบาล ๑

- ปรับปรุงโรงอาหารหอง
ประกอบอาหาร โรงเรียน
เทศบาล ๑ ปูกระเบื้องพื้น
พื้นที่ไมนอยกวา ๕๔.๐๐
ตารางเมตร ติดตั้งชุดสแตนเล
สจุดจายอาหาร ๑ จุด,ติดตั้ง
รางน้ํา ติดตั้งเคานเตอรลางจาน
๑ จุด

18 โครงการกอสรางปรับปรุง
อาคารสนามแบดมินตัน

- กอสรางปรับปรุงอาคาร
สนามแบดมินตัน ๒ ชั้น ใตถุน
โลง ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร
ยาว ๘.๐๐ เมตร จํานวน ๑ หลัง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

380,000 - โรงเรียนเทศบาล 2

สํานักการศึกษา

1,150,000 - สนามแบดมินตัน

๕๐

สํานักการศึกษา

พ.ศ.๒๕60

พ.ศ.๒๕๖1

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

ยุทธศาสตรที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗.2 : แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
เกิดขึ้นจากโครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

1

โครงการจางเหมาสํารวจ
- สํารวจ ออกแบบโครงการ
ออกแบบ ประมาณการโครงการ กอสรางตางๆ ที่เกินศักยภาพ
กอสรางตางๆ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

2,000,000 - กองชาง

๕๑

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

พ.ศ.๒๕60

พ.ศ.๒๕๖1

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

ยุทธศาสตรที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗.๓ : แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
เกิดขึ้นจากโครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

100,000 - จํานวน ๒๘ ชุมชน

กองสวัสดิการฯ

- ชุมชนในเขตเทศบาลจํานวน ๒๘
ชุมชน

100,000 - จํานวน ๒๘ ชุมชน

กองสวัสดิการฯ

- คณะกรรมการชุมชน แกนนําสตรี
ศึกษาดูงานของกลุมพลังมวลชน เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ
จํานวน ๒๘ ชุมชน

1,000,000 - จํานวน ๒๘ ชุมชน

กองสวัสดิการฯ

ขอมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนา

2 โครงการจัดทําแผนชุมชน

3 โครงการฝกอบรมและทัศน

ชุมชน

๕๒

พ.ศ.๒๕60

พ.ศ.๒๕๖1

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

ยุทธศาสตรที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗.4 : แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
เกิดขึ้นจากโครงการ
- ชุมชนในเขตเทศบาล จํานวน ๒๘
1 โครงการฝกอบรมและจัดเก็บ

4 โครงการกอสรางหอกระจายขาว - กอสรางหอกระจายขาว จํานวน
2 แหง ชุมชนสันติสุขและชุมชนจือ
แรตูลีประกอบดวยเสา tower
สามเหลี่ยม สูง ๖ เมตร มีหลังคา
คลุม จํานวน ๒ ตน, Power Mix
กําลังขับไมนอยกวา ๓๐๐ วัตต
จํานวน ๒ เครื่อง,เครื่อง DVD ใช
แผน CD และ USB ได จํานวน ๒
เครื่อง,ชุดลําโพงฮอรน ขนาด 150
วัตต มี Matching Cine ปากฮอรน
๑๕ นิ้ว จํานวน ๘ ตัวและ
ไมโครโฟนสายแบบไดนามิค จํานวน
๔ ตัว พรอมติดตั้ง

5 โครงการกอสรางที่ทําการชุมชน - ที่ทําการชุมชนตันหยงมะลิ ขนาด
ตันหยงมะลิ
กวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

95,400 - ที่ทําการชุมชนสันติ
สุขและชุมชนจือแรตูลี

1,000,000 - ชุมชนตันหยงมะลิ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ

พ.ศ.๒๕60

พ.ศ.๒๕๖1

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

ยุทธศาสตรที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗.4 : แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
เกิดขึ้นจากโครงการ

๕๓

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

1 โครงการจางเหมาผูปฏิบัติงาน
รักษาความสะอาดสถานีขนสง

- จางเหมาผูปฎิบัติงานรักษา
ความสะอาด จํานวน ๒ คน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

180,000 - สถานีขนสง

๕๔

พ.ศ.๒๕60
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖1

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

ยุทธศาสตรที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗.๕ : แผนงานการพาณิชย
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
เกิดขึ้นจากโครงการ

สถานีขนสง

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
๑. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

1

เครื่องถายเอกสาร

- เครื่องถายเอกสาร ระบบ
ดิจิตอล (ขาว - ดํา) ความเร็วไม
นอยกวา ๔๐ แผนตอนาที
จํานวน ๑ เครื่อง

2

เครื่องโทรศัพท

- เครื่องโทรศัพทสํานักงาน
จํานวน ๑ เครื่อง

3

เครื่องปรับอากาศ

- เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมนอย
กวา ๑๓,๐๐๐ บีทียู พรอมคาติดตั้ง
จํานวน ๑ เครื่อง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

180,000 - สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

1,500 - สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

23,000 - สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ
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พ.ศ.๒๕๖1

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

ลําดับที่

๑. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

4

เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล

- เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล
ความละเอียดไมนอยกวา
๓๐๐ x ๔๐๐ จุดตอตารางนิ้ว
จํานวน ๑ เครื่อง

130,000 - สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

5

โตะพรอมเกาอี้

- โตะพรอมเกาอี้ทํางานแบบมี
พนักพิงหุมหนัง จํานวน ๓ ชุด

24,000 - กองวิชาการฯ

กองวิชาการฯ

6

เกาอี้

- เกาอี้ทํางานมีพนักพิงหุมหนัง
จํานวน ๑ ตัว

3,000 - กองวิชาการฯ

กองวิชาการฯ

7

เกาอี้ทํางาน

- เกาอี้ทํางานแบบมีพนักพิงหุม
หนัง จํานวน ๕ ตัว

12,500 - กองคลัง

กองคลัง

8

เกาอี้พนักพิง

- เกาอี้มีพนักพิงขาชุบโครเมี่ยม
จํานวน ๖ ตัว

3,000 - กองคลัง

กองคลัง
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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

๑. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ตูเหล็กบานเลื่อน จํานวน ๔ ตู

16,000 - กองคลัง

กองคลัง

10 โตะทํางาน

- โตะทํางาน ขนาดไมนอยกวา
๔ ฟุต จํานวน ๑ ตัว

4,500 - กองคลัง

กองคลัง

11 โตะพรอมเกาอี้

- โตะพรอมเกาอี้ทํางานแบบมี
พนักพิงหุมหนัง จํานวน ๒ ชุด

18,000 - กองคลัง

กองคลัง

9

รวม

ตูเหล็กบานเลื่อน

รายละเอียดของครุภัณฑ

๑๑

415,500
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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

๑. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
1.2 แผนงานการศึกษา

1

รวม

ครุภัณฑ
พัดลมโรงงาน

รายละเอียดของครุภัณฑ
- พัดลมโรงงานขนาดไมต่ํากวา
๒๒ นิ้ว จํานวน ๓ เครื่อง

๑

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

12,000 - โรงเรียนเทศบาล ๑

สํานักการศึกษา

12,000
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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

๑. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
1.๓ แผนงานสาธารณสุข
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1

โตะพับอเนกประสงค

- โตะพับอเนกประสงค
ขาเหล็กพับได โตะขนาดไมนอยกวา
75x180 เซนติเมตร
จํานวน ๑๐ ตัว

20,000 - กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

2

โตะพับอเนกประสงค
หนาสแตนเลส

- โตะพับอเนกประสงค
หนาสแตนเลส ขาเหล็กพับได
โตะขนาดไมนอยกวา
74x180 เซนติเมตร จํานวน ๕ ตัว

31,000 - กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

3

ตูเหล็กเก็บเอกสาร

- ตูเหล็กเอกสาร ๒ ชั้น ประตูบาน
เลื่อนแบบทึบ จํานวน ๓ ใบ

10,500 - กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

รวม

๓

61,500
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พ.ศ.๒๕60

พ.ศ.๒๕๖1

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

ลําดับที่

๑. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
1.๔ แผนงานเคหะและชุมชน
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

1

ตูเหล็ก

- ตูเหล็กเก็บเอกสารบานกระจก
เลื่อน ขนาดไมนอยกวา ๔ ฟุต
จํานวน ๒ ตู

2

โตะทํางานพรอมเกาอี้

3

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

7,600 - กองชาง

กองชาง

- โตะทํางานพรอมเกาอี้
โตะทํางานขนาดไมนอยกวา
๘๐x๑๕๐ เซนติเมตร
พรอมเกาอี้มีพนักพิง จํานวน ๘ ชุด

52,000 - กองชาง

กองชาง

ผาเต็นท

- ผาเต็นท ขนาดไมนอยกวา
๕x๑๒ เมตร จํานวน ๑๐ หลัง

17,000 - กองชาง

กองชาง

4

ผาเต็นทกระโจม

- ผาเต็นทกระโจม ขนาดไมนอย
กวา ๔x๔ เมตร จํานวน ๑๕ หลัง

87,000 - กองชาง

กองชาง

5

ผาเต็นทโคง

- ผาเต็นทโคง ขนาดไมนอยกวา
๕x๙ เมตร จํานวน ๖ หลัง

78,000 - กองชาง

กองชาง

รวม

๕

241,600
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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

๑. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
1.๕ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1

เครื่องปรับอากาศ

- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน
มีระบบฟอกอากาศ
ขนาดไมนอยกวา ๑๓,๐๐๐ บีทียู
จํานวน ๒ ตัว

46,000 - กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ

2

ชุดรับแขก

- ชุดรับแขกมีพนักพิงหุมหนัง
จํานวน ๒ ชุด

12,000 - กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ

3

โตะพรอมเกาอี้ทํางาน

- โตะพรอมเกาอี้ทํางานแบบมี
พนักพิงหุมหนัง จํานวน ๔ ชุด

36,000 - กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ

4

โตะอเนกประสงค

- โตะพับอเนกประสงค
ขนาดไมนอยกวา ๗๕x๑๘๐
เซนติเมตร จํานวน ๒๐ ตัว
สําหรับศูนยเยาวชนและศูนย
พัฒนาศักยภาพแกนนําสตรี

40,000 - กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ

รวม

๔

134,000
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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

๑. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
1.๖ แผนงานการพาณิชย
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1

เกาอี้ทํางาน

- เกาอี้ทํางานของพนักงาน
จํานวน ๖ ตัว

30,000 - สถานธนานุบาล

สถานธนานุบาล

2

ตูเหล็กเก็บแบบฟอรม

- ตูเหล็กเก็บแบบฟอรม
ขนาดไมนอยกวา ๑๕ ลิ้นชัก
ไวเก็บทองภายในหองสตรองรูม
จํานวน ๕ ใบ

21,500 - สถานธนานุบาล

สถานธนานุบาล

3

โตะหมูบูชา

- โตะหมูบูชา ความกวางของโตะ
หมูขนาดไมต่ํากวา ๘ นิ้ว
มีฐานรองโตะหมู โตะแทนบูชา
๙ ชิ้น คอสรอยทอง จํานวน ๑ ชุด

17,500 - สถานีขนสง

สถานีขนสง

4

เกาอี้พักคอย

- เกาอี้พักคอย ขนาด ๔ ที่นั่ง
จํานวน ๑๕ ตัว

52,500 - สถานีขนสง

สถานีขนสง

รวม

๔

121,500
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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

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
๒. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

1

รวม

ครุภัณฑ
เครื่องขยายเสียง

๑

รายละเอียดของครุภัณฑ
- เครื่องขยายเสียงระบบสเตอริโอ
(ประกอบดวย input
แบบ Electronic Balance
มีชองสัญญาณเขาไมนอยกวา
๘ ชองสัญญาณ มีวงจร EQ
แบบ ๓ ทาง มีสวิทซ PFL
ทุกชองสัญญาณ มีดิจิตอลเอคโค
ในตัว) จํานวน ๑ ชุด

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

33,000 - สํานักปลัดฯ

33,000

63

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัดฯ

พ.ศ.๒๕60

พ.ศ.๒๕๖1

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

ลําดับที่

๒. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
๒.๒ แผนงานการศึกษา
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1

เครื่องขยายเสียง

- เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน
แบบสาย ๑ ชุด ไมโครโฟนไรสาย
มือถือ ๒ ตัว เครื่องเลน DVD ตู
ลําโพงแขวนผนัง ขนาดไมนอยกวา
๘ นิ้ว จํานวน ๑ คู พรอมติดตั้ง
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กมัสยิด
อะหมาดียะห

27,000 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มัสยิดอะหมาดียะห

สํานักการศึกษา

2

ระบบเครื่องเสียง

- ระบบเครื่องเสียง กําลังขับไม
นอยกวา ๕๕๐ วัตต จํานวน 3
เครื่อง ลําโพงฮอรน ขนาดไมนอย
กวา ๓๐ วัตต จํานวน ๒๐ ตัว
ลําโพงฮอรนและDriver Unit
จํานวน ๒ ตัว พรอมติดตั้ง
ภายในอาคารเรียน ๓ หลัง
และบริเวณสนามหนาเสาธง
จํานวน ๑ ชุด
สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๑

140,000 - โรงเรียนเทศบาล ๑

สํานักการศึกษา

รวม

๒

167,000
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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

๒. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
๒.๓ แผนงานการพาณิชย

1

รวม

ครุภัณฑ
กลองโทรทัศนวงจรปด

๑

รายละเอียดของครุภัณฑ
- กลองโทรทัศนวงจรปดชนิด
เครือขายแบบมุมมองคงที่
๒ ลานพิกเซล พรอมติดตั้ง
จํานวน ๒ กลอง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

33,000 - สถานธนานุบาล

33,000
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หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สถานธนานุบาล

พ.ศ.๒๕60

พ.ศ.๒๕๖1

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

ลําดับที่

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
๓. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก

- เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน ๒ เครื่อง

32,000 - สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

2

เครื่องพิมพเลเซอร

- เครื่องพิมพเลเซอร หรือชนิด
LED สีแบบ Network มีความเร็ว
ในการพิมพรางขาวดํา/สี
ไมนอยกวา 18 หนา/นาที
จํานวน ๑ เครื่อง

12,000 - กองวิชาการฯ

กองวิชาการฯ

3

เครื่องสํารองไฟ

- เครื่องสํารองไฟ ขนาดไมนอยกวา
๘๐๐ VA จํานวน ๒ เครื่อง

5,600 - กองวิชาการฯ

กองวิชาการฯ

66

พ.ศ.๒๕60

พ.ศ.๒๕๖1

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

ลําดับที่

๓. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

4

เครื่องคอมพิวเตอร

- เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ ๑
จํานวน ๔ เครื่อง

88,000 - กองคลัง

กองคลัง

5

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร

- เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ
ชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network
มีความเร็วในการพิมพรางไมนอย
กวา ๒๗ หนาตอนาที
จํานวน ๓ เครื่อง

23,700 - กองคลัง

กองคลัง

6

เครื่องสํารองไฟ

- เครื่องสํารองไฟ ขนาดไมนอยกวา
๘๐๐ VA จํานวน ๔ เครื่อง

11,200 - กองคลัง

กองคลัง

รวม

๖

172,500

พ.ศ.๒๕60

พ.ศ.๒๕๖1

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

ลําดับที่

67

๓. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัดฯ

- เครื่องพิมพเลเซอร หรือชนิด
LED ขาวดํา ความเร็วไมนอยกวา
๑๘ หนา/นาที จํานวน ๑ เครื่อง

3,300 - สํานักปลัดฯ
(งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย)

สํานักปลัดฯ

- เครื่องสํารองไฟ ขนาดไมนอยกวา
๘๐๐ VA จํานวน ๑ เครื่อง

2,800 - สํานักปลัดฯ
(งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย)

สํานักปลัดฯ

เครื่องคอมพิวเตอร

- เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับประมวลผลแบบที่ ๑
จอขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว
จํานวน ๑ เครื่อง

2

เครื่องพิมพเลเซอร

3

เครื่องสํารองไฟ

๓

สถานที่ดําเนินการ

22,000 - สํานักปลัดฯ
(งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย)

1

รวม

งบประมาณ
(บาท)

28,100

พ.ศ.๒๕60

พ.ศ.๒๕๖1

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

ลําดับที่
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๓. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
๓.๓ แผนงานการศึกษา
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1

เครื่องคอมพิวเตอร

- เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
ประมวลผล แบบที่ ๑ ขนาดจอไม
นอยกวา ๑๙ นิ้ว จํานวน ๑ ชุด
สําหรับสํานักการศึกษา

22,000 - สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

2

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร

- เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด
LED สี แบบ Network
จํานวน ๔ เครื่อง
สําหรับสํานักการศึกษา
งานศึกษานิเทศกและงานธุรการ
จํานวน ๒ เครื่อง
สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๑
จํานวน ๒ เครื่อง

48,000 - สําหรับสํานัก

สํานักการศึกษา

รวม

๒

การศึกษาและโรงเรียน
เทศบาล ๑

70,000

พ.ศ.๒๕60

พ.ศ.๒๕๖1

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

ลําดับที่
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๓.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
๓.๔ แผนงานเคหะและชุมชน
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

1

เครื่องคอมพิวเตอร

- เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑
จอขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว
จํานวน ๒ เครื่อง

2

เครื่องพิมพ Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet)

3

เครื่องสํารองไฟ

รวม

๓

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

44,000 - กองชาง

กองชาง

- เครื่องพิมพ Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet)
จํานวน ๑ เครื่อง

7,700 - กองชาง

กองชาง

- เครื่องสํารองไฟ ขนาดไมนอยกวา
๘๐๐ VA จํานวน ๒ เครื่อง

5,600 - กองชาง

กองชาง

57,300

พ.ศ.๒๕60

พ.ศ.๒๕๖1

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

ลําดับที่

70

๓. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
๓.๕ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1

เครื่องคอมพิวเตอร

- เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบ ๑
จอขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว
จํานวน ๒ เครื่อง

44,000 - กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ

2

เครื่องพิมพเลเซอร

- เครื่องพิมพเลเซอร
หรือชนิด LED ขาวดํา
มีความเร็วในการพิมพรางไมนอย
กวา ๑๘ หนา/นาที
จํานวน ๒ เครื่อง

6,600 - กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ

3

เครื่องสํารองไฟ

- เครื่องสํารองไฟ ขนาดไมนอยกวา
๘๐๐ VA จํานวน ๒ เครื่อง

5,600 - กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ

รวม

๓

56,200

พ.ศ.๒๕60

พ.ศ.๒๕๖1

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

ลําดับที่

71

๓.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
๓.6 แผนงานการพาณิชย

1

รวม

ครุภัณฑ
โปรแกรมคอมพิวเตอรระบบงาน
สถานธนานุบาล

๑

รายละเอียดของครุภัณฑ
- โปรแกรมคอมพิวเตอรระบบงาน
สถานธนานุบาล จํานวน ๑ ระบบ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

50,000 - สถานธนานุบาล

50,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สถานธนานุบาล

พ.ศ.๒๕60

พ.ศ.๒๕๖1

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

ลําดับที่

72

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
4. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
4.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1

รถบรรทุก

- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
ขับเคลื่อน ๒ ลอ
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา
๒,๔๐๐ ซีซี แบบธรรมดา
จํานวน ๑ คัน

555,000 - สํานักปลัดฯ
(งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย)

สํานักปลัดฯ

2

รถยนตตรวจการณ

- รถยนตตรวจการณปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๐๐๐ ซีซี
หรือกําลังเครื่องยนต
สูงสุดไมต่ํากวา ๑๑๐ กิโลวัตต
เครื่องยนตดีเซล
แบบขับเคลื่อน ๒ ลอ จํานวน ๑ คัน

1,198,000 - สํานักปลัดฯ
(งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย)

สํานักปลัดฯ

73

พ.ศ.๒๕60

พ.ศ.๒๕๖1

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

ลําดับที่

4. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
4.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

3

รวม

ครุภัณฑ
รถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิง

๓

รายละเอียดของครุภัณฑ
- รถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิง
แบบเอนกประสงค
ตัวรถชนิด ๑๐ ลอ
มีปริมาตรความจุไมนอยกวา
๑๒,๐๐๐ ลิตร จํานวน ๑ คัน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

5,500,000 - สํานักปลัดฯ
(งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย)

7,253,000

74

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัดฯ

พ.ศ.๒๕60

พ.ศ.๒๕๖1

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

ลําดับที่

4. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

1

รวม

ครุภัณฑ
รถยนตบรรทุกขยะแบบอัดทาย

๑

รายละเอียดของครุภัณฑ
- รถยนตบรรทุกขยะแบบอัดทาย
ความจุไมนอยกวา
๑๒ ลูกบาศกเมตร ชนิด ๖ ลอ
เครื่องยนตดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ
ขนาดแรงมาไมนอยกวา
๒๔๐ แรงมา

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

3,800,000 - กองสาธารณสุขฯ

3,800,000

75

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ

พ.ศ.๒๕60

พ.ศ.๒๕๖1

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

ลําดับที่

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
5. ประเภทครุภัณฑการศึกษา
5.๑ แผนงานการศึกษา
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

1

โตะเกาอี้นักเรียน

- โตะเกาอี้นักเรียน
จํานวน ๑๐๐ ชุด
สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๔

2

โตะและเกาอี้

- โตะและเกาอี้ครู จํานวน ๔ ชุด
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กมัสยิด
อัลอามีน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

150,000 - โรงเรียนเทศบาล ๔

สํานักการศึกษา

30,000 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มัสยิดอัลอามีน

สํานักการศึกษา

76

พ.ศ.๒๕60

พ.ศ.๒๕๖1

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

ลําดับที่

5. ประเภทครุภัณฑการศึกษา
5.๑ แผนงานการศึกษา

3

รวม

ครุภัณฑ
พัดลมเพดาน

รายละเอียดของครุภัณฑ
- พัดลมเพดาน มีขนาดไมนอยกวา
๕๖ นิ้ว พรอมติดตั้ง
จํานวน ๑๕ เครื่อง
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
จํานวน ๘ เครื่อง,สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กวัดโก-ลกเทพวิมล จํานวน ๕
เครื่อง และสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมัสยิดอะหมาดียะห จํานวน ๒
เครื่อง

๓

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

30,000 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล ,ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กวัดโก-ลกเทพ
วิมลและศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมัสยิดอะหมาดียะห

210,000

77

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการศึกษา

พ.ศ.๒๕60

พ.ศ.๒๕๖1

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

ลําดับที่

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
6. ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
6.๑ แผนงานการศึกษา
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1

กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล

- กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
ความละเอียดไมนอยกวา
๒๐ ลานพิกเซล จํานวน ๓ ตัว
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัล
อามีน จํานวน ๑ ตัว, ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล จํานวน ๑ ตัว
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอะห
มาดียะห
จํานวน ๑ ตัว

42,000 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มัสยิดอัลอามีน,ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มัสยิดอะหมาดียะห

สํานักการศึกษา

2

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร

- เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร
ระดับ XGA ขนาด ๓,๐๐๐ ANSI
Lumens จํานวน ๒ เครื่อง
สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๔

66,000 - โรงเรียนเทศบาล ๔

สํานักการศึกษา

รวม

๒

108,000
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พ.ศ.๒๕60

พ.ศ.๒๕๖1

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

ลําดับที่

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
7. ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว
7.๑ แผนงานการศึกษา
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1

เครื่องทําน้ําเย็น

- เครื่องทําน้ําเย็นแบบตอขนาด
๒ กอก จํานวน ๖ เครื่อง
สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๑
จํานวน ๒ เครื่อง,สําหรับโรงเรียน
เทศบาล ๒ จํานวน 1 เครื่อง
และสําหรับโรงเรียนเทศบาล ๔
จํานวน ๓ เครื่อง

90,000 - โรงเรียนเทศบาล
๑,๒และ ๔

สํานักการศึกษา

2

ตูเย็น

- ตูเย็นขนาดไมนอยกวา
๙ คิวบิกฟุต จํานวน ๑ เครื่อง
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโก-ลก
เทพวิมล

15,000 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
วัดโก-ลกเทพวิมล

สํานักการศึกษา

รวม

๒

105,000
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พ.ศ.๒๕60

พ.ศ.๒๕๖1

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

ลําดับที่

7. ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว
7.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1

เครื่องตัดแตงพุมไม

- เครื่องตัดแตงพุมไม ชนิด
เครื่องยนต แบบมือถือใบมีด
ขนาดไมนอยกวา ๒๙.๕ นิ้ว
จํานวน ๒ เครื่อง

35,200 - กองชาง

กองชาง

2

เครื่องตัดหญา

- เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง
ขนาดไมนอยกวา ๑.๕ แรงมา
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา
๓๐ ซีซี พรอมใบมีด
จํานวน ๔ เครื่อง

38,000 - กองชาง

กองชาง

รวม

๒

73,200

80

พ.ศ.๒๕60

พ.ศ.๒๕๖1

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

ลําดับที่

7. ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว
7.3 แผนงานการพาณิชย

1
รวม

ครุภัณฑ
ตูเย็น

รายละเอียดของครุภัณฑ
- ตูเย็น ขนาดไมนอยกวา
๗ คิวบิกฟุต จํานวน ๑ เครื่อง

๑

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

9,400 - สถานธนานุบาล

9,400

81

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สถานธนานุบาล

พ.ศ.๒๕60

พ.ศ.๒๕๖1

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

ลําดับที่

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
๘. ประเภทครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป
8.๑ แผนงานการศึกษา
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1

กลองใหญมารชชิ่ง

- กลองใหญมารชชิ่ง จํานวน ๔ ใบ
สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๓

38,000 - โรงเรียนเทศบาล ๓

สํานักการศึกษา

2

เมโลเดี้ยน

- เมโลเดี้ยน จํานวน ๒๔ ตัว
โรงเรียนเทศบาล ๓

36,000 - โรงเรียนเทศบาล ๓

สํานักการศึกษา

รวม

๒

74,000

82

พ.ศ.๒๕60

พ.ศ.๒๕๖1

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

ลําดับที่

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
9. ประเภทครุภัณฑการเกษตร
9.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

1

รวม

ครุภัณฑ
เครื่องสูบน้ํา

รายละเอียดของครุภัณฑ
- เครื่องสูบน้ําชนิดหอยโขง
ขนาดไมนอยกวา ๔๐ แรงมาพรอม
อุปกรณและตูควบคุม
จํานวน ๑ เครื่อง

๑

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

162,000 - กองชาง

162,000

83

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

พ.ศ.๒๕60

พ.ศ.๒๕๖1

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

ลําดับที่

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
10. ประเภทครุภัณฑกอสราง
10.๑ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1

สวานชนิดแทนเจาะ

- สวานชนิดแทนเจาะ
จํานวน ๑ เครื่อง

8,500 - กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ

2

สวานชนิดมือถือ

- สวานมือถือขนาดเล็ก
จํานวน ๑ เครื่อง

2,500 - กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ

รวม

๒

11,000

84

พ.ศ.๒๕60

พ.ศ.๒๕๖1

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

ลําดับที่

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
11. ประเภทครุภัณฑโรงงาน
11.๑ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1

เครื่องเจียรชนิดมอเตอร

- เครื่องเจียรชนิดมอเตอร
ตั้งโตะ ๒ หัว (ดานหยาบและดาน
ละเอียด) จํานวน ๑ เครื่อง

7,800 - กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ

2

เครื่องเจียรชนิดมือถือ

- เครื่องเจียรแบบมือถือ
ขนาดไมนอยกวา ๕ นิ้ว
จํานวน ๑ เครื่อง

5,500 - กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ

3

เครื่องเจียรชนิดมือถือแบบหมอ
ทําฟน

- เครื่องเจียรชนิดมือถือแบบหมอ
ทําฟน จํานวน ๑ เครื่อง

4,200 - กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ

4

เลื่อยฉลุชนิดแทน

- เลื่อยฉลุชนิดแทน
จํานวน ๑ เครื่อง

7,500 - กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ

รวม

๔

25,000
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พ.ศ.๒๕60

พ.ศ.๒๕๖1

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

ลําดับที่

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(หนวยงานภายนอก)

ยุทธศาสตรที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน
๑.๑ : แผนงานเคหะและชุมชน

1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการวางทอขยายเขต
จําหนายน้ําประปา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
- เพื่อขยายเขตวางทอประปา
ขนาด ๑๕๐ มม. ถนนโตะลือเบ
ซอย ๓ ซอย ๕ ตําบลสุไหงโก-ลก
อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงานรับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๖๐
หลัก

950,000
- ถนนโตะลือเบ ซอย ๓ กปภ.สาขาสุไหงโก-ลก
(รอรับการจัดสรร และ ซอย ๕
งบประมาณ)

๘๖

พ.ศ.๒๕๖๑

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

ลําดับ

1

โครงการปรับปรุงบริเวณ
เพิ่มดานศุลกากรสุไหงโก-ลก

- ปรับปรุงบริเวณอาคารดาน
พรมแดนสุไหงโก-ลก และบริเวณ
โดยรอบ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

29,220,000 - ดานศุลกากร
สุไหงโก-ลก

๘๗

หนวยงานรับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๖๐
หลัก

พ.ศ.๒๕๖๑

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

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 : แผนงานบริหารงานทั่วไป
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
เกิดขึ้นจากโครงการ

ดานศุลกากรสุไหงโก-ลก

