แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑

ของ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
อาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
กองวิชาการและแผนงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑
ของ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
อาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
กองวิชาการและแผนงาน

คำนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ ว ยการจั ด ทาแผนพัฒ นาขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ.2548 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2559 ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ 18 ของระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และกาหนดให้
เทศบาล องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล เมื องพั ท ยา และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ นอื่ น ที่ มีก ฎหมายจั ด ตั้ ง
ให้ จั ด ท าหรื อ ทบทวนแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ใ ห้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเดื อ นตุ ล าคมก่ อ นปี ง บประมาณถั ด ไป
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีก็สามารถดาเนินการได้ การทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี อาจอยู่ในรูปแบบของการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ดังนี้
ตามข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2559 ในข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(๓) ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ร่ า งแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ที่ เ พิ่ ม เติ ม หรื อ เปลี่ ย นแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีทเี่ พิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

คำนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ ว ยการจั ด ทาแผนพัฒ นาขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ.2548 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.2559 ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ 18 ของระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และกาหนดให้
เทศบาล องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล เมื องพั ท ยา และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ นอื่ น ที่ มีก ฎหมายจั ด ตั้ ง
ให้ จั ด ท าหรื อ ทบทวนแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ใ ห้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเดื อ นตุ ล าคมก่ อ นปี ง บประมาณถั ด ไป
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีก็สามารถดาเนินการได้ การทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี อาจอยู่ในรูปแบบของการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ดังนี้
ตามข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2559 ในข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น
อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(๓) ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ร่ า งแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ที่ เ พิ่ ม เติ ม หรื อ เปลี่ ย นแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
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ผ. ๐๗
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่ เติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ก
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม

ปี ๒๕๖๑
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
1
1

1,859,000
1,859,000

ปี ๒๕๖๒
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
3
3

ปี ๒๕๖๓
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

4,937,000
4,937,000

1

ี รุปโครงการพัฒนา
บัญชส

-

ปี ๒๕๖๔
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
-

-

รวม ๔ ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
-

4
4

6,796,000
6,796,000

ข
ยุทธศาสตร์

ปี ๒๕๖๑
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี ๒๕๖๒
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี ๒๕๖๓
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี ๒๕๖๔
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม ๔ ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.1 แผนงานการศึกษา
2.2 แผนงานสาธารณสุข

1
-

40,000
-

6
2

1,069,420
668,000

6
2

1,069,420
668,000

6
2

1,069,420
668,000

19
6

3,248,260
2,004,000

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
2.5 แผนงานการพาณิชย์
รวม

1
2

15,000
55,000

1
9
1
19

800,000
2,500,000
15,000
5,052,420

1
9
1
19

800,000
2,500,000
15,000
5,052,420

1
9
1
19

800,000
2,500,000
15,000
5,052,420

3
27
4
59

2,400,000
7,500,000
60,000
15,212,260

2

ี รุปโครงการพัฒนา
บัญชส

ค
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
๓.๑ แผนงานการศึกษา
รวม

ปี ๒๕๖๑
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

-

ปี ๒๕๖๒
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

-

1
1

672,000
672,000

ปี ๒๕๖๓
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

1
1

3

ี รุปโครงการพัฒนา
บัญชส

672,000
672,000

ปี ๒๕๖๔
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

1
1

672,000
672,000

รวม ๔ ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

3
3

2,016,000
2,016,000

ง
ยุทธศาสตร์

ปี ๒๕๖๑
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี ๒๕๖๒
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี ๒๕๖๓
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี ๒๕๖๔
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม ๔ ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผนการส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
๔.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวม

1
1

150,000
150,000

1
1

150,000
150,000

1
1

4

ี รุปโครงการพัฒนา
บัญชส

150,000
150,000

1
1

150,000
150,000

4
4

600,000
600,000

จ
ยุทธศาสตร์

ปี ๒๕๖๑
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี ๒๕๖๒
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี ๒๕๖๓
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี ๒๕๖๔
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม ๔ ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
5.3 แผนงานการพาณิชย์
รวม

-

-

2
1
1
4

324,000
752,000
432,000
1,508,000

3
1
1
5

5

ี รุปโครงการพัฒนา
บัญชส

100,674,900
752,000
432,000
101,858,900

2
1
1
4

324,000
752,000
432,000
1,508,000

7
3
3
13

101,322,900
2,256,000
1,296,000
104,874,900

ฉ
ปี ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์

จานวน
โครงการ

ปี ๒๕๖๒

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

ปี ๒๕๖๓

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕๖๔
จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

รวม ๔ ปี
จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม

-

-

1
14
15

70,000
3,211,000
3,281,000

1
14
15

6

ี รุปโครงการพัฒนา
บัญชส

70,000
3,211,000
3,281,000

1
14
15

70,000
3,211,000
3,281,000

3
42
45

210,000
9,633,000
9,843,000

ช
ปี ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕๖๒
จานวน
โครงการ

ปี ๒๕๖๓

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

ปี ๒๕๖๔

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

2

301,280

3

1,646,000

2

146,000

2

7.2 แผนงานการศึกษา
7.3 แผนงานสาธารณสุข
๗.4 แผนงานเคหะและชุมชน
7.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๗.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
7.7 แผนงานการพาณิชย์
รวม
รวมทั้งสิ้น

1
1
4
8

300,000
2,805,000
3,406,280
5,470,280

3
1
1
1
9
52

1,411,000
108,000
930,000
108,000
4,203,000
19,803,420

2
1
1
1
7
48

1,263,000
108,000
930,000
108,000
2,555,000
113,569,320

2
1
1
1
7
47

7

ี รุปโครงการพัฒนา
บัญชส

งบประมาณ
(บาท)

146,000

รวม ๔ ปี
จานวน
โครงการ

9

1,263,000 7
- 1
108,000 3
930,000 3
108,000 3
- 1
2,555,000 27
13,218,420 155

งบประมาณ
(บาท)

2,239,280
3,937,000
300,000
324,000
2,790,000
324,000
2,805,000
12,719,280
152,061,440

ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครังที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑
ส้าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพืนฐาน
ยุทธศาสตร์ 1 : ด้านโครงสร้างพืนฐาน
แนวทางการพัฒนา : บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้า
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่

โครงการ

1 โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนน คสล.
ถนนประชาวิวฒ
ั น์
ซอย 11

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพือ่ ปรับปรุงถนน - ผิวจราจรกว้าง 5.80
ให้ได้มาตรฐาน
ม. หนา 0.15 ม.
สามารถใช้คมนาคม ยาวรวม 385.00 ม.
ได้อย่างปลอดภัย
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า
2,230.00 ตร.ม.

2 โครงการก่อสร้างและ
- เพือ่ ให้ประชาชนมี - รางน้้ากว้างภายใน
ปรับปรุงระบบระบายน้้า ระบบระบายน้้าทีด่ ี 0.50 ม. ยาวรวมไม่
ถนนประชาวิวฒ
ั น์
และป้องกันน้้าท่วม น้อยกว่า 50.00 ม.
ซอย 4

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
1,859,000

199,000

-

8
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

2564
(บาท)

ตัวชีวัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

- - ถนนยาวรวม
385.00 ม.

- ประชาชนในพืน้ ทีม่ ี
ถนนได้มาตรฐาน
ส้าหรับใช้ในการ
คมนาคม มีความ
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สินในการใช้
เส้นทางคมนาคม

กองช่าง

-

- - รางน้้ายาวรวม - ท้าให้ระบายน้้าได้ดี
ไม่น้อยกว่า
ป้องกันน้้าท่วมขัง
50.00 ม.

กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพืนฐาน
ยุทธศาสตร์ 1 : ด้านโครงสร้างพืนฐาน
แนวทางการพัฒนา : บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้า
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3 โครงการก่อสร้างและ
- เพือ่ ให้ประชาชนมี
ปรับปรุงระบบระบายน้้า ระบบระบายน้้าทีด่ ี
ถนนประชาวิวฒ
ั น์
และปัองกันน้้าท่วม
ซอย 8
4 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยมฐานแผ่
ถนนประชาวิวฒ
ั น์
ซอย 4 (หลังวัดท่าน
เอียด - บ้านเอื้ออาทร)
รวม

จ้านวน 4 โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

- วางท่อ คสล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.30 ม. พร้อมบ่อพัก
ยาวรวมไม่น้อยกว่า
56.00 ม.

- เพือ่ ให้ประชาชนมี - ท่อเหลี่ยมกว้างภายใน
ระบบระบายน้้าทีด่ ี 2.10 ม. ยาวรวมไม่
และปัองกันน้้าท่วม น้อยกว่า 125.00 ม.

1,859,000

ตัวชีวัด (KPI)

2564
(บาท)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

60,000

-

- - ท่อ คสล.
ยาวรวมไม่น้อย
กว่า 56.00 ม.

- ท้าให้ระบายน้้าได้ดี
ป้องกันน้้าท่วมขัง

กองช่าง

-

4,678,000

-

- - ท่อเหลี่ยมยาว
รวมไม่น้อยกว่า
125.00 ม.

- ท้าให้ระบายน้้าได้ดี
ป้องกันน้้าท่วมขัง

กองช่าง

4,937,000

-

-

9

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่ เติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561
ส้าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้้า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๒.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการสื่อการเรียนการ
- เพื่อจัดหาสื่อการเรียน - สาหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
สอนเชิงสัญลักษณ์ของความ การสอนเชิงสัญลักษณ์ เล็กทั้ง 4 ศูนย์ ในอัตรา
เป็นชาติ
ของความเป็นชาติ
ศูนย์ฯ ละ 10,000 บาท
จานวน 4 ศูนย์

2 โครงการอุดหนุนค่าหนังสือ
เรียน (ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก)

- เพื่ออุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
3 โครงการอุดหนุนค่าอุปกรณ์ - เพื่ออุดหนุนสาหรับ
การเรียน (ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
เล็ก)
การจัดการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

- สาหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กทั้ง ๔ ศูนย์ ในอัตราคน
ละ 200 บาท/ปี จานวน
702 คน
- สาหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กทั้ง ๔ ศูนย์ ในอัตราคน
ละ 200 บาท/ปี จานวน
702 คน

40,000
40,000
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)

40,000
(เงินอุดหนุน)

- 140,400
(เงินอุดหนุน)

140,400
(เงินอุดหนุน)

-

140,400
(เงินอุดหนุน)

140,400
(เงินอุดหนุน)

10
ึ ษา
๒.๑ แผนงานการศก

ตัวชี้วัด (KPI)

40,000
- ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
(เงินอุดหนุน) จานวน 4 ศูนย์ได้รับ
การอุดหนุนสื่อการ
เรียนการสอนเชิง
สัญลักษณ์ของความ
เป็นชาติ
140,400 - เด็กนักเรียน จานวน
(เงินอุดหนุน) 702 คนได้รับการ
อุดหนุนค่าหนังสือเรียน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กได้รับ
การอุดหนุนสื่อการเรียน
การสอนเชิงสัญลักษณ์ของ
ความเป็นชาติ

สานักการศึกษา

- ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กได้รับ
การอุดหนุนค่าหนังสือเรียน

สานักการศึกษา

140,400 - เด็กนักเรียน จานวน - ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กได้รับ
(เงินอุดหนุน) 702 คน ได้รับการ การอุดหนุนค่าอุปกรณ์การ
อุดหนุนค่าอุปกรณ์การ เรียน
เรียน

สานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้้า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๒.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการอุดหนุนค่า
เครื่องแบบนักเรียน
(ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- เพื่ออุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

- สาหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กทั้ง ๔ ศูนย์ ในอัตราคน
ละ 300 บาท/ปี จานวน
702 คน

- 210,600
(เงินอุดหนุน)

210,600
(เงินอุดหนุน)

210,600 - เด็กนักเรียน จานวน - ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กได้รับ
(เงินอุดหนุน) 702 คนได้รับการ
การอุดหนุนค่าเครื่องแบบ
อุดหนุนค่าเครื่องแบบ นักเรียน
นักเรียน

สานักการศึกษา

5 โครงการอุดหนุนค่ากิจกรรม - เพื่ออุดหนุนสาหรับ
พัฒนาผู้เรียน
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
(ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก)
การจัดการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

- สาหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กทั้ง ๔ ศูนย์ ในอัตราคน
ละ 430 บาท/ปี จานวน
702 คน

- 301,860
(เงินอุดหนุน)

301,860
(เงินอุดหนุน)

301,860 - เด็กนักเรียน จานวน - ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กได้รับ
(เงินอุดหนุน) 702 คนได้รับการ
การอุดหนุนค่ากิจกรรม
อุดหนุนค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

สานักการศึกษา
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ึ ษา
๒.๑ แผนงานการศก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้้า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๒.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 โครงการจ้างวิทยากรปฏิบตั ิ - เพื่อเป็นการ
- จ้างวิทยากรปฏิบตั หิ น้าที่
หน้าที่ครูสอนอิสลามศึกษา ดาเนินการตามนโยบาย ครูสอนอิสลามศึกษา จานวน
กรมส่งเสริมการ
2 อัตรา ปฏิบตั หิ น้าที่
ปกครองท้องถิ่นในการ รร.ท.1 จานวน 1 อัตรา,
จัดให้มกี ารสอนอิสลาม รร.ท. 3 จานวน 1 อัตรา
ศึกษาในโรงเรียนที่
จัดการสอนสายสามัญ
ระดับประถมศึกษาปีที่
1-6 และระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

รวม

จ้านวน 6 โครงการ

-

236,160

236,160

40,000 1,069,420

1,069,420
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๒.๑ แผนงานการศก

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

236,160 - มีการจ้างวิทยากร
ปฏิบตั หิ น้าที่ครูสอน
อิสลามศึกษา
จานวน 2 อัตรา

- มีบคุ ลากรปฏิบตั หิ น้าที่
ครูสอนอิสลามศึกษาใน
สถานศึกษาอย่างเพียงพอ

1,069,420

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่ เติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข
๒.2 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- 108,000 108,000 108,000 - ผู้ปฏิบตั ิงาน จานวน - อาคารกักสัตว์มีความ กองสาธารณสุขฯ
1 โครงการจ้างเหมา
- ดูแลความสะอาด
- ผู้ปฏิบตั ิงาน จานวน ๑
1 คน ดูแลอาคารกัก เป็นระเบียบเรียบร้อย
บุคคลภายนอกดูแลอาคาร และความเรียบร้อย
คน
สัตว์ให้มีความสะอาด
กักสัตว์
บริเวณอาคารกักสัตว์
และมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข
๒.2 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 โครงการอุดหนุนสาหรับการ - เพื่ออุดหนุนให้แก่
- สนับสนุนให้ชุมชน จานวน
ดาเนินงานตามแนวทาง
คณะกรรมการหมู่บา้ น/ 28 ชุมชนๆ ละ ๒๐,๐๐๐
โครงการพระราชดาริดา้ น
คณะกรรมการชุมชน
บาท (อย่างน้อย 3 โครงการ)
สาธารณสุข
จัดทาโครงการตาม
พระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข

รวม

จานวน 2 โครงการ

-

-

560,000

560,000

668,000

668,000
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ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

560,000 - จานวนโครงการที่
- ทุกชุมชนได้ดาเนินการ
คณะกรรมการหมู่บา้ น/ โครงการตามแนวทาง
คณะกรรมการชุมชน
โครงการพระราชดาริดา้ น
ได้รับการสนับสนุนการ สาธารณสุข
ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข

668,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่ เติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น
๒.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- 800,000
1 โครงการพัฒนาอาชีพและแก้ไข
800,000
ปัญหาความยากจนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- เพื่อส่งเสริมเพิ่มทาง - สมาชิกในชุมชน
1.1 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ
50,000
50,000
ให้แก่สมาชิกชุมชน
เลือกและการสร้างงาน ท่าโรงเลื่อย เทศบาลเมือง
ท่าโรงเลื่อย
เพิ่มรายได้
สุไหงโก-ลก
- เพื่อสร้างกลุ่มอาชีพ
ให้เกิดขึ้นในเขต
เทศบาลเมืองสุไหง
โก-ลก
15
๒.๓ แผนงานสร ้างความเข ้มแข็งของชุมชน

2564
(บาท)
800,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

50,000 - ร้อยละ 80 ของ - สมาชิกในชุมชน
กลุ่มเป้าหมายมี
ท่าโรงเลื่อยใช้เวลา
ความพึงพอใจต่อ ว่างให้เกิดประโยชน์
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองสวัสดิการฯ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น
๒.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- เพื่อส่งเสริมเพิ่มทาง - สมาชิกในชุมชน
1.2 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ
50,000
50,000
ให้แก่สมาชิกชุมชนอริศรา
เลือกและการสร้างงาน อริศรา เทศบาลเมืองสุไหง
เพิ่มรายได้
โก-ลก
- เพื่อสร้างกลุ่มอาชีพ
ให้เกิดขึ้นในเขตเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก
1.3 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่สมาชิกชุมชนเจริญสุข

- เพื่อส่งเสริมเพิ่มทาง - สมาชิกในชุมชน
เลือกและการสร้างงาน เจริญสุข เทศบาลเมือง
เพิ่มรายได้
สุไหงโก-ลก
- เพื่อสร้างกลุ่มอาชีพ
ให้เกิดขึ้นในเขตเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก

-

50,000

50,000
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หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
กองสวัสดิการฯ
50,000 - ร้อยละ 80 ของ - สมาชิกในชุมชน
กลุ่มเป้าหมายมี
อริสราใช้เวลาว่างให้
ความพึงพอใจต่อ เกิดประโยชน์
โครงการ

กองสวัสดิการฯ
50,000 - ร้อยละ 80 ของ - สมาชิกในชุมชน
กลุ่มเป้าหมายมี
เจริญสุขใช้เวลาว่างให้
ความพึงพอใจต่อ เกิดประโยชน์
โครงการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น
๒.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- เพื่อส่งเสริมเพิ่มทาง - สมาชิกในชุมชน
1.4 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ
50,000
50,000
ให้แก่สมาชิกชุมชนสวน
เลือกและการสร้างงาน สวนมะพร้าว เทศบาล
มะพร้าว
เพิ่มรายได้
เมืองสุไหงโก
- เพื่อสร้างกลุ่มอาชีพ
ให้เกิดขึ้นในเขตเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก
1.5 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่สมาชิกชุมชนบาโงเปาะเล็ง

- เพื่อส่งเสริมเพิ่มทาง - สมาชิกในชุมชน
เลือกและการสร้างงาน บาโงเปาะเล็ง เทศบาล
เพิ่มรายได้
เมืองสุไหงโก-ลก
- เพื่อสร้างกลุ่มอาชีพ
ให้เกิดขึ้นในเขตเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก

-

50,000

50,000
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๒.๓ แผนงานสร ้างความเข ้มแข็งของชุมชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
50,000 - ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจต่อ
โครงการ

- สมาชิกในชุมชน
สวนมะพร้าวใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

กองสวัสดิการฯ

50,000 - ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจต่อ
โครงการ

- สมาชิกในชุมชน
บาโงเปาะเล็ง
ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

กองสวัสดิการฯ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น
๒.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- เพื่อส่งเสริมเพิ่มทาง - สมาชิกในชุมชน
1.6 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ
50,000
50,000
ให้แก่สมาชิกชุมชนดงงูเห่า
เลือกและการสร้างงาน ดงงูเห่า เทศบาล
เพิ่มรายได้
เมืองสุไหงโก
- เพื่อสร้างกลุ่มอาชีพ
ให้เกิดขึ้นในเขตเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก
1.7 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่สมาชิกชุมชนท่ากอไผ่

- เพื่อส่งเสริมเพิ่มทาง - สมาชิกในชุมชน
เลือกและการสร้างงาน ท่ากอไผ่ เทศบาลเมือง
เพิ่มรายได้
สุไหงโก-ลก
- เพื่อสร้างกลุ่มอาชีพ
ให้เกิดขึ้นในเขตเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก

-

50,000

50,000
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๒.๓ แผนงานสร ้างความเข ้มแข็งของชุมชน

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
กองสวัสดิการฯ
50,000 - ร้อยละ 80 ของ - สมาชิกในชุมชน
กลุ่มเป้าหมายมี
ดงงูเห่าใช้เวลาว่าง
ความพึงพอใจต่อ ให้เกิดประโยชน์
โครงการ

50,000 - ร้อยละ 80 ของ - สมาชิกในชุมชน
กลุ่มเป้าหมายมี
ท่าก่อไผ่ ใช้เวลาว่าง
ความพึงพอใจต่อ ให้เกิดประโยชน์
โครงการ

กองสวัสดิการฯ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น
๒.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- เพื่อส่งเสริมเพิ่มทาง - สมาชิกในชุมชน
1.8 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ
50,000
50,000
ให้แก่สมาชิกชุมชนศรีอามาน
เลือกและการสร้างงาน ศรีอามาน เทศบาลเมือง
เพิ่มรายได้
สุไหงโก-ลก
- เพื่อสร้างกลุ่มอาชีพ
ให้เกิดขึ้นในเขตเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก
1.9 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่สมาชิกชุมชนหัวสะพาน

- เพื่อส่งเสริมเพิ่มทาง - สมาชิกในชุมชน
เลือกและการสร้างงาน หัวสะพาน เทศบาลเมือง
เพิ่มรายได้
สุไหงโก-ลก
- เพื่อสร้างกลุ่มอาชีพ
ให้เกิดขึ้นในเขตเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก

-

50,000

50,000
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๒.๓ แผนงานสร ้างความเข ้มแข็งของชุมชน

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
กองสวัสดิการฯ
50,000 - ร้อยละ 80 ของ - สมาชิกในชุมชน
กลุ่มเป้าหมายมี
ศรีอามานใช้เวลาว่าง
ความพึงพอใจต่อ ให้เกิดประโยชน์
โครงการ

กองสวัสดิการฯ
50,000 - ร้อยละ 80 ของ - สมาชิกในชุมชน
กลุ่มเป้าหมายมี
หัวสะพานใช้เวลาว่าง
ความพึงพอใจต่อ ให้เกิดประโยชน์
โครงการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น
๒.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- เพื่อส่งเสริมเพิ่มทาง - สมาชิกในชุมชน
1.10 กิจกรรมฝึกอบรมให้
50,000
50,000
แก่สมาชิกชุมชนบาโงปริเม็ง
เลือกและการสร้างงาน บาโงปริเม็งเทศบาลเมือง
เพิ่มรายได้
สุไหงโก-ลก
- เพื่อสร้างกลุ่มอาชีพ
ให้เกิดขึ้นในเขตเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก
1.11 กิจกรรมฝึกอบรมให้
แก่สมาชิกชุมชนบือเร็ง

- เพื่อส่งเสริมเพิ่มทาง - สมาชิกในชุมชน
เลือกและการสร้างงาน บือเร็งเทศบาลเมือง
เพิ่มรายได้
สุไหงโก-ลก
- เพื่อสร้างกลุ่มอาชีพ
ให้เกิดขึ้นในเขตเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก

-

50,000

50,000
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๒.๓ แผนงานสร ้างความเข ้มแข็งของชุมชน

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
กองสวัสดิการฯ
50,000 - ร้อยละ 80 ของ - สมาชิกในชุมชน
กลุ่มเป้าหมายมี
บาโงปริเม็งใช้เวลาว่าง
ความพึงพอใจต่อ ให้เกิดประโยชน์
โครงการ

50,000 - ร้อยละ 80 ของ - สมาชิกในชุมชน
กลุ่มเป้าหมายมี
บือเร็งใช้เวลาว่าง
ความพึงพอใจต่อ ให้เกิดประโยชน์
โครงการ

กองสวัสดิการฯ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น
๒.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- เพื่อส่งเสริมเพิ่มทาง - สมาชิกในชุมชน
1.12 กิจกรรมฝึกอบรม
50,000
50,000
อาชีพให้แก่สมาชิกชุมชน
เลือกและการสร้างงาน กือดาบารูเทศบาลเมือง
กือดาบารู
เพิ่มรายได้
สุไหงโก-ลก
- เพื่อสร้างกลุ่มอาชีพ
ให้เกิดขึ้นในเขตเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก
1.13 กิจกรรมฝึกอบรม
อาชีพให้แก่สมาชิกชุมชน
หลังล้อแม็ก

- เพื่อส่งเสริมเพิ่มทาง - สมาชิกในชุมชน
เลือกและการสร้างงาน หลังล้อแม็กเทศบาลเมือง
เพิ่มรายได้
สุไหงโก-ลก
- เพื่อสร้างกลุ่มอาชีพ
ให้เกิดขึ้นในเขตเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก

-

50,000

50,000
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๒.๓ แผนงานสร ้างความเข ้มแข็งของชุมชน

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
กองสวัสดิการฯ
50,000 - ร้อยละ 80 ของ - สมาชิกในชุมชน
กลุ่มเป้าหมายมี
กือดาบารูใช้เวลาว่าง
ความพึงพอใจต่อ ให้เกิดประโยชน์
โครงการ

50,000 - ร้อยละ 80 ของ - สมาชิกในชุมชน
กลุ่มเป้าหมายมี
หลังล้อแม็กใช้เวลา
ความพึงพอใจต่อ ว่างให้เกิดประโยชน์
โครงการ

กองสวัสดิการฯ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น
๒.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- เพื่อส่งเสริมเพิ่มทาง - สมาชิกในชุมชน
1.14 กิจกรรมฝึกอบรม
50,000
50,000
อาชีพให้แก่สมาชิกชุมชน
เลือกและการสร้างงาน หัวกุญแจเทศบาลเมือง
หัวกุญแจ
เพิ่มรายได้
สุไหงโก-ลก
- เพื่อสร้างกลุ่มอาชีพ
ให้เกิดขึ้นในเขตเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก
1.15 กิจกรรมฝึกอบรม
อาชีพปักเลื่อมให้แก่กลุ่มสตรี

- เพื่อส่งเสริมความรู้
- คณะกรรมการกลุ่ม
และทักษะด้านอาชีพ สตรี เทศบาลเมืองสุไหง
ปักเลื่อมผ้าถุงให้แก่กลุ่ม โก-ลก
สตรี ได้สร้างโอกาสและ
ทางเลือกในการประกอบ
อาชีพ

-

50,000

50,000
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หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
กองสวัสดิการฯ
50,000 - ร้อยละ 80 ของ - สมาชิกในชุมชน
กลุ่มเป้าหมายมี
หัวกุญแจใช้เวลาว่าง
ความพึงพอใจต่อ ให้เกิดประโยชน์
โครงการ

50,000 - ร้อยละ 80 ของ - สมาชิกในกลุ่มสตรี กองสวัสดิการฯ
กลุ่มเป้าหมายมี
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ความพึงพอใจต่อ ประโยชน์
โครงการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น
๒.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- เพื่อส่งเสริมความรู้
- ผู้สูงอายุในเขต
1.16 กิจกรรมฝึกอบรมทา
50,000
50,000
ขนมอบ ผู้สูงอายุ
และทักษะด้านอาชีพ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ให้แก่ผู้สูงอายุ และใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์
- เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูง
อายุเกิดการรวมกลุ่ม
ทากิจกรรม นามาซึ่ง
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
รวม จานวน 1 โครงการ 16 กิจกรรม

-

800,000

800,000
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ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
50,000 - ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจต่อ
โครงการ

800,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลเมืองสุไหง
โก-ลก ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2561
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ 2 : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมด้านการออกกาลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการจัดงานส่งเสริม
การกีฬาและนันทนาการ
1 โครงการจัดส่งเยาวชน
ประชาชน เข้าร่วมการ
แข่งขันและการประกวดใน
กิจกรรมต่างๆ

- เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรม
ต่างๆ ภายในองค์กรอย่าง
ต่อเนื่องในการเข้าร่วมการ
แข่งขัน สร้างความสามัคคีในหมู่
คณะ และส่งเสริมพัฒนาบุคคล
ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปญ
ั ญา

- จัดส่งนักกีฬาและผู้เข้าแข่ง
ประกวดในนามเทศบาลเมืองสุ
ไหงโก-ลก เข้าร่วมการแข่งขัน
และประกวดในระดับต่างๆ

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

2,500,000

2,500,000

-

250,000

250,000

24
๒.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2564
(บาท)

ตัวชี้วดั (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2,500,000
250,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมแข่งขัน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
80

- เทศบาลสามารถ
ส่งเสริมนักกีฬาต่างๆ
ที่อยู่ในเครือข่ายไปเข้า
ร่วมการแข่งขันได้ทกุ
ระดับ เยาวชน และ
ประชาชนจากชมรม
ต่างๆ เห็นความสาคัญ
และกระตือรือร้นในการ
ออกกาลังกายมากขึ้น

สานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ 2 : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมด้านการออกกาลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 โครงการแข่งขันกีฬากรีฑา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศ
ไทยระดับภาคใต้และ
ระดับประเทศ

- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความสนใจในการเล่นกีฬา
มากยิ่งขึ้น และได้มีโอกาส
เล่นและเข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาในทุกระดับ
สร้างความสามัคคี มี
คุณธรรมและมีน้าใจเป็น
นักกีฬา

- นักกีฬา/เจ้าหน้าที่เข้าร่วม
การแข่งขันฯ รอบคัดเลือก
ระดับภาคใต้ จานวน 100
คน และรองชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ จานวน 60 คน

3 โครงการแข่งขันกีฬา
เปตอง

- เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาส - นักกีฬา จานวน 70 ทีม
เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าง
ต่อเนื่อง และรู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วดั (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - นักกีฬา/
- นักเรียนมีส่วนร่วม
เจ้าหน้าที่
ในการแข่งขันกีฬา
จานวน 160 คน ประเภทต่างๆ และมี
ประสบการณ์ทางด้าน
กีฬามากยิ่งขึ้น

สานักการศึกษา

-

สานักการศึกษา

80,000

80,000
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80,000 - จานวน 70 ทีม - ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ ที่ดี สร้าง
ความสามัคคี มีน้าใจ
เป็นนักกีฬาและมี
คุณธรรมในการ
แข่งขันกีฬา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ 2 : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมด้านการออกกาลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่

โครงการ

4 โครงการแข่งขันเรือยอ
กอง

วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ รักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี
เกิดความสมัครสมานสามัคคี
และเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- การแข่งขันเรือยอกอง
(ประเภททั่วไป,ประเภท
อาวุโส), แข่งขันเรือปิดตา
การแข่งขันเรือคู่พเิ ศษ

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

300,000

300,000
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2564
(บาท)

ตัวชี้วดั (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

300,000 - การแข่งขัน
เรือยอกอง,เรือ
ปิดตา,เรือคู่
พิเศษและการ
ประกวดท่าเรือ
สวยงาม

- เยาวชน และ
ประชาชนมีความ
สมัครสมานสามัคคีใน
ชุมชน และมีสุขภาพ
แข็งแรง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ 2 : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมด้านการออกกาลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่

โครงการ

5 โครงการการแข่งขัน
ปันจักสีลัต

วัตถุประสงค์
- เยาวชน ประชาชน ได้ออก
กาลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง
ทั้งร่างกายและจิตใจ รู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ประเภทการแข่งขัน จัด
กลุ่มอายุ 10 ปี - 18 ปีขึ้นไป
, ประเภทการต่อสู้
(Tanding ) อายุ 10 ปี
แต่ไม่เกิน 12 ปี, ประเภท
การต่อสู้ยุวชน ชาย/หญิง
(อายุ 13 ปี แต่ไม่เกิน 15
ปี), ประเภทการต่อสู้เยาวชน
ชาย/หญิง (อายุ 16 ปีขึ้นไป
แต่ไม่เกิน 18 ปี และ
ประเภทการต่อสู่ 3 คน
(Team 3x3)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

250,000

250,000
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2564
(บาท)

ตัวชี้วดั (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

250,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
แข่งขันไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- เยาวชน และ
สานักการศึกษา
ประชาชนเห็นคุณค่า
และประโยชน์ของการ
ออกกาลังกายและเล่น
กีฬามากยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ 2 : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมด้านการออกกาลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่

โครงการ

6 โครงการแข่งขัน
บาสเกตบอล

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน - จัดแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
ให้เด็ก เยาวชน และ
ประเภทเยาวชนและ
ประชาชนในสร้างความ
ประชาชนในจังหวัดนราธิวาส
สามัคคี ลดปัญหายาเสพติด และพื้นที่ใกล้เคียง
และเพื่อออกกาลังกาย รักษา
สุขภาพ

7 โครงการแข่งขันฟุตบอล - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี - จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล
สานสัมพันธ์ เทศบาล
สุขภาพที่ดี รู้จักใช้เวลาว่างให้ ประเภทเยาวชน ประชาชน
เมืองสุไหงโก-ลก คัพ
เกิดประโยชน์ เรียนรู้และ
และ FA CUP
พัฒนาทักษะทางกีฬา
ฟุตบอลที่ถูกต้อง

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วดั (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

150,000

150,000

150,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
แข่งขันไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

- เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ตระหนัก
ในความสาคัญของ
การออกกาลังกาย
เกิดความสามัคคีและ
ร่วมมือกันใช้กีฬาเป็น
สื่อในการสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชน
และสังคม

สานักการศึกษา

-

300,000

300,000

300,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
แข่งขันไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

- ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ ที่ดี รู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และสร้าง
ความสามัคคี

สานักการศึกษา

28
๒.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ 2 : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมด้านการออกกาลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่

โครงการ

8 โครงการแข่งขันกีฬา
เซปักตะกร้อ

วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวติ แก่
เยาวชน ประชาชน สร้าง
มิตรภาพที่ดีต่อกัน ลดปัญหา
อบายมุขและสิ่งเสพติดต่างๆ

9 โครงการแข่งขัน
- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มี
กีฬา-กรีฑา กลุ่มโรงเรียน โอกาสเล่นและเข้าร่วม
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก กิจกรรมการแข่งขันกีฬาใน
ทุกระดับ และเห็นคุณค่าของ
การเล่นกีฬา
รวม

จานวน 9 โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

- จัดแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ
ประเภท ก ประชาชนทั่วไป
เปิดรับนักกีฬาจากประเทศ
มาเลเซียและต่างจังหวัดของ
ประเทศไทย จานวน 12 ทีม
, ประเภท ข เยาวชน
ประชาชน ภายใน จานวน
16 ทีม

-

70,000

70,000

- นักเรียนในโรงเรียน
เทศบาล 1 - 4 เข้าร่วม
แข่งขันกีฬาฟุตซอล,
วอลเล่ย์บอลในร่ม, เปตอง,
เซปัคตะกร้อ และกรีฑา

-

100,000

100,000

2564
(บาท)

70,000 - จานวน 28 ทีม - ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ ที่ดี รู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และสร้าง
ความสามัคคี

100,000 - นักเรียนมี
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
แข่งขันไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

- 2,500,000 2,500,000 2,500,000
29
๒.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวชี้วดั (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

- นักเรียนมี
ความสามารถและ
ทักษะในด้านกีฬา
เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่ เติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข
2.5 แผนงานการพาณิชย์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการสารวจข้อมูล - เพื่อให้ทราบถึงจานวน
จานวนสัตว์และขึ้น
สุนัขและแมวภายในเขต
ทะเบียนสัตว์
เทศบาลฯ
ตามโครงการสัตว์
- เพื่อป้องกันโรคติดต่อที่
ปลอดโรค คน
เกิดจากโรคพิษสุนัขบ้า
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ

รวม

จานวน 1 โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จ้างเหมาเจ้าหน้าที่หรือ
อาสาสมัครออกสารวจ
และขึ้นทะเบียนสุนัขและ
แมวปีละ ๒ ครั้ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15,000
15,000
15,000

15,000

15,000
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๒.๕ แผนงานการพาณิชย์

15,000

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
15,000 - จานวนสุนัข
และแมวที่มี
เจ้าของและไม่มี
เจ้าของได้รับ
การขึ้นทะเบียน

15,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- เพื่อทราบถึง
จานวนสุนัขและ
แมวในพื้นที่
- สามารถ
ตรวจสอบและ
ควบคุมได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่ เติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพืน้ ที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 : ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ 3 : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
3.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการจ้างเหมา
- เพื่อเฝ้าระวังดูแล
รักษาความปลอดภัย รักษาความปลอดภัยใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล ชีวติ และทรัพย์สินของ
นักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษา

รวม

จานวน 1 โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัย จานวน 7
อัตรา รร.ท.1 จานวน 1
อัตรา, รร.ท.2 จานวน 2
อัตรา, รร.ท. 3 จานวน
2 อัตรา รร.ท. 4 จานวน
2 อัตรา

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- 672,000 672,000

-

672,000
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ึ ษา
๓.๑ แผนงานการศก

672,000

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
672,000 - มีจ้างเหมา
บริการรักษา
ความปลอดภัย
จานวน 7 อัตรา

672,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- บุคลากร
ทางการศึกษาและ
นักเรียนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครัง้ ที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ : ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน เพือ่ รองรับประชาคมอาเซียน
๔.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการถนนสายวัฒนธรรม - เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ - ส่งเสริมให้ประชาชนมี
การท่องเที่ยว วัฒนธรรม อาชีพและกระจายรายได้
ในอาเภอสุไหงโก-ลก

รวม

จานวน 1 โครงการ

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561
2562
2563 2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

150,000 150,000 150,000 150,000 - ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวเข้ามา
จับจ่ายซื้อสินค้าใน
งานเพิ่มขึ้น

- เกิดรายได้จากการมี
อาชีพ
- เศรษฐกิจหมุนเวียน
คุณภาพชีวติ ดีขึ้น

150,000 150,000 150,000 150,000

32
๔.๑ แผนงานสร ้างความเข ้มแข็งของชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครัง้ ที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ 5 : ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา : ปรับปรุงภูมิทศั น์ในชุมชนและเมือง
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่

โครงการ

1 โครงการจ้างเหมาดูแล
รักษาความสะอาดอาคาร
อเนกประสงค์ พร้อมดูแล
รักษาไม้ประดับสวนรื่นอรุณ

วัตถุประสงค์
- เพื่อดูแลรักษาความ
สะอาดอาคาร
อเนกประสงค์ และดูแล
รักษาไม้ประดับ สวนรื่น
อรุณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ผู้ปฏิบตั ิงานดูแลรักษา
ความสะอาดอาคาร
อเนกประสงค์ พร้อมดูแล
รักษาไม้ประดับ สวนรื่น
อรุณ จานวน 1 คน

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

108,000

108,000
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๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วดั (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

108,000 - จ้างเหมา
ผู้ปฏิบตั ิงาน
จานวน 1 คน
ดูแลรักษาความ
สะอาดอาคาร
อเนกประสงค์
พร้อมดูแลรักษาไม้
ประดับสวนรื่น
อรุณให้มีความ
สะอาด

- อาคารอเนกประสงค์
สวนรื่นอรุณมีความ
สะอาด ประชาชนที่มา
ใช้บริการมีความพีง
พอใจ

2564
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ 5 : ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา : จัดทาระบบกาจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบาบัดน้าเสีย
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2 โครงการจ้างเหมา
- ดูแลความสะอาดและ
บุคคลภายนอกดูแลจัดการ ความเรียบร้อยบริเวณ
บ่อบาบัดสิ่งปฏิกูล
บ่อบาบัดสิ่งปฏิกูล

รวม

จานวน 2 โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ผู้ปฏิบตั ิงาน จานวน ๒
คน ดูแลจัดการบ่อบาบัด
สิ่งปฏิกูล

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วดั (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

-

216,000

216,000

216,000 - บ่อบาบัดสิ่ง
- มีบอ่ บาบัดสิ่งปฏิกูล
ปฏิกูลสะอาดมี
มีความเป็นระเบียบ
ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย
เรียบร้อยขึ้น
ร้อยละ 90

-

324,000

324,000

324,000
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๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่ เติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุมสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ 5 : ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา : ปรับปรุงภูมิทศั น์ในชุมชนเมือง
5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI)
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจ้างเหมา
- เพื่อดูแลรักษาความ - ดูแลรักษาความสะอาด
- 752,000 752,000 752,000 - สนามกีฬา
เอกชนดูแลรักษาความ ปลอดภัย ดูแลรักษา
บริเวณสนามกีฬา
มหาราชและ
สะอาดบริเวณโดยรอบ ความสะอาด และ
มหาราช ลานคนเดิน
สนามกีฬาอื่นๆ
สนามกีฬามหาราช
อานวยความสะดวก สนามเปตอง สนามฟุต
มีความสะอาด
แก่ประชาชนที่มาใช้ ซอล สนามหญ้าเทียม
และปลอดภัย
บริการ
ห้องประชุมมหาราช และ
ห้องนา

รวม

จานวน 1 โครงการ

- 752,000 752,000

752,000
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๕.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- สนามกีฬามหาราช สานักการศึกษา
ลานคนเดิน
สนามเปตอง สนาม
ฟุตซอล สนามหญ้า
เทียม ห้องประชุม
มหาราช และห้องนา
สะอาดและอยู่ใน
สภาพใช้งานได้ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครังที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ 5 : ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา : จัดทาระบบกาจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบาบัดนาเสีย
5.3 แผนงานการพาณิชย์

ที่

โครงการ

1 โครงการจ้างเหมา
บุคคลภายนอกดูแลระบบ
และการจัดการโรงฆ่าสัตว์

รวม

จานวน 1 โครงการ

วัตถุประสงค์
- ดูแลระบบ ความสะอาด
และความปลอดภัยบริเวณ
โรงฆ่าสัตว์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ผู้ปฏิบตั ิงาน จานวน ๔
คน ดูแลระบบและการ
จัดการโรงฆ่าสัตว์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชีวัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

432,000

432,000

432,000 - โรงฆ่าสัตว์มีการ - โรงฆ่าสัตว์มีการ
กองสาธารณสุขฯ
จัดการระบบที่ดี จัดการระบบที่ดีมี
สะอาดและ
ความปลอดภัยมากขึ้น
ปลอดภัยขึ้น

-

432,000

432,000

432,000
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๕.๓ แผนงานการพาณิชย์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่ เติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพืน้ ที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน
6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการอบรมคุณธรรมและ
70,000
70,000
จริยธรรมแก่เยาวชน
1.1 กิจกรรมอบรมเชิง
- เพื่อสร้างคุณธรรมให้
- เยาวชนในพื้นที่เขต
27,000
27,000
ปฏิบตั ิการด้านคุณธรรม
เกิดขึ้นในเยาวชน
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
จริยธรรมแก่เยาวชน
เพิ่มความสัมพันธ์ระหว่าง ทั้ง 28 ชุมชน
องค์กร
- เพื่อสนับสนุนกิจการ
ทางด้านศาสนา
- เพื่อสร้างความสมัคคี
และความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันให้เกิดความ
สันติสุข
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๖.๑ แผนงานสร ้างความเข ้มแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
70,000
27,000 - ร้อยละ 80
ของกลุ่ม
เป้าหมายมี
ความพีงพอใจ
ต่อโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- เยาวชนมีคุณธรรม
เกิดความเป็นน้้าหนึ่ง
ใจเดียวกัน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองสวัสดิการฯ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพืน้ ที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน
6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1.2 กิจกรรมพัฒนา
- เพื่อสร้างคุณธรรมให้
- เด็กและเยาวชนใน
43,000
43,000
ความรู้คู่คุณธรรมเด็ก
แก่เยาวชน สร้างความ
เขตเทศบาล จ้านวน
และเยาวชน
สัมพันธ์อันดีระหว่าง
60 คน
องค์กร
- เพื่อสนับสนุนกิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
43,000 - ร้อยละ 80
ของกลุ่ม
เป้าหมายมี
ความพีงพอใจ
ต่อโครงการ

ทางด้านศาสนา
- สร้างความสมัคคี

เป็นน้้าหนึ่งอันเดียวกัน
รวม จานวน 1 โครงการ 2 กิจกรรม

-

70,000

70,000

38 ้มแข็งของชุมชน
๖.๑ แผนงานสร ้างความเข

70,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- เยาวชนมีคุณธรรม กองสวัสดิการฯ
จริยธรรมมีความ
สัมพันธ์อันดีต่อองค์กร
และเกิดความเป็น
น้้าหนึ่งใจเดียวกัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่ เติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพืน้ ที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการจัดงานส่งเสริม
ประเพณี ศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น

1 โครงการประเพณีชักพระ

- เพื่อส่งเสริม เผยแพร่และ - จัดให้มขี บวนแห่เรือพระ
อนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรม
จากวัดวาอารามต่างๆ ในเขต
ประเพณีอนั ดีงามของ
เทศบาลและบริเวณใกล้เคียง
ท้องถิ่น และสร้าง
และมีการประกวดเรือพระ
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
หน่วยงานราชการกับ
ประชาชน

-

2,410,000

2,410,000

-

300,000

300,000
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๖.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2,410,000

300,000 - ประชาชนมี
- ประเพณีลากเรือพระ
ความพึงพอใจใน ของท้องถิ่นได้ดารงคง
การเข้าร่วม
อยู่สืบไป
กิจกรรมไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 80

สานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพืน้ ที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 โครงการประเพณีลอย
- เพื่อเผยแพร่
- เด็ก เยาวชน ประชาชน
580,000
580,000
กระทง
ประชาสัมพันธ์ให้ทกุ ภาค ในพื้นที่ ตาบลใกล้เคียง
ส่วนมีส่วนร่วมในการ
และประเทศเพื่อนบ้าน
อนุรักษ์และฟื้นฟูสืบสาน
ประเพณีวฒ
ั นธรรมของ
ไทย และเพิ่มศักยภาพ
การส่งเสริมการท่องเที่ยว
และรายได้
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๖.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
580,000 - เด็ก เยาวชน
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้มา
เที่ยวอาเภอสุไหง
โก-ลกมากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพืน้ ที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการวันส่งท้าย
- เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ - ประชาชนร่วมทาบุญ
350,000
350,000
ปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่
พุทธศาสนิกชน ได้ทาบุญ ตักบาตรและร่วมกิจกรรม
ตักบาตรร่วมกันและสร้าง วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ความรัก ความสามัคคีใน ใหม่
หมู่พี่น้องประชาชน
สร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างประชาชนและ
ส่วนราชการ
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๖.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
350,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ประชาชนได้มี
สานักการศึกษา
โอกาสพบปะและ
ร่วมกันทาบุญตัก
บาตรและเสริมสร้าง
ความรักความสามัคคี
ความเข้าใจอันดีต่อกัน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพืน้ ที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการวันตรุษจีน
- เพื่อสืบสานส่งเสริม
- ประชาชนเชื้อสายจีน
480,000
480,000
อนุรักษ์ประเพณี
และประชาชนทั่วไปใน
คนไทยเชื้อสายจีนใน
พื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง
ท้องถิ่น และกระตุ้น
เศรษฐกิจของเมืองสุไหง
โก-ลกให้ดียิ่งขึ้น
5 โครงการประเพณี
สงกรานต์

- เพื่อส่งเสริมให้
- ประชาชนในเขตพื้นที่
ประชาชนเกิดความสานึก และประเทศเพื่อนบ้าน
ในการแสดงออกซึ่ง
ความกตัญูญูกตเวทีต่อ
ญาติผู้ใหญ่ที่ตนเคารพ
นับถือและสร้างความรัก
ความสามัคคีของคนใน
ท้องถิ่น

-

250,000

250,000
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ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
480,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

250,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- เด็ก เยาวชน
ประชาชนทั่วไป
มีทศั นะคติที่ดีและ
ช่วยกันอนุรักษ์
ประเพณีอันดีงาม
สืบไป

สานักการศึกษา

- เด็กและประชาชน
เห็นความสาคัญและ
ช่วยกันอนุรักษ์
ประเพณีที่ดีงามไว้
ต่อไป และเศรษฐกิจ
ดีขึ้น

สานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพืน้ ที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 โครงการวัน
- เพื่อเป็นการส่งเสริม
- จัดให้มีการหล่อเทียน
250,000
250,000
อาสาฬหบูชา/วัน
และรักษาไว้ซึ่งประเพณี และสมโภชเทียนพรรษา
เข้าพรรษา
วันสาคัญทางพุทธศาสนา จานวน 9 ต้น,กิจกรรม
และส่งเสริมให้นักเรียน กวนข้าวมธุปายาส
ข้าราชการและประชาชน จานวน 8 กระทะ และมี
ได้มีส่วนร่วมในการ
การแห่เทียนพรรษาและ
บาเพ็ญกุศลร่วมกัน
ผ้าอาบน้าฝน เพื่อนาไป
ถวายวัด จานวน 4 วัด
7 โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

- เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์สมโภชเจ้าแม่
โต๊ะโมะให้ได้รับความ
สนใจจากประชาชนที่มา
ร่วมงานทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศที่มีความ
ใกล้เคียงกันทั้งเชื้อชาติ
และวัฒนธรรม

- สร้างภาพลักษณ์ของ
เมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัย
และผู้คนมีความรัก
สมัครสมานสามัคคี
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

-

100,000

100,000
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ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
250,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

100,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 81

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนทุกหมู่
เหล่าร่วมกิจกรรม
บาเพ็ญกุศลอย่าง
พร้อมเพียงกัน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา

- ประชาชนเข้าร่วม สานักการศึกษา
และตระหนักถึง
ความสาคัญในการสืบ
สานอนุรักษณ์
ประเพณีและ
วัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพืน้ ที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8 โครงการบรรพชา
- เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
- เด็ก เยาวชน ในเขต
100,000
100,000
สามเณรและบวชศีล
จริยธรรมให้กับเด็กและ เทศบาลเข้าร่วมกิจกรรม
จาริณีภาคฤดูร้อน
เยาวชนได้ตระหนักถึง
จานวน 100 คน
หลักปฏิบตั ิธรรมคาสอน
ของพระพุทธศาสนา
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ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
100,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- เด็กและเยาวชน
ได้รับการปลูกฝัง
ด้านศึลธรรม
คุณธรรมและ
จริยธรรม
โดยสามารถนาไป
ปฏิบตั ิใน
ชีวติ ประจาวันได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพืน้ ที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการจัดงานรัฐพิธี
801,000
801,000
และวันสาคัญต่างๆ
9 โครงการจัดงานวัน
ปิยมหาราช

- เพื่อเป็นการร่วมแสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์

- ข้าราชการ พ่อค้า
ประชาชน นักเรียน
นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ

-

1,000

1,000
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ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
801,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1,000 - ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมรัฐพิธี
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

- ประชาชนทุกหมู่
เหล่าได้เข้าร่วมแสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพืน้ ที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10 โครงการจัดงานวันพ่อ
- เพื่อเป็นการร่วมแสดง - ข้าราชการ พ่อค้า
50,000
50,000
แห่งชาติ
ความจงรักภักดีต่อ
ประชาชน นักเรียน
สถาบันพระมหากษัตริย์ นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมทาบุญตักบาตร
และพิธถี วายราชสดุดี

11 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

- เพื่อปลูกฝังให้เด็กมี
- เด็กและเยาวชนทั้งใน
ส่วนร่วมในสังคม และ
และนอกระบบโรงเรียน
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ในอาเภอสุไหงโก-ลก
ได้มีการพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคมและสติปญ
ั ญา
ในทางที่ดีและถูกต้อง

-

200,000

200,000
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๖.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
50,000 - ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมรัฐพิธี
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

200,000 - ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ประชาชนทุกหมู่
สานักการศึกษา
เหล่า สานึกใน
สถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์
ได้ร่วมแสดงความ
จงรักภักดีอย่างพร้อม
เพรียงกัน
- เด็กและเยาวชน
กล้าคิด กล้าทา
กล้าแสดงออกในทาง
ที่ถูกต้อง และเกิด
ความสามัคคีระหว่าง
หมู่คณะ

สานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพืน้ ที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12 โครงการจัดงานวัน
- เพื่อเป็นการร่วมแสดง - ข้าราชการ พ่อค้า
300,000
300,000
อนุรักษ์มรดกไทย
ความจงรักภักดีต่อ
ประชาชน องค์กรต่างๆ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ในอาเภอสุไหงโก-ลก
และพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
300,000 - ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมรัฐพิธี
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

13 โครงการจัดงานวันเฉลิม - เพื่อเป็นการร่วมแสดง
พระชนมพรรษาสมเด็จ ความจงรักภักดีต่อ
พระเจ้าอยู่หวั
สถาบันพระมหากษัตริย์
มหาวชิราลงกร ณ
บดินทรเทพยวรางกูร

200,000 - ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมรัฐพิธี
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

- ข้าราชการ พ่อค้า
ประชาชน นักเรียน
นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ

-

200,000

200,000
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๖.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ประชาชนทุกหมู่
เหล่า ได้เข้าร่วม
กิจกรรมการแสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์

สานักการศึกษา

- ประชาชนทุกหมู่
เหล่า ได้เข้าร่วม
กิจกรรมการแสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์

สานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพืน้ ที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
14 โครงการจัดงานเฉลิม
- เพื่อเป็นการร่วมแสดง - ข้าราชการ พ่อค้า
50,000
50,000
พระเกียรติสมเด็จ
ความจงรักภักดีต่อ
ประชาชน นักเรียน
พระนางเจ้าสิริกิต์
สถาบันพระมหากษัตริย์ นักศึกษา เข้าร่วม
พระบรมราชินีนาถ
กิจกรรมกิจกรรมเฉลิม
เนื่องในโอกาสพระราช
พระเกียรติฯ
พิธมี หามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา
รวม จานวน 14 โครงการ

-

3,211,000

3,211,000
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๖.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
50,000 - ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมรัฐพิธี
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

3,211,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนทุกหมู่
เหล่า ได้เข้าร่วม
กิจกรรมการแสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่ เติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพืน้ ที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบตั ิงาน
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการปรับปรุงระบบ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ - ปรับปรุงระบบ
281,280
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้ระบบเครือข่าย
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ของสานักงาน ของสานักงานเทศบาล
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เมืองสุไหงโก-ลก
ให้มีประสิทธิภาพ
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๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
- - เทศบาลเมืองสุไหง
โก-ลกได้เพิ่มระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
จานวน 1 แห่ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ทาให้ระบบ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของ
สานักงานเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลกมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพืน้ ที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 โครงการจัดการเลือกตั้ง - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
- ประชาชนในเขต
- 1,500,000
การจัดการเลือกตั้ง
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกเทศบาล
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๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- - มีผู้บริหารฯและ
- การจัดการ
สมาชิกสภาท้องถิ่น เลือกตั้งเป็นไปด้วย
ที่มาจากการเลือกตั้ง ความเรียบร้อยและ
ประชาชนออกมาใช้
สิทธิใ์ นการเลือกตั้ง
ทุกครัวเรือน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพืน้ ที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดาเนินงานขององค์กร เพือ่ รองรับประชาคมอาเซียน
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการจัดทาสื่อ
- จัดทาปฏิทนิ ประจาปีที่ - จานวน 7,000 เล่ม
126,000 126,000
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ รวบรวมหมายเลข
หมายเลขโทรศัพท์ของ โทรศัพท์ของหน่วยงาน
หน่วยงานราชการ
และองค์กรต่างๆในอาเภอ
เอกชน ในอาเภอสุไหง สุไหงโก-ลก ที่ประชาชน
โก-ลก
ควรทราบไว้ในปฏิทนิ
มุ่งหวังให้ประชาชนติดสื่อ
นี้ไว้ในอาคารหรือสถานที่
สาธารณะต่างๆที่มองเห็น
ได้ง่ายเพื่อที่จะได้สามารถ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
สอบถามข้อมูลหรือขอรับ
บริการได้ทนั ที
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๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
126,000 - โปสเตอร์ใน
รูปแบบปฏิทนิ แขวน
ประจาปีพทุ ธศักราช

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ทาให้มีความ
พร้อมและมี
ประสิทธิภาพใน
การปกิบตั ิงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองวิชาการฯ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพืน้ ที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการจัดเวทีประชาคม - เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทน - ผู้บริหารเทศบาล
20,000
20,000
20,000
ชุมชนและประชาชนมี
สมาชิกสภาเทศบาล
ส่วนร่วมในการแสดง
คณะกรรมการพัฒนา
ความคิดเห็นกาหนด
เทศบาล ผู้แทนภาครัฐ
ทิศทางในการพัฒนาให้ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน
เป็นไปตามความต้องการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน
ของประชาชนและ
ชุมชนทั้ง 28 ชุมชน
สามารถเข้าถึงปัญหาที่
ชมรม สมาคม และ
เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง
ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ
รวม

จานวน 4 โครงการ

301,280

1,646,000

146,000
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๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
20,000 - จานวนผู้เข้าร่วม
การประชุมประชาคม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
ของสัดส่วนของการ
จัดประชาคมท้องถิ่น

146,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนเข้า
ร่วมการจัดเวที
ประชาคม เกิดการ
รวมกลุ่มทางสังคม
สร้างแนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเองและเพื่อให้
การทาประชาคมมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองวิชาการฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่ เติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพืน้ ฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บคุ ลากรในองค์กร
7.2 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการพัฒนาข้าราชครู - เพื่อให้ครูได้มี
- สาหรับครูโรงเรียน
- 507,000 507,000
ในสังกัดองค์กรปกครอง โอกาสพัฒนาความรู้ เทศบาลทั้ง ๔ โรง และ
ส่วนท้องถิ่น
ความสามารถเพื่อเพิ่ม สาหรับครูศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
ประสิทธิภาพในการ เล็กทั้ง ๔ ศูนย์
ทางาน
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ึ ษา
๗.๒ แผนงานการศก

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
507,000 - พนักงานครูได้รับ - ครูทางการศึกษา สานักการศึกษา
การอบรมไม่น้อย ได้พฒ
ั นาความรู้เพิ่ม
กว่า 169 คน
ประสิทธิภาพในการ
ทางาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพืน้ ฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบตั ิงาน
7.2 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 โครงการปูกระเบื้อง
- เพื่อพัฒนาปรับปรุง - ปูกระเบื้องรอบอาคาร
- 148,000
อาคารศรีตรัง
อาคารศรีตรังให้
และปูพื้นกระเบื้องใต้
โรงเรียนเทศบาล 3
สวยงาม เหมาะแก่การ บันได โรงเรียนเทศบาล 3
ใช้งาน
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
- เพื่อให้นักเรียน
198.00 ตารางเมตร
ได้รับความ
พร้อมบัวเชิงผนัง
สะดวกสบายในการใช้ กระเบื้องเซรามิค ความ
บริการภายใน
ยาวไม่น้อยกว่า 102.00
สถานศึกษา
เมตร

54

ึ ษา
๗.๒ แผนงานการศก

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- - ปูกระเบื้องอาคาร - อาคารศรีตรัง
ศรีตรัง จานวน 1
มีความสวยงาม
แห่ง
เหมาะแก่การใช้งาน
- นักเรียนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการใช้บริการ
ภายในสถานศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพืน้ ฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
7.2 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการจ้างเหมาทา
- เพื่อให้อาคารเรียน - จ้างเหมา
- 756,000 756,000
ความสะอาด
อาคารปฏิบตั ิการ มี บุคคลภายนอกมา
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
ปฏิบตั ิงานในตาแหน่ง
สายตาบุคคลภายใน นักการภารโรง จานวน 7
และภายนอกที่มา
อัตรา รร.ท. 1 จานวน 2
ติดต่อราชการ
อัตรา, รร.ท.2 จานวน 1
อัตรา, รร.ท.3 จานวน 2
อัตรา, รร.ท.4 จานวน 2
อัตรา
รวม

จานวน 3 โครงการ

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
756,000 - มีจ้างเหมา
นักการภารโรง
จานวน 7 อัตรา

- 1,411,000 1,263,000 1,263,000
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ึ ษา
๗.๒ แผนงานการศก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ทาให้อาคาร
สานักการศึกษา
สถานที่ ได้รับการ
ดูแลรักษาความ
สะอาดและถูก
สุขลักษณะอย่างทั่วถึง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานทีใ่ นการปฏิบัติงาน
7.3 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการก่อสร้างและ
- เพือ่ ใช้เป็นสถานที่ - ก่อสร้างปรับปรุง
300,000
ปรับปรุงอาคารกักสัตว์ กักกันสุนัขจรจัดและ ต่อเติมอาคารเดิม
(เพิม่ เติม) พร้อมรั้วตา
สุนัขทีต่ ้องสงสัยอาจจะ ประกอบด้วย รั้วตาข่าย,
ข่ายโดยรอบบริเวณ
เป็นโรคติดต่อ
เสริมหลังคาและเทพืน้
ภายใน

รวม

จานวน 1 โครงการ

300,000

-
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๗.๓ แผนงานสาธารณสุข

-

ตัวชี้วัด (KPI)

2564
(บาท)

- - ลดปริมาณสุนัข
จรจัดในแหล่งชุมชน
- สุนัขทีส่ งสัยอาจ
เป็นโรคติดต่อได้รับ
การตรวจคัดกรอง
ร้อยละ 100
-

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ลดอัตราเสี่ยงจาก กองสาธารณสุขฯ
การถูกสุนัขจรจัดทา
ร้าย
- ลดความเสี่ยงจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่ เติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพืน้ ที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
๗.4 แผนงานเคะหะและชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจ้างเหมา
- เพื่อดูแลรักษาความ - ผู้ปฏิบตั ิงานดูแลรักษา
- 108,000
108,000
บริการผู้ปฏิบตั ิงานทา สะอาดอาคาร
ความสะอาดอาคาร
ความสะอาดอาคาร
สานักงานกองช่าง
สานักงานกองช่าง
สานักงานกองช่าง
จานวน 1 คน

รวม

จานวน 1 โครงการ

-

108,000

108,000
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๗.๔ แผนงานเคะหะและชุมชน

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
108,000 - ผู้ปฏิบตั ิงาน
จานวน 1 คน
ดูแลรักษาอาคาร
สานักงานกองช่าง
ให้มีความสะอาด
เรียบร้อย
108,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- อาคารสานักงาน
กองช่างมีความ
สะอาดประชาชนที่
มาใช้บริการมีความ
พีงพอใจ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่ เติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561
ส้าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้้า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานเพือ่ การบริการประชาชน
7.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการฝึกอบรมและทัศน
- 930,000 930,000
ศึกษาดูงานของกลุ่มพลัง
มวลชนต่างๆ
1.1 กิจกรรมศึกษาดูงาน
ด้านกระบวนการเสริม
สร้างความเข้มแข็งและ
การส่งเสริมอาชีพของ
กลุ่มสตรี

- เพื่อสร้างโอกาสให้กลุ่ม
สตรีเกิดกระบวนการเรียน
รู้ และนาไปต่อยอดสู่การ
สร้างความเข้มแข็งของ
กลุ่มในอนาคต
- เพื่อให้กลุ่มสตรีนา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์

- คณะกรรมการกลุ่มสตรี
จานวน 40 คน
เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการฯ
จานวน 5 คน

-
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180,000

180,000

๗.๕ แผนงานสร ้างความเข ้มแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
930,000

180,000 - ร้อยละ 80
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพีงพอใจ
ต่อโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- คณะกรรมการกลุ่ม กองสวัสดิการฯ
สตรีเกิดกระบวนการ
เรียนรู้และนาไป
ประยุกต์ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้้า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานเพือ่ การบริการประชาชน
7.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1.2 กิจกรรมการสร้าง
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
- คณะกรรมการชุมชน
- 400,000 400,000
ความเข้มแข็งของ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
และเจ้าหน้าที่
คณะกรรมการชุมชน
ดาเนินกิจกรรมการสร้าง
กองสวัสดิการฯ
ความเข้มแข็งของชุมชน
ไม่น้อยกว่า 100 คน
- เพื่อนาประสบการณ์
ใหม่ที่ได้รับไปพัฒนาภาย
ในชุมชน
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๗.๕ แผนงานสร ้างความเข ้มแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
400,000 - ร้อยละ 80
ของกลุ่ม
เป้าหมายมี
ความพีงพอใจ
ต่อโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- คณะกรรมการ
ชุมชนเกิดกระบวน
การเรียนรู้และนาไป
สู่การพัฒนาภายใน
ชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการฯ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้้า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานเพือ่ การบริการประชาชน
7.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1.3 กิจกรรมฝึกอบรม
- เพื่อให้แกนนาผู้สูงอายุ
- แกนนาผู้สูงอายุและ
- 200,000 200,000
เพิ่มพูนประสิทธิภาพ
ได้เสริมสร้างประสบการณ์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
แกนนาศูนย์เรียนรู้ผู้สูง
และพัฒนาการเรียนรู้
ไม่น้อยกว่า 44 คน
อายุและศึกษาดูงาน
คุณค่าความเป็นไทย
- สร้างความเข้าใจ
การเรียนรู้เท่าทันสังคม
โลกในกลุ่มประเทศอาเซียน
- ปลูกจิตสานึกค่านิยม
ความเป็นไทย มีคุณธรรม
จริยธรรมเอื้ออาทรต่อผู้อื่น
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๗.๕ แผนงานสร ้างความเข ้มแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
200,000 - ร้อยละ 80
ของกลุ่ม
เป้าหมาย
มีความพีงพอใจ
ต่อโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- แกนนาผู้สูงอายุ
เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ค่านิยม
คุณค่าความเป็นไทย
รู้เท่าทันโลกในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการฯ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้้า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานเพือ่ การบริการประชาชน
7.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1.4 กิจกรรมเพิ่มพูน
- เพื่อให้แกนนาเยาวชน
- แกนนาเยาวชน
- 150,000 150,000
ประสิทธิภาพแกนนา
มีความรู้ ในด้านพัฒนากลุ่ม กลุ่มเยาวชขน สภาเด็ก
เยาวชนและศึกษาดูงาน
ชุมชน และสังคม
และเยาวชน เจ้าหน้าที่
- ส่งเสริมให้ดาเนิน
ของเทศบาล
กิจกรรมของเยาวชน
จานวนไม่น้อยกว่า
เกิดความต่อเนื่อง
44 คน
- สร้างความรักสามัคคี

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
150,000 - ร้อยละ 80
ของกลุ่ม
เป้าหมายมี
ความพีงพอใจ
ต่อโครงการ

และความเข้าใจอันดีแก่
กลุ่มเยาวชน

รวม จ้านวน 1 โครงการ 4 กิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- แกนนาเยาวชน
กองสวัสดิการฯ
สามารถพัฒนา
กลุ่มชุมชน และสังคม
ให้ดียิ่งขึ้น เกิดความ
ต่อเนื่องในกิจกรรม
ของเยาวชน
มีความเข้าใจอันดี
ต่อกัน

-

930,000

930,000
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๗.๕ แผนงานสร ้างความเข ้มแข็งของชุมชน

930,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่ เติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพืน้ ที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
๗.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจ้างเหมา
- เพื่อจ้างเหมาบุคคล - จ้างเหมาบุคคลปฏิบตั ิ
108,000
108,000
บุคคลปฏิบตั ิหน้าที่งาน ปฏิบตั ิหน้าที่งาน
หน้าที่งานบันทึกข้อมูล
บันทึกข้อมูล และพัฒนา บันทึกข้อมูลในระบบ พัฒนาระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศ
สารสนเทศ
จานวน 1 อัตรา

รวม

จานวน 1 โครงการ

-

108,000

108,000
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๗.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
108,000 - จานวน 1 คน

108,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ทาให้งานบันทึก
สานักการศึกษา
ข้อมูลและงานระบบ
สารสนเทศมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานทีใ่ นการปฏิบัติงาน
7.7 แผนงานการพาณิชย์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการก่อสร้างและ - เพือ่ ปรับปรุงโรงฆ่า
ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์
สัตว์ให้ได้มาตรฐานถูก
(เพิม่ เติม)
หลักสุขาภิบาล

รวม

จานวน 1 โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ประกอบด้วยรั้วกาแพง
โดยรอบ อาคารเก็บน้า
สารอง,ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน
,อาคาร รปภ. และ
ครุภัณฑ์อื่นๆ

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,805,000
-

2,805,000
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๗.๗ แผนงานการพาณิชย์

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
- - โรงฆ่าสัตว์
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานของ
กรมปศุสัตว์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ประชาชนได้
กองสาธารณสุขฯ
บริโภคเนื้อสุกรทีม่ ี
ความสะอาดและ
ปลอดภัย

ผ.05
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครัง้ ที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ 5 : ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา : จัดทาระบบกาจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบาบัดน้าเสีย
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่
1

รวม

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวม - เพื่อให้มีระบบบ้าบัดน้าเสีย - ระบบรวบรวมและระบบ
และระบบบ้าบัดน้าเสีย
พร้อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ บ้าบัดน้าเสีย จ้านวน ๑ แห่ง
สามารถบ้าบัดน้าเสียในชุมชน
ในเขตเทศบาลฯ ให้ได้คุณภาพ
น้าผ่านการบ้าบัดตาม
มาตรฐานน้าทิงชุมชน
- เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้าใน
แม่น้าโก-ลก ที่เป็นแหล่ง
รองรับน้าทิงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ขึน

จำนวน ๑ โครงกำร

-

-

100,350,900

-

- 100,350,900

65
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

ตัวชี้วดั (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

- - รวบรวมน้าเสียได้
ร้อยละ 100 และ
บ้าบัดน้าเสียได้ร้อย
ละ 100

- คุณภาพน้าในแม่น้าโก-ลก
มีคุณภาพที่ดีขึนและน้าเสียที่
เกิดขึนในชุมชนผ่านการ
บ้าบัดตามมาตรฐานน้าทิง
ชุมชน

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ

แบบ ผ.๐๘
บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕64) เพิม่ เติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

๑

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

๒

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

๓

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

๔

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

๕

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

- ครุภณ
ั ฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

- เพื่อใช้ประกอบใน
- กล้องถ่ายรูป
การจัดทาสื่อ
จานวน 1 ตัว
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว
- ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน - เพื่อทดแทนของเก่า - ตู้ลิ้นชักเหล็ก 4 ชั้น
ที่ชารุด
ขนาดไม่น้อยกว่า
46x130 ซ.ม.
จานวน 4 ตู้
- ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน - เพื่อทดแทนของเก่า - เครื่องปรับอากาศ
ที่ชารุด
ขนาดไม่น้อยกว่า
13,000บีทยี ู พร้อมติดตั้ง
จานวน 4 เครื่อง

๒๕๖๑
(บาท)
๓๒,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๒๕๖๔
(บาท)
-

สานักปลัดฯ

-

14,000

-

-

สานักปลัดฯ

-

92,000

-

-

สานักปลัดฯ

- เพื่อทดแทนของเก่า - เครื่องปรับอากาศ
ที่ชารุด
ขนาดไม่น้อยกว่า
36,000 บีทยี ู พร้อม
ติดตั้ง จานวน 1 เครื่อง

-

47,000

-

-

สานักปลัดฯ

- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ทางาน

-

1,500

-

-

สานักปลัดฯ

- โทรศัพท์สานักงาน
จานวน ๑ เครื่อง
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บัญชค

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
3,600
-

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

๖

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ทางาน

- เก้าอี้ประชุมขาเหล็ก
พนักพิงบุนวมและที่นั่ง
เบาะ จานวน 6 ตัว

-

๗

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ทางาน

- เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กสาหรับสานักงาน
จานวน 1 เครื่อง

-

16,000

๘

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ทางาน

- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED สี แบบ
Network จานวน 1 เครื่อง

-

๙

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์งานบ้าน
งานครัว

- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ทางาน

- อ่างล้างจานสแตนเลส
๒ หลุม จานวน ๑ อัน

๑๐ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

11

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

๒๕๖๑
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๒๕๖๔
(บาท)
-

สานักปลัดฯ

-

-

สานักปลัดฯ

10,000

-

-

สานักปลัดฯ

-

3,500

-

-

สานักปลัดฯ

- เพื่อทดแทนของเก่า - เครื่องปรับอากาศ
ที่ชารุด
ขนาดไม่น้อยกว่า
24,๐๐๐ บีทยี ู พร้อมค่า
ติดตั้ง จานวน ๑ เครื่อง

-

32,400

-

-

กองวิชาการฯ

- เพื่อทดแทนของเก่า - เครื่องปรับอากาศ
ที่ชารุด
ขนาดไม่น้อยกว่า
13,000 บีทยี ู พร้อมค่า
ติดตั้งจานวน ๑ เครื่อง

-

23,000

-

-

กองวิชาการฯ
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ที่

แผนงาน

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
๕,๐๐๐
-

หมวด

ประเภท

๑๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

- เพื่อทดแทนของเก่า - เก้าอื้แบบมีพนักพิง
ที่ชารุด
จานวน 2 ตัว

๑๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

- เพื่อให้เพียงพอต่อ
เจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบตั ิงาน และ
ทดแทนของเก่าที่ชารุด

- เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผลแบบที่
1 จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19
นิ้ว จานวน 3 เครื่อง

-

66,000

๑๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

- เพื่อใช้ในการ
ปฏิบตั ิงาน

- เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาดไม่น้อยกว่า 800
VA จานวน 1 เครื่อง

-

๑๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

- เพื่อทดแทนของเก่า - เครื่องพิมพ์เลเซอร์
ที่ชารุด
หรือชนิด LED ขาวดา
ชนิด Network แบบที่ 1
จานวน 1 เครื่อง

๑๖ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

- เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบตั ิงาน

๑๗

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ทางาน

แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)
-

กองวิชาการฯ

-

-

กองวิชาการฯ

2,500

-

-

กองวิชาการฯ

-

7,900

-

-

กองวิชาการฯ

- เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผล
จานวน 1 เครื่อง

-

21,000

-

-

กองคลัง

- ชั้นวางเอกสารไม้ 5 ชั้น
จานวน 4 อัน

-

2,000

-

-

สานักปลัดฯ
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-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
23,000
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่

แผนงาน

หมวด

๑๘

แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์โรงงาน

- เพื่อทดแทนของเก่า - เลื่อยโซ่ยนต์ กาลัง
ที่ชารุด
เครื่องจักรต้นกาลังไม่น้อย
กว่า 0.8 แรงม้า แผ่น
บังคับโซ่ความยาวไม่น้อย
กว่า 11.5 นิ้ว จานวน 2
เครื่อง

-

๑๙

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

- เพื่อใช้ในการจัด
- เก้าอี้เหล็กบุนวม
กิจกรรมการเรียนการ จานวน 300 ตัว โรงเรียน
สอนบริการชุมชนและ เทศบาล 3
ทดแทนเก้าอี้พลาสติก
ที่ชารุดเสียหาย

๑๙๕,๐๐๐

-

-

- สานักการศึกษา

๒๐

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

- เพื่อสร้างบรรยากาศ - พัดลมโคจร จานวน 30
ที่ดีในการเรียนการ
ตัว โรงเรียนเทศบาล 3
สอนและทดแทนพัด
ลมที่ชารุด

๔๘,๐๐๐

-

-

- สานักการศึกษา

21

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

- เพื่อให้ครู นักเรียน - พัดลมอุตสาหกรรมตั้ง
และชุมชนได้รับความ พื้น จานวน 4 เครื่อง
สะดวกสบายในการทา โรงเรียนเทศบาล 3
กิจกรรม

8,000

-

-

- สานักการศึกษา
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๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)
-

สานักปลัดฯ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

22

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

- เพื่อให้ครู นักเรียน - พัดลมอุตสาหกรรม
และชุมชนได้รับความ จานวน 12 เครื่อง
สะดวกสบายในการทา โรงเรียนเทศบาล 3
กิจกรรม

23

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

- เพื่อเก็บรองเท้าให้
เป็นระเบียบ หยิบใช้
ง่าย ดูเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

- ชั้นวางรองเท้าเหล็ก
จานวน 68 ตัว ห้องละ
2 ตัว โรงเรียนเทศบาล 3

88,400

-

-

- สานักการศึกษา

24

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและ - เพื่อใช้ลาโพงในการ - ลาโพง จานวน 24
วิทยุ
จัดกิจกรรมการเรียน เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 3
การสอน

84,000

-

-

- สานักการศึกษา

25

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

70,000

-

-

- สานักการศึกษา

๒๖

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและ - เพื่อให้นักเรียนได้รับ - อุปกรณ์ระบบเสียงตาม
วิทยุ
ข่าวสารต่างๆ
สาย จานวน 1 ชุด
ประกอบด้วย เพาเวอร์
แอมป์ NPE 550 W
จานวน 1 ตัว,ปากฮอร์น
จานวน 10 ตัว,ยูนิต
Music จานวน 10 ตัว
และ สายลาโพง ครอบวาย
ยาว 400 เมตร
- ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน - เพื่อให้มีโต๊ะทางาน - โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้มี
และเก้าอี้เพียงพอต่อ พนักพิงหุ้มหนัง
จานวนพนักงาน
จานวน 6 ชุด

-

51,000

-

- สานักการศึกษา
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๒๕๖๑
(บาท)
39,600

๒๕๖๔
(บาท)

- สานักการศึกษา

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
44,000
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่

แผนงาน

หมวด

๒๗

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

- เพื่อให้เพียงพอต่อ
เจ้าหน้าที่ และใช้ใน
งานงบประมาณงาน
วางแผนบุคคล

๒๘

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

- เพื่อป้องกันการ
- เครื่องสารองไฟฟ้า
กระชากไฟและจ่ายไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 800
สารองกรณีเกิดไฟดับ VA จานวน 2 เครื่อง
หรือไฟตก

-

5,000

-

- สานักการศึกษา

๒๙

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

- เพื่อใช้ในงาน
งบประมาณ งาน
โรงเรียน งานธุรการ
และหน่วยศึกษานิเทศก์

- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
ชนิดขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1
จานวน 1 เครื่อง

-

7,900

-

- สานักการศึกษา

๓๐

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

- เพื่อใช้จัดกิจกรรม
- จอโปรเจคเตอร์
การเรียนการสอนและ แบบขาตั้ง ขนาดไม่น้อย
การประชุมในกิจกรรม กว่า 100 นิ้ว จานวน 1
ต่างๆ
เครื่อง

-

๔,๗๐๐

-

- สานักการศึกษา

๓๑

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์อื่น

- เพื่อใช้ในการรับชม
การแข่งขันกีฬาบาส
เก็ตบอล

-

๖๐๐,๐๐๐

-

- สานักการศึกษา

- เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับประมวลผล แบบที่
1 จอขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว จานวน 2 เครื่อง

- อัฒจันทร์สนามบาส
เก็ตบอล จานวน 10 ชุด

71
ี รุภัณฑ์
บัญชค

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๔
(บาท)

- สานักการศึกษา

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
๑๖,๐๐๐
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่

แผนงาน

หมวด

๓๒

แผนงานสาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน และ
ทดแทนของเก่าที่ชารุด

- เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน
จอขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง

-

๓๓

แผนงานสาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

-

4,300

-

- กองสาธารณสุขฯ

๓๔

แผนงานสาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

- เพื่อทดแทนเครื่อง
เก่าที่ชารุด

- เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ มีความเร็วในการ
พิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า
20 หน้าต่อนาที
มีความเร็วในการ
พิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10
หน้าต่อนาที จานวน 1
เครื่อง
- เครื่องโทรสารแบบใช้
กระดาษธรรมดา
ส่งเอกสารได้ ครั้งละ 20
แผ่น จานวน 1 เครื่อง

-

18,000

-

- กองสาธารณสุขฯ

๓๕

แผนงานสาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

- เพื่อเพิ่ม
- โต๊ะคอมพิวเตอร์
ประสิทธิภาพในการ พร้อมเก้าอี้แบบมีพนักพิง
ปฏิบตั ิงานและทดแทน จานวน 2 ชุด
เครื่องเก่าที่ชารุด

-

7,000

-

- กองสาธารณสุขฯ

72

ี รุภัณฑ์
บัญชค

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

- กองสาธารณสุขฯ

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
53,500
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่

แผนงาน

หมวด

๓๖

แผนงานสาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

- เพื่อใช้ควบคุมสุนัข - ชุดอุปกรณ์ยิงยาสลบ
และสัตว์ต่างๆ ในพื้นที่ สาหรับสัตว์ จานวน 1 ชุด

-

๓๗

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ทางานและแทนของ
เก่าที่ชารุด

- โต๊ะคอมพิวเตอร์
ขนาดไม่น้อยกว่า
100x55x75 ซม.
จานวน 4 ตัว

-

7,200

-

- กองสวัสดิการฯ

๓๘

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

- เพื่อทดแทนเครื่อง
เก่าที่ชารุด

- เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาดไม่น้อยกว่า 800
VA จานวน 3 เครื่อง

-

7,500

-

- กองสวัสดิการฯ

๓๙

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

- เพื่อใช้ในการจัดเก็บ - เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
เอกสารให้เป็นระเบียบ หรือชนิด LED สี แบบ
เรียบร้อย
Network มีความเร็วใน
การพิมพ์ร่างขาวดา/สี ไม่
น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
จานวน 1 เครื่อง

-

10,000

-

- กองสวัสดิการฯ

73
ี รุภัณฑ์
บัญชค

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

- กองสาธารณสุขฯ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
7,600
-

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

๔๐

แผนงานเคหะและชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

- เพื่อใช้ในการจัดเก็บ - ตู้เหล็กเก็บเอกสารบาน
เอกสารให้เป็นระเบียบ กระจกเลื่อน ขนาดไม่
เรียบร้อย
น้อยกว่า 4 ฟุต จานวน 2
ตู้

-

๔๑

แผนงานเคหะและชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์โรงงาน

- เพื่อทดแทนของเก่า

- ตู้เชื่อมไฟฟ้า (แบบมือ
ถือ) ขนาดไม่น้อยกว่า
300 เอ จานวน 1 ตู้

-

5,900

๔๒

แผนงานเคหะและชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์อื่นๆ

- เพื่อใช้
เทิดพระเกียรติ พระ
บรมวงศานุวงศ์ใน
วาระสาคัญต่างๆ

- ซุ้มเทิดพระเกียรติพระ
บรมวงศานุวงศ์ ผลิตจาก
ไฟเบอร์ กรอบขนาด
220x330 ซม. ตรา
สัญลักษณ์สูง 100 ซม.
ครุฑ 50 ซม. พานพุ่มเงิน
พุ่มทอง 2 ชิ้น สูง 110
ซม. ฐานผลิตจากไฟเบอร์
ขนาด 120x330x70
ซม. ป้ายทรงพระเจริญ
ขนาด 180 ซม. ภาพ
พระบรมฉายาลักษณ์
ขนาด 120x240 ซม.
จานวน 5 ซุ้ม

-

๓๙๒,๐๐๐

๗๔
ี รุภัณฑ์
บัญชค

๒๕๖๑
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๒๕๖๔
(บาท)
-

กองช่าง

-

-

กองช่าง

-

-

กองช่าง

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่

แผนงาน

หมวด

๔๓

แผนงานการพาณิชย์

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ - เครื่องปรับอากาศชนิดติด
ในการปฏิบตั งิ าน
ผนัง มีระบบฟอกอากาศ
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 12,000
บีทยี ู จานวน 1 เครื่อง

๔๔

แผนงานการพาณิชย์

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

- เพื่อใช้ทาความสะอาด - เครื่องขัดพื้นมีขนาด
พื้นอาคารสถานีขนส่งฯ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า
16 นิ้ว ใช้ไฟฟ้า ราคา
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 1
เครื่อง

-

20,000

-

-

สถานีขนส่ง

๔๕

แผนงานการพาณิชย์

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

- เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
และส่วนราชการและ
ทดแทนระบบเก่าที่ชารุด

-

824,600

-

-

สถานีขนส่ง

๔๖

แผนงานการพาณิชย์

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

-

๒๐,๐๐๐

-

- สถานธนานุบาล

๔๗

แผนงานการพาณิชย์

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

- เพื่อใช้เก็บทองภายใน - ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม
ห้องสตองรูม
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 15 ลิ้นชัก
จานวน 5 ใบ
- เพื่อรักษาความ
- กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ไม่
ปลอดภัยในชีวิตและ
น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล
ทรัพย์สินของโรงรับจานา จานวน 7 ตัว,กล้องโทรทัศน์
วงจรปิดไม่นอ้ ยกว่า 4 ล้าน
พิกเซล จานวน 1 ตัว,ค่า
ฮาร์ดดิสก์ CCTV 8 TB,ค่า
เครื่องบันทึก NVR 8 Ch IP
Support ถึง 8 MP

-

๗๕,๐๐๐

-

- สถานธนานุบาล

๕๖๕,๐๐๐

2,568,600

-

-

- กล้องวงจรปิดชนิด
เครือข่ายแบบมุมมองคงที่
สาหรับติดตั้งภายในอาคาร
จานวน 16 ตัว พร้อม
อุปกรณ์และค่าแรงติดตั้ง

รวม

๗๕

ี รุภัณฑ์
บัญชค

๒๕๖๑
(บาท)
-

17,000

๒๕๖๔
(บาท)
-

- กองสาธารณสุขฯ

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

พ.ศ.๒๕๖2

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา : บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขือ่ น ระบบระบายน้า
๑.๑ : แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖1
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
สถานที
ด
่
าเนิ
น
การ
เกิดขึน้ จากโครงการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก
1 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม
ฐานแผ่ ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย ๔
(หลังวัดท่านเอียด-บ้านเอื้ออาทร)

- ก่อสร้างท่อเหลี่ยมฐานแผ่
ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย ๔
(หลังวัดท่านเอียด-บ้านเอื้ออาทร)
ท่อเหลี่ยมกว้างภายใน 2.10 เมตร
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 125.00 เมตร

4,678,000 - ถนนประชาวิวัฒน์
ซอย 4 (หลังวัดท่าน
เอียด-บ้านเอื้ออาทร)

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบ - ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบาย
ระบายน้้า ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 4 น้้า ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 4
รางน้้ากว้างภายใน 0.50 เมตร
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร

199,000 - ถนนประชาวิวัฒน์
ซอย 4

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบ - ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบาย
ระบายน้้า ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 8 น้้า ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 8
วางท่อ คศล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาวรวมไม่
น้อยกว่า 56.00 เมตร

60,000 - ถนนประชาวิวัฒน์
ซอย 8

กองช่าง

รวม

3 โครงการ

4,937,000

1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561
สําหรับองค,กรปกครองส-วนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร,ที่ ๒ ดานงานส-งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการศึกษา
ที่
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(ป5จจุบัน)
1 โครงการอุดหนุนคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรง ระดับอนุบาล คนละ
215 บาท/ภาคเรียน จํานวน 634 คน
และระดับประถมศึกษา คนละ 240 บาท/
ภาคเรียน จํานวน 2,516 คน
งบประมาณ 1,480,300 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา
2 โครงการอุดหนุนคาปDจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
นักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียน
เทศบาล 3 และ 4 จํานวน 133 คน อัตราคนละ
1,500 บาท/ภาคเรียน (3,000 บาท/คน/ป&)
งบประมาณ 399,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(เปลี่ยนแปลงใหม-)
โครงการอุดหนุนคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรง ระดับอนุบาล คนละ
215 บาท/ภาคเรียน จํานวน 964 คน
และระดับประถมศึกษา คนละ 240 บาท/
ภาคเรียน จํานวน 2,270 คน
งบประมาณ 1,504,120 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร,

แผนงาน

- จํานวนเด็กนักเรียนระดับ
อนุบาลเพิ่มขึ้น
และงบประมาณเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 2
ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต

แผนงานการศึกษา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป&
(พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 310
โครงการที่ 20
(แบบ ผ.01)

โครงการอุดหนุนคาปDจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน - จํานวนเด็กนักเรียนระดับ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนตนลดลง
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
และงบประมาณลดลง
นักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียน
เทศบาล 3 และ 4 จํานวน 113 คน อัตราคนละ
1,500 บาท/ภาคเรียน (3,000 บาท/คน/ป&)
งบประมาณ 339,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562

ยุทธศาสตรที่ 2
ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต

แผนงานการศึกษา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป&
(พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 311
โครงการที่ 21
(แบบ ผ.01)

1

ที่

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(ป5จจุบัน)
3 โครงการอุดหนุนคาเครื่องแบบนักเรียน
ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรง ระดับอนุบาล คนละ
300 บาท/ป& จํานวน 634 คน
และระดับประถมศึกษา คนละ 360 บาท/ป&
จํานวน 2,516 คน
งบประมาณ 1,095,960 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(เปลี่ยนแปลงใหม-)
โครงการอุดหนุนคาเครื่องแบบนักเรียน
ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรง ระดับอนุบาล คนละ
300 บาท/ป& จํานวน 964 คน
และระดับประถมศึกษา คนละ 360 บาท/ป&
จํานวน 2,409 คน
งบประมาณ 1,106,400 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562

4 โครงการอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน
(รายหัว) เด็กปฐมวัยในสถานศึกษา
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
สําหรับเด็กปฐมวัย คนละ 1,700 บาท
ตอป& จํานวน 755 คน
งบประมาณ 1,283,500 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

โครงการอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน
(รายหัว) เด็กปฐมวัยในสถานศึกษา
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
สําหรับเด็กปฐมวัย คนละ 1,700 บาท
ตอป& จํานวน 702 คน
งบประมาณ 1,193,400 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562

2

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร,

แผนงาน

- จํานวนเด็กนักเรียนระดับ
อนุบาลเพิ่มขึ้นและงบประมาณ
เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 2
แผนงานการศึกษา
ดานงานสงเสริมคุณภาพ แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป&
ชีวิต
(พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 310
โครงการที่ 19
(แบบ ผ.01)

- จํานวนเด็กนักเรียนลดลง
และงบประมาณลดลง

ยุทธศาสตรที่ 2
แผนงานการศึกษา
ดานงานสงเสริมคุณภาพ แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป&
ชีวิต
(พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 307
โครงการที่ 14
(แบบ ผ.01)

ที่

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(ป5จจุบัน)
5 โครงการอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน
(รายหัว) ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
รายหัว ระดับอนุบาล คนละ 850 บาท/ภาค
เรียน จํานวน 634 คน ,ระดับประถม คนละ
950 บาท/ภาคเรียน จํานวน 2,516 คน
รายหัวส-วนเพิ่ม สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2
คนละ 250 บาท/ภาคเรียน จํานวน 118 คน
งบประมาณ 5,917,200 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(เปลี่ยนแปลงใหม-)
โครงการอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน
(รายหัว) ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
รายหัว ระดับอนุบาล คนละ 850 บาท/ภาคเรียน
จํานวน 964 คน
ระดับประถมศึกษา คนละ 950 บาท/ภาคเรียน
จํานวน 2,270 คน
รายหัวส-วนเพิ่ม สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2
คนละ 250 บาท/ภาคเรียน จํานวน 118 คน
งบประมาณ 6,010,800 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562

6 โครงการอุดหนุนการสงเสริมกิจกรรมรักการ
อานในสถานศึกษา
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลที่ไดรับการคัดเลือก
งบประมาณ 50,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

โครงการอุดหนุนการสงเสริมกิจกรรมรักการ
อานในสถานศึกษา
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล จํานวน 4 โรงเรียนๆ ละ
50,000 บาท
งบประมาณ 200,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562

3

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร,

แผนงาน

- จํานวนเด็กนักเรียนระดับ
อนุบาลมีจํานวนเพิ่มขึ้น
และงบประมาณเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 2
แผนงานการศึกษา
ดานงานสงเสริมคุณภาพ แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป&
ชีวิต
(พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 308
โครงการที่ 16
(แบบ ผ.01)

- งบประมาณเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 2
แผนงานการศึกษา
ดานงานสงเสริมคุณภาพ แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป&
ชีวิต
(พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 307
โครงการที่ 12
(แบบ ผ.01)

ที่

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(ป5จจุบัน)
7 โครงการอุดหนุนปDจจัยพื้นฐานสําหรับเด็ก
ยากจน ระดับประถมศึกษา
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
เด็กยากจนระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล
ทั้ง 4 โรง คนละ 500 บาท/ภาคเรียน
จํานวน 1,006 คน
งบประมาณ 1,006,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(เปลี่ยนแปลงใหม-)
โครงการอุดหนุนปDจจัยพื้นฐานสําหรับเด็ก
ยากจน ระดับประถมศึกษา
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
เด็กยากจนระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล
ทั้ง 4 โรง คนละ 1,000 บาท/ภาคเรียน
จํานวน 908 คน
งบประมาณ 908,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562

8 โครงการอุดหนุนคาหนังสือเรียน ระดับอนุบาล
และประถมศึกษา
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
สําหรับโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรง
งบประมาณ 1,810,100 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

โครงการอุดหนุนคาหนังสือเรียน ระดับอนุบาลและ
ประถมศึกษา
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
สําหรับโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรง
ระดับอนุบาล จํานวน 964 คนๆ ละ 200 บาท/ป&
ป. 1 จํานวน 402 คนๆ ละ 625 บาท/ป&
ป. 2 จํานวน 403 คนๆ ละ 619 บาท/ป&
ป. 3 จํานวน 394 คนๆ ละ 622 บาท/ป&
ป. 4 จํานวน 373 คนๆ ละ 673 บาท/ป&
ป. 5 จํานวน 350 คนๆ ละ 806 บาท/ป&
ป. 6 จํานวน 348 คนๆ ละ 818 บาท/ป&
งบประมาณ 1,756,400 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
4

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร,

แผนงาน

- จํานวนเด็กนักเรียนลดลง
และงบประมาณลดลง

ยุทธศาสตรที่ 2
แผนงานการศึกษา
ดานงานสงเสริมคุณภาพ แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป&
ชีวิต
(พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 308
โครงการที่ 15
(แบบ ผ.01)

- จํานวนเด็กลดลงและ
งบประมาณลดลง

ยุทธศาสตรที่ 2
แผนงานการศึกษา
ดานงานสงเสริมคุณภาพ แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป&
ชีวิต
(พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 309
โครงการที่ 17
(แบบ ผ.01)

ที่

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(ป5จจุบัน)
9 โครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวัน
ใหโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
นักเรียน ป.1-6 อัตรา 20 บาท/คน/วัน
จํานวน 200 วัน จํานวน 3,150 คน
งบประมาณ 12,600,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(เปลี่ยนแปลงใหม-)
โครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวัน
ใหโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
เด็กระดับกอนประถมศึกษาและระดับ ป.1-6
ในอัตราคนละ 20 บาท/คน/วัน จํานวน 200 วัน
จํานวน 3,234 คน
งบประมาณ 12,936,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562

10 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 ศูนย
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
เด็กเล็ก อัตรา 20 บาท/คน/วัน
จํานวน 280 วัน จํานวน 755 คน
งบประมาณ 4,228,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 ศูนย
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
เด็กเล็กในอัตรา 20 บาท/คน/วัน จํานวน 245 วัน
จํานวน 702 คน
งบประมาณ 3,439,800 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
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ยุทธศาสตร,

แผนงาน

- จํานวนเด็กนักเรียนเพิ่มขึ้น
และงบประมาณเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 2
แผนงานการศึกษา
ดานงานสงเสริมคุณภาพ แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป&
ชีวิต
(พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 30๒ โครงการที่ 1
(แบบ ผ.01)

- จํานวนเด็กเล็กลดลง
และงบประมาณลดลง

ยุทธศาสตรที่ 2
แผนงานการศึกษา
ดานงานสงเสริมคุณภาพ แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป&
ชีวิต
(พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 303 โครงการที่ 2
(แบบ ผ.01)

ที่

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(ป5จจุบัน)
11 โครงการอุดหนุนคาเครื่องอุปกรณการเรียน
ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรง ระดับอนุบาล คนละ
100 บาท/ภาคเรียน จํานวน 634 คน และ
ระดับประถมศึกษาคนละ 195 บาท/ภาคเรียน
จํานวน 2,516 คน
งบประมาณ 1,108,040 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(เปลี่ยนแปลงใหม-)
โครงการอุดหนุนคาเครื่องอุปกรณการเรียน
ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรง ระดับอนุบาล คนละ
100 บาท/ภาคเรียน จํานวน 964 คน และ
ระดับประถมศึกษาคนละ 195 บาท/ภาคเรียน
จํานวน 2,270 คน
งบประมาณ 1,078,100 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562

12 โครงการอุดหนุนการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใชโรงเรียนเปOนฐานในการพัฒนาทองถิ่น
(SBMLD)
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
โรงเรียนละ 1,000,000 บาท (โรงเรียนที่
เขารวมโครงการ โรงเรียนละ 750,000 บาท
และโรงเรียนดีเดน 250,000 บาท)
งบประมาณ 4,000,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

โครงการอุดหนุนการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใชโรงเรียนเปOนฐานในการพัฒนาทองถิ่น
(SBMLD)
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
โรงเรียนที่เขารวม จํานวน 4 โรง โรงเรียนละ
500,000 บาท เปOนเงิน 2,000,000 บาท
โรงเรียน SBMLD ดีเดน จํานวน 4 โรง โรงเรียนละ
250,000 บาท เปOนเงิน 1,000,000 บาท
งบประมาณ 3,000,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562

6

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร,

- จํานวนเด็กนักเรียนระดับ
ยุทธศาสตรที่ 2
อนุบาลเพิ่มขึ้น
ดานงานสงเสริมคุณภาพ
- เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา ชีวิต
ลดลง
- งบประมาณลดลง

- เงินอุดหนุนลดลงสําหรับ
โรงเรียนที่เขารวมโครงการ

แผนงาน
แผนงานการศึกษา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป&
(พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 309
โครงการที่ 18
(แบบ ผ.01)

ยุทธศาสตรที่ 2
แผนงานการศึกษา
ดานงานสงเสริมคุณภาพ แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป&
ชีวิต
(พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 306
โครงการที่ 10
(แบบ ผ.01)

ที่

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(ป5จจุบัน)
13 โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม)
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
ค-าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบานสุไหงโก-ลก
- สําหรับเด็กกอนวัยเรียนและระดับประถมศึกษา
ป& 1-6 อัตราคนละ 7.37 บาท/คน/วัน
จํานวน 260 วัน จํานวน 1,737 คน
ค-าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาล
- สําหรับเด็กกอนวัยเรียนและระดับประถมศึกษา
ป& 1-6
อัตราคนละ 7.37 บาท/คน/วัน
จํานวน 260 วัน จํานวน 3,150 คน
ค-าอาหารเสริม (นม) ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(เปลี่ยนแปลงใหม-)
โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม)
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
ค-าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบานสุไหงโก-ลก
- สําหรับเด็กกอนวัยเรียนและระดับประถมศึกษา
ป& 1-6 อัตราคนละ 7.37 บาท/คน/วัน
จํานวน 260 วัน จํานวน 1,740 คน
ค-าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาล
- สําหรับเด็กกอนวัยเรียนและระดับประถมศึกษา
ป& 1-6
อัตราคนละ 7.37 บาท/คน/วัน
จํานวน 260 วัน จํานวน 3,234 คน
ค-าอาหารเสริม (นม) ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก

- สําหรับเด็กเล็ก อัตราคนละ 7.37 บาท/คน/วัน - สําหรับเด็กเล็ก อัตราคนละ 7.37 บาท/คน/วัน
จํานวน 280 วัน จํานวน 755 คน
จํานวน 260 วัน จํานวน 702 คน
งบประมาณ 10,922,550 บาท
งบประมาณ 10,876,400 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา
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- จํานวนเด็กเล็กลดลง
และงบประมาณลดลง

ยุทธศาสตร,

แผนงาน

ยุทธศาสตรที่ 2
แผนงานการศึกษา
ดานงานสงเสริมคุณภาพ แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป&
ชีวิต
(พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 304
โครงการที่ 4
(แบบ ผ.01)

ที่

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(ป5จจุบัน)
14 โครงการอุดหนุนสวนราชการคาอาหารกลางวัน
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
นักเรียน ป.1-6 อัตรา 20 บาท/คน/วัน
จํานวน 200 วัน จํานวน 1,737 คน
งบประมาณ 6,948,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(เปลี่ยนแปลงใหม-)
โครงการอุดหนุนสวนราชการคาอาหารกลางวัน
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
เงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนบานสุไหงโก-ลก
นักเรียน ป.1-6 อัตรา 20 บาท/คน/วัน
จํานวน 200 วัน จํานวน 1,740 คน
งบประมาณ 6,960,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562

15 โครงการอุดหนุนคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 และ 4 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน คนละ 440 บาท/
ภาคเรียน จํานวน 445 คน
งบประมาณ 391,600 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

โครงการอุดหนุนคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 และ 4 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน คนละ 440 บาท/
ภาคเรียน จํานวน 377 คน
งบประมาณ 331,760 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
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ยุทธศาสตร,

แผนงาน

- จํานวนเด็กนักเรียนเพิ่มขึ้น
และงบประมาณเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 2
แผนงานการศึกษา
ดานงานสงเสริมคุณภาพ แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป&
ชีวิต
(พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 303
โครงการที่ 3
(แบบ ผ.01)

- จํานวนเด็กนักเรียนลดลง
และงบประมาณลดลง

ยุทธศาสตรที่ 2
แผนงานการศึกษา
ดานงานสงเสริมคุณภาพ แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป&
ชีวิต
(พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 313
โครงการที่ 26
(แบบ ผ.01)

ที่

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(ป5จจุบัน)
16 โครงการอุดหนุนคาเครื่องแบบนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 และ 4 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน คนละ 450 บาท/
ภาคเรียน จํานวน 445 คน
งบประมาณ 200,250 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(เปลี่ยนแปลงใหม-)
โครงการอุดหนุนคาเครื่องแบบนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 และ 4 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน คนละ 450 บาท/ภาคเรียน
จํานวน 377 คน
งบประมาณ 169,650 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562

17 โครงการอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน
(รายหัว) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
รายหัว ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียน
เทศบาล 3 และ 4 คนละ 1,750 บาท/ภาค
เรียน จํานวน 445 คน
รายหัวส-วนเพิ่ม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
โรงเรียนเทศบาล 3 และ 4 คนละ 500 บาท/
ภาคเรียน จํานวน 445 คน
งบประมาณ 2,002,500 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

โครงการอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน
(รายหัว) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
รายหัว ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียน
เทศบาล 3 และ 4 คนละ 1,750 บาท/ภาค
เรียน จํานวน 377 คน
รายหัวส-วนเพิ่ม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
โรงเรียนเทศบาล 3 และ 4 คนละ 500 บาท/
ภาคเรียน จํานวน 377 คน
งบประมาณ 1,696,500 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
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ยุทธศาสตร,

แผนงาน

- จํานวนเด็กนักเรียนลดลง
และงบประมาณลดลง

ยุทธศาสตรที่ 2
แผนงานการศึกษา
ดานงานสงเสริมคุณภาพ แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป&
ชีวิต
(พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 312
โครงการที่ 25
(แบบ ผ.01)

- จํานวนเด็กนักเรียนลดลง
และงบประมาณลดลง

ยุทธศาสตรที่ 2
แผนงานการศึกษา
ดานงานสงเสริมคุณภาพ แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป&
ชีวิต
(พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 311
โครงการที่ 22
(แบบ ผ.01)

ที่

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(ป5จจุบัน)
18 โครงการปฏิบัติศาสนกิจ/แบบเรียนสําหรับ
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาแบบผสมผสานระหวาง
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอิสลาม
ศึกษา (อิสลามศึกษาตอนกลาง/มุตะวัซซีเฎาะห
ม.1-3)
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 และ 4 คน
คนละ 1,000 บาท จํานวน 487 คน
งบประมาณ 487,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา
19 โครงการอุดหนุนคาหนังสือเรียน ระดับมัธยม
ศึกษาตอนตน
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 และ 4 ระดับมัธยม
ศึกษาตอนตน
ม.1 จํานวน คนละ 705 บาท/ป&
ม.2 จํานวน คนละ 865 บาท/ป&
ม.1 จํานวน คนละ 949 บาท/ป&
จํานวน 445 คน
งบประมาณ 363,885 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(เปลี่ยนแปลงใหม-)
โครงการปฏิบัติศาสนกิจ/แบบเรียนสําหรับ
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาแบบผสมผสานระหวาง
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอิสลาม
ศึกษา (อิสลามศึกษาตอนกลาง/มุตะวัซซีเฎาะห
ม.1-3)
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 และ 4 คน
คนละ 1,000 บาท จํานวน 377 คน
งบประมาณ 377,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
โครงการอุดหนุนคาหนังสือเรียน ระดับมัธยม
ศึกษาตอนตน
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 และ 4 ระดับมัธยม
ศึกษาตอนตน
ม.1 จํานวน 160 คนๆ ละ 764 บาท/ป&
ม.2 จํานวน 114 คนๆ ละ 865 บาท/ป&
ม.3 จํานวน 103 คนๆ ละ 949 บาท/ป&
จํานวน 377 คน
งบประมาณ 318,600 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
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เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร,

แผนงาน

- จํานวนเด็กนักเรียนลดลง
และงบประมาณลดลง

ยุทธศาสตรที่ 2
แผนงานการศึกษา
ดานงานสงเสริมคุณภาพ แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป&
ชีวิต
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
พ.ศ.2560 หนาที่ 12
โครงการที่ 10

- จํานวนเด็กนักเรียนลดลง
และงบประมาณลดลง

ยุทธศาสตรที่ 2
แผนงานการศึกษา
ดานงานสงเสริมคุณภาพ แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป&
ชีวิต
(พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 312
โครงการที่ 23
(แบบ ผ.01)

ที่

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(ป5จจุบัน)
20 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับสถานศึกษา
ที่จัดการศึกษาแบบผสมผสานระหวางหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษา
(อิสลามศึกษาตอนกลาง/มุตะวัซซีเฎาะห ม.1-3)
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
นักเรียน ม.1-3 โรงเรียนเทศบาล 3 และ 4
จํานวน 487 คนๆ ละ 20 บาท (จํานวน 200 วัน)
งบประมาณ 1,948,000 บาท
หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(เปลี่ยนแปลงใหม-)
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับสถานศึกษา
ที่จัดการศึกษาแบบผสมผสานระหวางหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษา
(อิสลามศึกษาตอนกลาง/มุตะวัซซีเฎาะห ม.1-3)
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
นักเรียน ม.1-3 โรงเรียนเทศบาล 3 และ 4
จํานวน 377 คนๆ ละ 20 บาท (จํานวน 200 วัน)
งบประมาณ 1,508,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562

21 โครงการอุดหนุนคาเครื่องอุปกรณการเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 และ 4 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน คนละ 210 บาท/
ภาคเรียน จํานวน 445 คน
งบประมาณ 186,900 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

โครงการอุดหนุนคาเครื่องอุปกรณการเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 และ 4 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน คนละ 210 บาท/ภาคเรียน
จํานวน 377 คน
งบประมาณ 158,340 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
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เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร,

แผนงาน

- จํานวนเด็กนักเรียนลดลง
และงบประมาณลดลง

ยุทธศาสตรที่ 2
แผนงานการศึกษา
ดานงานสงเสริมคุณภาพ แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป&
ชีวิต
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
พ.ศ.2560 หนาที่ 13
โครงการที่ 11

- จํานวนเด็กนักเรียนลดลง
และงบประมาณลดลง

ยุทธศาสตรที่ 2
แผนงานการศึกษา
ดานงานสงเสริมคุณภาพ แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป&
ชีวิต
(พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 312
โครงการที่ 24
(แบบ ผ.01)

ที่

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(ป5จจุบัน)
22 โครงการจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศสูสากล
(ภาษาจีน)
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
จัดจางครูสอนภาษาจีนของโรงเรียนเทศบาล 1
จํานวน 1 คน, โรงเรียนเทศบาล 2 จํานวน 1
คน, โรงเรียนเทศบาล 3 จํานวน 10 คน
โรงเรียนเทศบาล 4 จํานวน 2 คน
งบประมาณ 2,600,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(เปลี่ยนแปลงใหม-)
โครงการจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศสูสากล
(ภาษาจีน)
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
จัดจางครูสอนภาษาจีนของโรงเรียนเทศบาล 1
จํานวน 2 คน, โรงเรียนเทศบาล 2 จํานวน 1
คน, โรงเรียนเทศบาล 3 จํานวน 13 คน
โรงเรียนเทศบาล 4 จํานวน 4 คน
งบประมาณ 3,600,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562

23 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียน
เทศบาลและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
จัดจางครูสนับสนุนการเรียนการสอนของ
โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
จํานวน 20 คน
งบประมาณ 2,880,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

โครงการสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนใน
โรงเรียนเทศบาล
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
จัดจางครูสนับสนุนการเรียนการสอนในโรงเรียน
เทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน จํานวน 62 คน
งบประมาณ 9,216,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
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เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร,

แผนงาน

- มีการจางครูสอนภาษาจีน
เพิ่มขึ้นและงบประมาณเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 2
แผนงานการศึกษา
ดานงานสงเสริมคุณภาพ แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป&
ชีวิต
(พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 229
โครงการที่ 9

- เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ
- จางครูสนับสนุนการเรียนการ
สอนเพิ่มขึ้น
- งบประมาณเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 2
แผนงานการศึกษา
ดานงานสงเสริมคุณภาพ แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป&
ชีวิต
(พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 228 โครงการที่ 7

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561
สําหรับองค,กรปกครองส-วนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร,ที่ ๒ ดานงานส-งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานสาธารณสุข
ที่
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(ป;จจุบัน)
1 โครงการอบรมและศึกษาดูงานสาธารณสุข
มูลฐานแก อสม. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
เป3าหมายผลผลิตของโครงการ
อสม. ทั้ง 28 ชุมชน จํานวน 80 คน
งบประมาณ 500,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป&
พ.ศ.2562 - 2564
หนวยงานรับผิดชอบหลัก กองสาธารณสุขฯ

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(เปลี่ยนแปลงใหม-)
โครงการอบรมและศึกษาดูงานดานการสงเสริม
สุขภาพและจัดการสิ่งแวดลอม
เป3าหมายผลผลิตของโครงการ
แกนนําชุมชน 28 ชุมชน จํานวน 80 คน
งบประมาณ 500,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป&
พ.ศ.2562 - 2564
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เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร,

- การสงเสริมสุขภาพและการจัด
ยุทธศาสตรที่ 2
การสิ่งแวดลอมเปFนอํานาจหนาที่
ดานงานสงเสริมคุณภาพ
หลักของ อปท. และการจัดการอบรม ชีวิต
และกลุมเปCาหมาย ซึ่งประกอบดวย
แกนนําชุมชนทั้ง 28 ชุมชน ไปศึกษา
ดูงานนั้น จะเพิ่มประสบการณ
นําความรูที่ไดมาปรับใชในการ
ดําเนินงานดานการสงเสริมสุขภาพ
ตลอดจนการดูแลจัดการสิ่งแวดลอม
ในพื้นที่ตอไป

แผนงาน
แผนงานสาธารณสุข
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป&
(พ.ศ.2561-2564)
โครงการที่ 3
หนาที่ 233
แบบ (ผ.01)

ยุทธศาสตร,ที่ ๒ ดานงานส-งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานสาธารณสุข
ที่
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(ป;จจุบัน)

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(เปลี่ยนแปลงใหม-)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร,

แผนงาน

2 โครงการอบรมดานสาธารณสุขในกลุมตางๆ
(กลุมผูประกอบการ)
เป3าหมายผลผลิตของโครงการ
กลุมผูประกอบการรานอาหาร,ตลาดสดเทศบาล
และตลาดเก็นติ้ง
งบประมาณ 60,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป&
พ.ศ.2562 - 2564
หนวยงานรับผิดชอบหลัก กองสาธารณสุขฯ

โครงการพัฒนาตลาดสดนาซื้อ
เป3าหมายผลผลิตของโครงการ
กลุมผูประกอบการตลาดสดเทศบาลและ
ตลาดเก็นติ้ง
งบประมาณ 60,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป&
พ.ศ.2562 - 2564

- มีความจําเปFนที่ตองเปลี่ยนแปลง
ชื่อโครงการตามวัตถุประสงคของ
โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 2
ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต

แผนงานสาธารณสุข
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป&
(พ.ศ.2561-2564)
โครงการที่ 4
หนาที่ 234

3 โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานฯ
เป3าหมายผลผลิตของโครงการ
28 ชุมชน (ชุมชนละ 15,000 บาท
งบประมาณ 420,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2561
หนวยงานรับผิดชอบหลัก กองสาธารณสุขฯ

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
เป3าหมายผลผลิตของโครงการ
28 ชุมชน (ชุมชนละ 20,000 บาท)
งบประมาณ 560,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2561

- ชื่อโครงการและงบประมาณเปลี่ยน ยุทธศาสตรที่ 2
เนื่องจากใหสอดคลองกับงบประมาณ ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ที่ไดรับการสนับสนุน
ชีวิต

แผนงานสาธารณสุข
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป&
(พ.ศ.2561-2564)
โครงการที่ 6
หนาที่ 235
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป( (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561
สําหรับองค2กรปกครองส/วนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร2ที่ ๒ ดานงานส/งเสริมคุณภาพชีวิต
2.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(
(ป*จจุบัน)
1 โครงการกอสรางลานกีฬาชุมชนศรีอามาน
(แบบ ผ.05)
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
กอสรางสนามฟุตซอล ขนาด 28.00 ม.
ยาว 45.00 ม. จํานวน 1 สนาม
กอสรางสนามเซป?คตะกรอ ขนาด 9.00 ม.
ยาว 16.50 จํานวน 1 สนาม
งบประมาณ 1,451,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป' พ.ศ.2561
หนวยงานรับผิดชอบหลัก กองสวัสดิการฯ

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(
(เปลี่ยนแปลงใหม/)
โครงการกอสรางลานกีฬาชุมชนศรีอามาน
(แบบ ผ.05)
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
กอสรางสนามฟุตซอล ขนาด 28.00 ม.
ยาว 45.00 ม. จํานวน 1 สนาม
กอสรางสนามเซป?คตะกรอ ขนาด 9.00 ม.
ยาว 16.50 จํานวน 1 สนาม
งบประมาณ 1,490,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป' พ.ศ.2563
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ยุทธศาสตร2

- เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ยุทธศาสตรที่ 2
จากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ประจําป' งบประมาณ 2563
ชีวิต

แผนงาน
แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป'
(พ.ศ.2561-2564)
โครงการที่ 4
หนาที่ 319

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561
สําหรับองค,กรปกครองส-วนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร,ที่ ๒ ดานงานส-งเสริมคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานการพาณิชย,
ที่
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(ป5จจุบัน)
1 โครงการรณรงคป8องกันโรคพิษสุนัขบา
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
สุนัขและแมวจรจัดบริเวณภายในเขตเทศบาลฯ
งบประมาณ 35,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
หนวยงานรับผิดชอบหลัก กองสาธารณสุขฯ

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(เปลี่ยนแปลงใหม-)
โครงการรณรงคป8องกันโรคพิษสุนัขบา
ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบาฯ
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
สุนัขและแมวจรจัดบริเวณภายในเขตเทศบาลฯ
และสุนัขบริเวณอาคารกักสัตวเทศบาลฯ
งบประมาณ 150,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
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เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร,

- ชื่อโครงการและงบประมาณ ยุทธศาสตรที่ 2
เปลี่ยน เนื่องจากใหสอดคลองกับ ดานงานสงเสริมคุณภาพ
งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน ชีวิต
และเพิ่มเป8าหมายคือ
สุนัขบริเวณอาคารกักสัตวเทศบาลฯ

แผนงาน
แผนงานการพาณิชย
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป&
(พ.ศ.2561-2564)
โครงการที่ 10
หนาที่ 238

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป+ (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.5 แผนงานงบกลาง
ที่
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป+
(ป;จจุบัน)

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป+
(เปลี่ยนแปลงใหม)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร

แผนงาน

1 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
ผูสูงอายุ จํานวน 3,378 คน
งบประมาณ 26,227,600 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562
หนวยงานรับผิดชอบหลัก กองสวัสดิการฯ

โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
ผูสูงอายุ จํานวน 3,849 คน
งบประมาณ 29,992,800 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562

- ปรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตาม
ยุทธศาสตรที่ 2
แผนงานงบกลาง
ขั้นบันได
ดานงานสงเสริมคุณภาพ
- จํานวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้นและผูสูงอายุ ชีวิต
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(
เขาถึงสิทธิมากขึ้น
(พ.ศ.2561-2564)
โครงการที่ 1
หนาที่ 244

2 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
คนพิการ จํานวน 454 คน
งบประมาณ 4,358,400 คน
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562
หนวยงานรับผิดชอบหลัก กองสวัสดิการฯ

โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
คนพิการ จํานวน 657 คน
งบประมาณ 6,307,200 คน
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562

- จํานวนผูพิการเพิ่มขึ้นมากขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 2
แผนงานงบกลาง
- จํานวนผูพิการเขาถึงสิทธิเพิ่มมากขึ้น ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(
(พ.ศ.2561-2564)
โครงการที่ 2
หนาที่ 244
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ที่

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป+
(ป;จจุบัน)
3 โครงการสงเคราะหผูติดเชื้อเอดส
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
ผูติดเชื้อเอดส จํานวน 90 คน
งบประมาณ 540,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562
หนวยงานรับผิดชอบหลัก กองสวัสดิการฯ

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป+
(เปลี่ยนแปลงใหม)
โครงการสงเคราะหผูติดเชื้อเอดส
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
ผูติดเชื้อเอดส จํานวน 100 คน
งบประมาณ 600,000 คน
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562
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เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
- จํานวนผูติดเชื้อเอดสเพิ่มขึ้น
- จํานวนผูติดเชื้อเอดสเขาถึง
สิทธิเพิ่มมากขึ้น

ยุทธศาสตร

แผนงาน

ยุทธศาสตรที่ 2
แผนงานงบกลาง
ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(
(พ.ศ.2561-2564)
โครงการที่ 3
หนาที่ 245

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป) (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561
สําหรับองคกรปกครองส6วนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
3.1 แผนงานการพาณิชย
ที่
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป)
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป)
(ป:จจุบัน)
(เปลี่ยนแปลงใหม6)
โครงการจางเหมาผูรักษาความปลอดภัย
1 โครงการจางเหมาผูรักษาความปลอดภัย
สถานีขนส9งผูโดยสารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สถานีขนส9งผูโดยสารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
เป<าหมายผลผลิตของโครงการ
จางเหมาผูรักษาความปลอดภัย จํานวน 6 คน
งบประมาณ 504,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562 2564
หน9วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักปลัดฯ

เป<าหมายผลผลิตของโครงการ
จางเหมาผูรักษาความปลอดภัย จํานวน 4 คน
งบประมาณ 360,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562 2564
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เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
- เนื่องจากสถานีขนส9ง
มีรายไดไม9เพียงพอ
ในการบริหารจัดการและ
ไดลดจํานวนผูรักษาความ
ปลอดภัย เป@นจํานวน 4 คน

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 3

แผนงาน
แผนงานการพาณิชย

ดานการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป&
(พ.ศ.2561-2564)
โครงการที่ 1
หนาที่ 248

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป* (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561
สําหรับองคกรปกครองส"วนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการวางแผน การส"งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท"องเที่ยว
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป*
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป*
(ป9จจุบัน)
(เปลี่ยนแปลงใหม")
1 โครงการเชาที่ดินการรถไฟบริเวณซุมขายอาหาร โครงการเชาที่ดินการรถไฟบริเวณซุมขายอาหาร

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
- คาเชาที่ดินเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร

แผนงาน

ยุทธศาสตรที่ 4

แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมายผลผลิตของโครงการ

เปาหมายผลผลิตของโครงการ

ดานการวางแผน การสงเสริม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป%

ที่ดินรถไฟ จํานวน ๑ แหง
งบประมาณ 27,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป% พ.ศ.256๒
หนวยรับผิดชอบหลัก กองคลัง

ที่ดินรถไฟ จํานวน ๑ แหง
งบประมาณ 30,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป% พ.ศ.256๒

การลงทุนพาณิชยกรรม
และการทองเที่ยว

(พ.ศ.2561-2564)
โครงการที่ 1
หนา 249
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป' (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
4.2 แผนงานสาธารณสุข
ที่
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป'
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป'
(ป8จจุบัน)
(เปลี่ยนแปลงใหม)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร

1 โครงการจัดตั้งตลาดกลางสินคาเกษตรชายแดน โครงการจัดตั้งตลาดกลางสินคาเกษตรชายแดน - ไมไดดําเนินการในป&งบประมาณ ยุทธศาสตรที่ 4
สุไหงโก-ลก
สุไหงโก-ลก
2561 จึงเปลี่ยนแปลงมาเสนอ ดานการวางแผน การสงเสริม
เป;าหมายผลผลิตของโครงการ
เป;าหมายผลผลิตของโครงการ
- กอสรางตลาดกลางสินคาเกษตรชายแดน
- กอสรางตลาดกลางสินคาเกษตรชายแดน
สุไหงโก-ลก งบประมาณ 56,990,000 บาท สุไหงโก-ลก งบประมาณ 56,990,000 บาท
- กอสรางบานพักชดเชยใหผูปฏิบัติงานของ
- กอสรางบานพักชดเชยใหผูปฏิบัติงานของ
การรถไฟแหงประเทศไทย
การรถไฟแหงประเทศไทย
งบประมาณ 28,00,000 บาท
งบประมาณ 28,00,000 บาท
งบประมาณรวม 84,990,000
งบประมาณรวม 84,990,000
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2561
หนวยงานรับผิดชอบหลัก กองสาธารณสุขฯ
2 โครงการเชาที่ดินการรถไฟ (ตลาดรถไฟ)
โครงการเชาที่ดินการรถไฟ (ตลาดรถไฟ)
เป;าหมายผลผลิตของโครงการ
เป;าหมายผลผลิตของโครงการ
- เชาที่ดินการรถไฟ (ตลาดรถไฟ จํานวน 1 แหง) - เชาที่ดินการรถไฟ (ตลาดรถไฟ จํานวน 1 แหง)
งบประมาณ 1,098,124 บาท
งบประมาณ 1,098,200 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
หนวยงานรับผิดชอบหลัก กองสาธารณสุขฯ

แผนงาน
แผนงานสาธารณสุข

ขอรับงบประมาณภาคใตชายแดน การลงทุนพาณิชยกรรม
ประจําป&งบประมาณ พ.ศ.2562 และการทองเที่ยว

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป&
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
พ.ศ.2560
โครงการที่ 1
หนาที่ 28
แบบ ผ.05

- คาเชาที่ดินเพิ่มขึ้น
งบประมาณเพิ่มขึ้น

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป&
(พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 251
โครงการที่ 3

ยุทธศาสตรที่ 4
ดานการวางแผน การสงเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรม
และการทองเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป' (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 พ.ศ.2561
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
4.3 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป'
(ป7จจุบัน)
1 โครงการพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก ใหเป,นเมืองศูนยกลางการคาชายแดน

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป'
(เปลี่ยนแปลงใหม)
โครงการพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก เป,นเมืองศูนยกลางการคาชายแดน

ระหวางประเทศ (ปรับปรุงพื้นที่การเคหะฯ 25 ไร เป,นพื้นที่จัดกิจกรรม

ระหวางประเทศ (ปรับปรุงพื้นที่การเคหะฯ 25 ไร เป,นพื้นที่จัดกิจกรรม

กระตุนเศรษฐกิจ)

กระตุนเศรษฐกิจ)

เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
กิจกรรมที่ ๑ : จัดซื้อที่ดินพื้นที่ 25 ไร ของการเคหะแหงชาติ
งบประมาณ 53,000,000
กิจกรรมที่ ๒ : งานอาคาร
รายการ
ที่ (1) งานปรับพื้นที่,รื้อถอนอาคารเกา (ลักษณะบานนDอคดาวน ๒ ชั้น),
ถมดินปรับระดับพรอมบดทับ หนา ๐.๓๐ ม. (๒๕ ไร),ถมหินคลุกปรับ
ระดับพรอมบดทับ หนา ๐.๑๐ ม. (๓ ไร),โรยหินเกล็ดทับหนาปรับระดับ
พรอมบดทับ หนา ๐.๐๕ ม. (๒.๘๗ ไร)
รวม
งบประมาณ ๑๖,๓๗๘,๓๗๐.๐๐ บาท
รายการที่ (๒) งานรั้วทึบ (ความยาวรวม ๓๗๖ ม.)
งบประมาณ ๑,๐๖๒,๔๑๐ บาท
รายการที่ (๓) ปลูกตนไม (ตนหูกระจง) งบประมาณ ๑๗๕,๐๐๐ บาท
รายการที่ (๔) ไฟสองสวางเสา High-mestสูง ๑๕ ม. กิ่งวงแหวน ๘ ดวง
โคม/ตน (๓ ตน) งบประมาณ ๒,๑๒๗,๘๔๗.๕๒ บาท
รายการที่ (๕) ไฟฟXาแสงสวาง (ระบบโซลาเซลล) (จํานวน ๑๔ ตน)
งบประมาณ ๗๑๘,๔๐๓.๖๕ บาทรวมขอ (๑)-(๕) งบประมาณ
๒๐,๔๖๒,๐๓๒.๐๙ บาท
(หมายเหตุ ประเภทงานอาคาร รวมคา factor F ๑.๒๔๙๓)
รวมเป,นเงินงบประมาณ ๒๕,๕๖๓,๒๑๖.๖๙ บาท

เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
กิจกรรมที่ 1 : จัดซื้อที่ดินพื้นที่ ๒๕ ไร ของการเคหะแหงชาติ
งบประมาณ ๕๓,๑๑๘,๗๐๐ บาท
กิจกรรมที่ 2 : งานอาคาร
รายการที่ (๑) งานปรับพื้นที่,รื้อถอนอาคารเกา (ลักษณะบานนDอคดาวน
๒ ชั้น),ถมดินปรับระดับพรอมบดทับ หนา ๐.๓๐ ม. (๒๕ ไร),ถมหินคลุก
ปรับระดับพรอมบดทับ หนา ๐.๑๐ ม. (๓ ไร),โรยหินเกล็ดทับหนาปรับ
ระดับพรอมบดทับ หนา ๐.๐๕ ม. (๒.๘๗ ไร)
รวมงบประมาณ ๑๖,๓๗๘,๓๗๐.๐๐ บาท
รายการที่ (๒) งานรั้วทึบ (ความยาวรวม ๓๗๖ ม.)
งบประมาณ ๑,๐๖๒,๔๑๐ บาท
รายการที่ (๓) ปลูกตนไม (ตนหูกระจง) งบประมาณ ๑๗๕,๐๐๐ บาท
รายการที่ (๔) ไฟสองสวางเสา High-mest สูง ๑๕ ม. กิ่งวงแหวน ๘ ดวง
โคม/ตน (๓ ตน) งบประมาณ ๒,๑๒๗,๘๔๗.๕๒ บาท
รายการที่ (๕) ไฟฟXาแสงสวาง (ระบบโซลาเซลล) (จํานวน ๑๔ ตน)
งบประมาณ ๗๑๘,๔๐๓.๖๕ บาท
รวมขอ (๑)-(๕) งบประมาณ ๒๐,๔๖๒,๐๓๒.๐๙ บาท
(หมายเหตุ ประเภทงานอาคาร รวมคา factor F ๑.๒๔๙๓)
รวมเป,นเงินงบประมาณ ๒๕,๕๖๓,๒๑๖.๖๙ บาท

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
- ไมไดดําเนินการในป/งบประมาณ

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 4

แผนงาน

แผนงานเคหะและชุมชน
2561 จึงเปลี่ยนแปลงเสนอขอรับ
ดานการวางแผนการสงเสริม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป/
(พ.ศ.2561-2564)
งบประมาณภาคใตชายแดน พ.ศ.2562 การลงทุนพาณิชยกรรม
หนา 320
- เดิมเป,นแผนงานบริหารงานทั่วไป
และการทองเที่ยว
โครงการที่ 5
เปลี่ยนแปลงเป,นแผนงานเคหะและชุมชน
แบบ ผ.05

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป! (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 พ.ศ.2561
สําหรับองค5กรปกครองส)วนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร5ที่ 5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ5ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป!
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป!
(ป#จจุบัน)
(เปลี่ยนแปลงใหม))
1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยกําจัดขยะ
โครงการก4อสรางบ4อฝ=งกลบบ4อที่ 3 และโรงคัด
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (ผ.03)
แยกขยะมูลฝอย (ผ.05)
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
ก4อสรางบ4อฝ=งกลบขยะมูลฝอยบ4อที่ 3
ก4อสรางบ4อฝ=งกลบขยะมูลฝอยบ4อที่ 3 พรอม
พรอมโรงคัดแยกขยะและสถานีขนถ4ายขยะ
โรงคัดแยกขยะ
งบประมาณ 37,000,000 บาท
งบประมาณ 133,669,100 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป( พ.ศ.2561 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562
หน4วยงานรับผิดชอบหลัก กองสาธารณสุขฯ
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เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
- เดิมไดประสานโครงการพัฒนา
กับองคการบริหารส4วนจังหวัด
นราธิวาส ตามแบบ ผ.03
เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ
ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการใหม4
พรอมวงเงินงบประมาณ
และป(งบประมาณ
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกรมส4งเสริมการปกครอง
ส4วนทองถิ่น ตามแบบ ผ.05

ยุทธศาสตร5

แผนงาน

ยุทธศาสตรที่ 5
แผนงานเคหะและชุมชน
ดานการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(
ทรัพยากรธรรมชาติ (พ.ศ.2561-2564)
และสิ่งแวดลอม
โครงการที่ 2 หนา 315

ที่

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป!
(ป#จจุบัน)
2 โครงการเช4าที่ดินการรถไฟ
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
เช4าที่ดินการรถไฟ จํานวน 2 แห4ง
งบประมาณ 100,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562
หน4วยงานรับผิดชอบหลัก กองช4าง

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป!
(เปลี่ยนแปลงใหม))
โครงการเช4าที่ดินการรถไฟ
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
เช4าที่ดินการรถไฟ จํานวน 2 แห4ง
งบประมาณ 150,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562
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เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
- ค4าเช4าเพิ่มขี้น

ยุทธศาสตร5

แผนงาน

ยุทธศาสตรที่ 5
แผนงานเคหะและชุมชน
ดานการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(
ทรัพยากรธรรมชาติ (พ.ศ.2561-2564)
และสิ่งแวดลอม
โครงการที่ 4 หนา 257

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561
สําหรับองค0กรปกครองส1วนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร0ที่ 7 ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(ป:จจุบัน)
1

- 1.โครงการจางเหมาผูปฏิบัติงานสํารวจขอมูล
ทรัพยสิน
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
ผูปฏิบัติงาน จํานวน ๒ คน
งบประมาณ 216,000 บาท
- 2.โครงการจางเหมาผูปฏิบัติงานกองคลัง
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
1.งานจัดเก็บรายได
2.งานการเงิน
3.บัญชีงานธุรการกองคลัง
งบประมาณ 324,000 บาท

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(เปลี่ยนแปลงใหม1)
1.โครงการจางเหมาผูปฏิบัติงานกองคลัง
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
ผูปฏิบัติงาน จํานวน ๒ คน
1.งานการเงิน
2.บัญชีงานธุรการกองคลัง
3.งานจัดเก็บค=าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
งบประมาณ 216,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป# พ.ศ.2562

- 3.โครงการจางเหมาผูปฏิบัติงานจัดเก็บค=าธรรมเนียมเก็บขนขยะ
มูลฝอย
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
ผูปฏิบัติงาน จํานวน ๑ คน
๑.งานจัดเก็บค=าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
งบประมาณ 108,000 บาท
หน=วยงานรับผิดชอบหลัก กองคลัง
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป# พ.ศ.2562
26

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
- รวม 3 โครงการเปEน
๑ โครงการ

ยุทธศาสตร0
ยุทธศาสตรที่ 7
ดานการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป#
(พ.ศ.2561-2564)
โครงการที่ 6,7 หนา 269
และ 8 หนา 270

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท(องถิ่นสี่ป* (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒ พ.ศ.2561
สําหรับองคกรปกครองส6วนท(องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตรที่ 7 ด(านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7.2 แผนงานการศึกษา
ที่
รายละเอียดแผนพัฒนาท(องถิ่นสี่ป*
รายละเอียดแผนพัฒนาท(องถิ่นสี่ป*
(ป<จจุบัน)
(เปลี่ยนแปลงใหม6)
1 โครงการปรับปรุงทาสีอาคารกระดังงา
โครงการทาสีอาคารกระดังงา
โรงเรียนเทศบาล ๓
โรงเรียนเทศบาล ๓
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
พื้นที่ไม8นอยกว8า 3,600.00 ตร.ม.
ทาสีบริเวณภายในและภายนอกอาคารกระดังงา
ทาสีอาคารกระดังงา ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนเทศบาล 3 พื้นที่ไม8นอยกว8า
งบประมาณ 450,000 บาท
3,607 ตารางเมตร
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2561
งบประมาณ 450,000 บาท
หน8วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
2 โครงการปรับปรุงหองสุขา โรงเรียนเทศบาล 1
โครงการปรับปรุงหองสุขา โรงเรียนเทศบาล 1
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
หองสุขา จํานวน 21 หอง
ปรับปรุงหองสุขา จํานวน 8 หอง อาคารเรียน 2
โรงเรียนเทศบาล 1
อาคารเรียน 1 และ 3
งบประมาณ 500,000 บาท
งบประมาณ 450,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
หน8วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา
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- เพื่อนํามาดําเนินการใน
ป&งบประมาณ 2562

- ลดจํานวนในการปรับปรุง
หองสุขา เปDน จํานวน 8 หอง
และงบประมาณลดลง

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ ๗
ดานการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่ ๗
ดานการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงาน
แผนงานการศึกษา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป&
(พ.ศ.2561-2564)
เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
หนาที่ 7 โครงการที่ 4
แผนงานการศึกษา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป&
(พ.ศ.2561-2564)
โครงการที่ 34
หนาที่ 284

ที่

รายละเอียดแผนพัฒนาท(องถิ่นสี่ป*
(ป<จจุบัน)
3 โครงการติดตั้งกันสาดหลังคาโคง ระหว8าง
อาคารเรียน 1 และ 2 โรงเรียนเทศบาล 2
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
กันสาดหลังคาโคง ขนาด 3x10x1.5 จํานวน
1 หลัง
งบประมาณ 100,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
หน8วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

รายละเอียดแผนพัฒนาท(องถิ่นสี่ป*
(เปลี่ยนแปลงใหม6)
โครงการติดตั้งหลังคาทางเดินระหว8างอาคารเรียน
1 และ 2 โรงเรียนเทศบาล 2
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
ติดตั้งหลังคาทางเดินอาคารเรียน 1 และ
2 โรงเรียนเทศบาล 2 ขนาดกวาง 2.00 ม.
ยาว 9.00 ม.
งบประมาณ 96,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562

4 โครงการก8อสรางรั้ว โรงเรียนเทศบาล 4
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
รั้วสแตนเลส ความยาวไม8นอยกว8า 100 ม.
งบประมาณ 200,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
หน8วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

โครงการก8อสรางรั้วโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 4
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
ก8อสรางรั้วโรงเรียนสแตนเลส โรงเรียนเทศบาล 4
ความยาวไม8นอยกว8า 102.00 ม.
งบประมาณ 923,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
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ยุทธศาสตร

แผนงาน

- เพื่อใหสอดคลองกับความ
เปDนจริงตามสภาพพื้นที่

ยุทธศาสตรที่ ๗
แผนงานการศึกษา
ดานการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป&
(พ.ศ.2561-2564)
โครงการที่ 37
หนาที่ 284

- เพื่อใหสอดคลองกับความ
เปDนจริงตามสภาพพื้นที่
และงบประมาณเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตรที่ ๗
แผนงานการศึกษา
ดานการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป&
(พ.ศ.2561-2564)
โครงการที่ 42
หนาที่ 286

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561
สําหรับองค,กรปกครองส-วนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร,ที่ 7 ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7.3 แผนงานการพาณิชย,
ที่
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(ป8จจุบัน)
(เปลี่ยนแปลงใหม-)
โครงการจางเหมารักษาความสะอาดสถานีขนส:ง
1 โครงการจางเหมารักษาความสะอาดสถานีขนส:ง
เป<าหมายผลผลิตของโครงการ
เป<าหมายผลผลิตของโครงการ
จางเหมาผูปฏิบัติงานรักษาความสะอาด
จางเหมาผูปฏิบัติงานรักษาความสะอาด
จํานวน 2 คน
จํานวน 2 คน
งบประมาณ 180,000 บาท
งบประมาณ 168,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562-2564 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562-2564
หน:วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักปลัดฯ
2 โครงการก:อสรางศูนยปฏิบัติงานและสถานที่
โครงการก:อสรางศูนยปฏิบัติงานและสถานที่
จัดเก็บครุภัณฑเครื่องจักรกล พรอมโรงจอดรถ
จัดเก็บครุภัณฑเครื่องจักรกล พรอมโรงจอดรถ
บริเวณโรงฆ:าสัตว
บริเวณโรงฆ:าสัตว
เป<าหมายผลผลิตของโครงการ
เป<าหมายผลผลิตของโครงการ
จํานวน 1 แห:ง
จํานวน 1 แห:ง
งบประมาณ 5,000,000 บาท
งบประมาณ 5,000,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2561
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
หน:วยงานรับผิดชอบหลัก กองสาธารณสุขฯ
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เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร,

- งบประมาณเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 7
- เนื่องจากเพิ่มค:าจางเดือนละ
ดานการบริหารจัดการ
500 บาท/คน เพื่อรักษาบุคลากร ตามหลักธรรมาภิบาล
ที่ปฏิบัติงานที่ดีใหคงอยู:กับองคกร
โดยอัตราค:าจางไม:เกินระเบียบ
กําหนด

แผนงาน
แผนงานการพาณิชย
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป&
(พ.ศ.2561-2564)
โครงการที่ 1
หนาที่ 300

แผนงานการพาณิชย
- ไม:ไดดําเนินการในป&งบประมาณ ยุทธศาสตรที่ 7
2561 จึงเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับ ดานการบริหารจัดการ
งบประมาณ 2562
ตามหลักธรรมาภิบาล แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป&
(พ.ศ.2561-2564)
โครงการที่ 3
หนาที่ 300

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561
สําหรับองค0กรปกครองส1วนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ที่

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(ป6จจุบัน)

1 เครื่องพิมพ
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
เครื่องพิมพ จํานวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 3,300 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ. 2562
หนEวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักปลัดฯ
2 เครื่องสํารองไฟ
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
เครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 3,200 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ. 2562
หนEวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักปลัดฯ
3 เครื่องสํารองไฟ
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA
จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 3,200 บาท
(งบประมาณ 3,200 บาท)
ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ. 2561
หนEวยงานรับผิดชอบหลัก กองวิชาการฯ

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(เปลี่ยนแปลงใหม1)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา (18 หน%า/นาที)
จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 2,600 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ. 2562

- เปลี่ยนแปลงตามราคามาตรฐาน
กระทรวงดิจิทัลฯ

เครื่องสํารองไฟ
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
เครื่องสํารองไฟ ขนาดไมEน%อยกวEา 800 VA จํานวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 2,500 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ. 2562

- เปลี่ยนแปลงตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ

เครื่องสํารองไฟ
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA
จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท
(งบประมาณ 2,500 บาท)
ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ. 2562

- เพื่อนํามาดําเนินการในป(งบประมาณ
2562
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แผนงาน

- บัญชีครุภัณฑ ผ.08 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ครุภัณฑคอมพิวเตอร แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป(
(สํานักปลัดฯ)
(พ.ศ.2561-2564)
แบบ ผ.08
หน%า 347
ลําดับที่ 82
- บัญชีครุภัณฑ ผ.08 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ครุภัณฑคอมพิวเตอร แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป(
(สํานักปลัดฯ)
(พ.ศ.2561-2564)
แบบ ผ.08
หน%า 347
ลําดับที่ 83
- บัญชีครุภัณฑ ผ.08 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ครุภัณฑคอมพิวเตอร แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป(
(กองวิชาการฯ)
(พ.ศ.2561-2564)
แบบ ผ.08
หน%า 346
ลําดับที่ 78

ที่

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(ป6จจุบัน)

4 เรืออลูมิเนียมท%องแบนพร%อมเครื่องยนต
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
เรืออลูมิเนียมท%องแบนพร%อมเครื่องยนต
ยาว 4.2 เมตร กว%าง 1.6 เมตร
ลึก 0.5 เมตร จํานวน 1 ลํา
(งบประมาณ 300,000 บาท)
ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2563
หนEวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักปลัดฯ
5 ตู%กระจกบานเลื่อน
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
ตู%กระจกบานเลื่อน จํานวน 30 ใบ
สําหรับศูนยฯ เทศบาล จํานวน 6 ใบ
ศูนยฯ มัสยิดอัลอามีน จํานวน 6 ใบ
ศูนยฯ มัสยิดอะหมาดียะห จํานวน 6 ใบ
ศูนยฯ วัดโก-ลกเทพวิมล จํานวน 6 ใบ
และโรงเรียนเทศบาล 4 จํานวน 6 ใบ
งบประมาณ 154,800 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562
หนEวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(เปลี่ยนแปลงใหม1)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

เรืออลูมิเนียมท%องแบน
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
เรืออลูมิเนียมท%องแบน ขนาดไมEน%อยกวEา กว%าง 1.50 เมตร
ยาว 3.7 เมตร ลึก 0.4 เมตร จํานวน 2 ลํา
(งบประมาณ 126,000 บาท)
ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562

- เพื่อให%ใช%งานได%สอดคล%องกับ
ความเปNนจริงตามสภาพพื้นที่
ประสบอุทกภัย
- เพื่อให%มีอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช%
เพียงพอ
- เพื่อนําไปดําเนินการในป(งบประมาณ
2562

ตู%กระจกบานเลื่อน
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
ตู%กระจกบานเลื่อน จํานวน 15 ใบ
สําหรับศูนยฯ เทศบาล จํานวน 3 ใบ
ศูนยฯ มัสยิดอัลอามีน จํานวน 3 ใบ
ศูนยฯ มัสยิดอะหมาดียะห จํานวน 3 ใบ
ศูนยฯ วัดโก-ลกเทพวิมล จํานวน 3 ใบ
และโรงเรียนเทศบาล 4 จํานวน 3 ใบ
งบประมาณ 54,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562

- ลดจํานวนตู%กระจกบานเลื่อน
และงบประมาณลดลง
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ครุภัณฑ0

แผนงาน

- บัญชีครุภัณฑ ผ.08 แผนงานรักษาความ
ครุภัณฑยานพาหนะ สงบภายใน
แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป(
และขนสEง
(สํานักปลัดฯ)
(พ.ศ.2561-2564)
งานปJองกันภัยฝLายพลเรือน แบบ ผ.08
และระงับอัคคีภัย หน%า 355
ลําดับที่ 112
บัญชีครุภัณฑ ผ.08
ครุภัณฑสํานักงาน
(สํานักการศึกษา)

แผนงานการศึกษา
แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป(
(พ.ศ.2561-2564)
แบบ ผ.08
หน%าที่ 352
ลําดับที่ 101

ที่

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(ป6จจุบัน)

6 ชุดโตTะ - เก%าอี้อนุบาล
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
ชุดโตTะ - เก%าอี้อนุบาล จํานวน 50 ชุด สําหรับ
โรงเรียนเทศบาล 1
งบประมาณ 150,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562
หนEวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา
7 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร แบบ VAGA
และจอรับภาพ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร แบบ VAGA
และจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟJา ขนาดเส%น
ทแยงมุม 100 นิ้ว จํานวน 1 จอ
งบประมาณ 52,500 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562
หนEวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(เปลี่ยนแปลงใหม1)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ครุภัณฑ0

แผนงาน

ชุดโตTะ - เก%าอี้อนุบาล
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
ชุดโตTะ - เก%าอี้อนุบาล จํานวน 50 ชุด สําหรับโรงเรียน
เทศบาล 1
งบประมาณ 85,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562

- เปลี่ยนแปลงตามราคาท%องตลาด

บัญชีครุภัณฑ ผ.08
ครุภัณฑการศึกษา
(สํานักการศึกษา)

แผนงานการศึกษา
แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป(
(พ.ศ.2561-2564)
แบบ ผ.08
หน%าที่ 351
ลําดับที่ 96

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ SVGA
ขนาดไมEน%อยกวEา 3,000 ANSL Lumens จํานวน 1 เครื่อง
สําหรับสํานักการศึกษา งบประมาณ 13,300 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562
หนEวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

- เปลี่ยนจากเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร แบบ VAGA
เปNนเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
แบบ SVGA
- เปลี่ยนแปลงตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ

บัญชีครุภัณฑ ผ.08
ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพรE
(สํานักการศึกษา)

แผนงานการศึกษา
แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป(
(พ.ศ.2561-2564)
แบบ ผ.08
หน%าที่ 352
ลําดับที่ 103
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ที่

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(ป6จจุบัน)

8 โทรทัศนสี พร%อมเครื่องเลEน DVD
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
โทรทัศนสี พร%อมเครื่องเลEน DVD โรงเรียน
เทศบาล 1 จํานวน 18 ชุด, ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล จํานวน 2 ชุด, ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มัสยิดอะหมาดียะห จํานวน 2 ชุด, ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กอัลอามีน จํานวน 2 ชุด
งบประมาณ 240,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562
หนEวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

9 โครงการจัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักดิจิตอลและ
ที่วัดสEวนสูง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลอามีน
แบบ ผ.01
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
เครื่องชั่งน้ําหนักดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง
และที่วัดสEวนสูง จํานวน 2 อัน
งบประมาณ 6,๐๐๐ บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562
หนEวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(เปลี่ยนแปลงใหม1)
โทรทัศน แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
โทรทัศน แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV
ระดับความละเอียดของจอภาพ 1920x1080 พิกเซล
ขนาดจอไมEน%อยกวEา 40 นิ้ว จํานวน 12 เครื่อง
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 จํานวน 5 เครื่อง
โรงเรียนเทศบาล 2 จํานวน 1 เครื่อง
ศูนยฯ เทศบาล จํานวน 2 เครื่อง
ศูนยฯ มัสยิดอะหมาดียะห 2 เครื่อง
ศูนยฯ มัสยิดอัลอามีน ๒ เครื่อง
งบประมาณ 212,400 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562
หนEวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา
เครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอลพร%อมที่วัดสEวนสูง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลอามีน
แบบ ผ.08
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
เครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอลพร%อมที่วัดสEวนสูง
จํานวน 1 เครื่อง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลอามีน
งบประมาณ 20,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562
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เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ครุภัณฑ0

แผนงาน

- เปลี่ยนจากโทรทัศนสีพร%อม
เครื่องเลEน DVD
เปNนโทรทัศน แอลอีดี (LED TV)
แบบ Smart TV ที่สามารถใช%
สามารถเชื่อมตEอกับอินเตอรเน็ตได%
โดยไมEต%องใช%เครื่องเลEน DVD
- เปลี่ยนแปลงตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ

บัญชีครุภัณฑ ผ.08
ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพรE
(สํานักการศึกษา)

แผนงานการศึกษา
แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป(
(พ.ศ.2561-2564)
แบบ ผ.08
หน%าที่ 348
ลําดับที่ 89

- เดิมเปNนโครงการพัฒนาตามแบบ
แบบ ผ.01 เปลี่ยนแปลงเปNนแบบ
แบบ ผ0.8 คือบัญชีรายการครุภัณฑ
- เปลี่ยนแปลงตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ

- บัญชีครุภัณฑ ผ.08
ครุภัณฑวิทยาศาสตร
หรือการแพทย
(สํานักการศึกษา)

แผนงานการศึกษา
แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป(
(พ.ศ.2561-2564)
หน%าที่ 287
โครงการที่ 46

ที่

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(ป6จจุบัน)

10 เครื่องเลEนสนาม
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
เครื่องเลEนสนามพลาสติกชุดเล็ก จํานวน 1 ชุด
สําหรับศูนยฯ วัดโก-ลกเทพวิมล
งบประมาณ 43,800 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562
หนEวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา
11 เครื่องคอมพิวเตอรโนTตบุTค
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
เครื่องคอมพิวเตอรโนTตบุTค สําหรับสํานักงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล งบประมาณ 16,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562
หนEวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา
12 โครงการจัดซื้ออุปกรณพัฒนาห%องเรียนคุณภาพ
โรงเรียนเทศบาล 4
แบบ ผ.01
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
ติดตั้งอุปกรณสมารททีวี ขนาด 50 นิ้ว
เครื่องคอมพิวเตอรโนTตบุTค และอุปกรณรับสัญญาณ
อินเตอรเน็ต
งบประมาณ 200,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562
หนEวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(เปลี่ยนแปลงใหม1)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ครุภัณฑ0

แผนงาน

เครื่องเลEนสนาม
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
เครื่องเลEนสนาม (ชุดอุโมงครถไฟผจญภัย) จํานวน 1 ชุด
สําหรับศูนยฯ วัดโก-ลกเทพวิมล
งบประมาณ 43,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562

- เปลี่ยนแปลงตามราคาท%องตลาด

บัญชีครุภัณฑ ผ.08
ครุภัณฑกีฬา
(สํานักการศึกษา)

แผนงานการศึกษา
แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป(
(พ.ศ.2561-2564)
หน%าที่ 354
โครงการที่ 107

เครื่องคอมพิวเตอรโนTตบุTค
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
เครื่องคอมพิวเตอรโนTตบุTค สําหรับสํานักงานประมวลผล
จํานวน 1 เครื่อง สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
งบประมาณ 21,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562

- เปลี่ยนแปลงตามราคามาตรฐาน
กระทรวงดิจิทัลฯ

บัญชีครุภัณฑ ผ.08
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
(สํานักการศึกษา)

แผนงานการศึกษา
แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป(
(พ.ศ.2561-2564)
แบบ ผ.08
หน%าที่ 353
ลําดับที่ 104

อุปกรณพัฒนาห%องเรียนคุณภาพโรงเรียนเทศบาล 4
แบบ ผ.08
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
อุปกรณพัฒนาห%องเรียนคุณภาพ พร%อมติดตั้ง
อุปกรณสมารททีวี ขนาด 50 นิ้ว เครื่องคอมพิวเตอร
โนTตบุTค และอุปกรณรับสัญญาณอินเตอรเน็ต
งบประมาณ 200,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562

- เดิมเปNนโครงการพัฒนาตามแบบ
แบบ ผ.01 เปลี่ยนแปลงเปNนแบบ
แบบ ผ0.8 คือบัญชีรายการครุภัณฑ
สําหรับที่ไมEได%ดําเนินการตาม
โครงการพัฒนาท%องถิ่น
ประเภทครุภัณฑการศึกษา
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- บัญชีครุภัณฑ ผ.08
(สํานักการศึกษา)

แผนงานการศึกษา
แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป(
(พ.ศ.2561-2564)
หน%าที่ 287
โครงการที่ 48

ที่

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(ป6จจุบัน)

13 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน
โรงเรียนเทศบาล ๓
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน จอขนาด
ไมEน%อยกวEา 18.5 นิ้ว จํานวน 24 เครื่อง
งบประมาณ 384,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562
หนEวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา
14 เครื่องสํารองไฟ
โรงเรียนเทศบาล ๓
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 AV
จํานวน 24 เครื่อง
งบประมาณ 76,800 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562
หนEวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา
15 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน
จอขนาด ไมEน%อยกวEา 18.5 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 16,000 บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2563
หนEวยงานรับผิดชอบหลัก กองสาธารณสุขฯ

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(เปลี่ยนแปลงใหม1)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ครุภัณฑ0

แผนงาน

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล แบบที่ 1
โรงเรียนเทศบาล ๓
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล แบบที่ 1
จอขนาดไมEน%อยกวEา 19 นิ้ว จํานวน 24 เครื่อง
งบประมาณ 528,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2561

- เปลี่ยนเปNนคอมพิวเตอรใช%สําหรับ
ประมวลผล แบบที่ 1 มีขนาด
จอเพิ่มขึ้น และงบประมาณเพิ่มขึ้น

บัญชีครุภัณฑ ผ.08
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
(สํานักการศึกษา)

แผนงานการศึกษา
แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป(
(พ.ศ.2561-2564)
แบบ ผ.08
หน%าที่ 351
ลําดับที่ 98

เครื่องสํารองไฟ
โรงเรียนเทศบาล ๓
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 AV
จํานวน 24 เครื่อง
งบประมาณ 67,200 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2561

- เปลี่ยนแปลงตามราคามาตรฐาน
กระทรวงดิจิทัลฯ

บัญชีครุภัณฑ ผ.08
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
(สํานักการศึกษา)

แผนงานการศึกษา
แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป(
(พ.ศ.2561-2564)
แบบ ผ.08
หน%าที่ 351
ลําดับที่ 99

เครื่องคอมพิวเตอร
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน
จอขนาดไมEน%อยกวEา 19 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 16,000 บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562

- เปลี่ยนมาดําเนินการในป(
งบประมาณ 2562 และรายละเอียด
คุณลักษณะครุภัณฑเปลี่ยนไป

บัญชีครุภัณฑ ผ.08
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
(กองสาธารณสุขฯ)
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

แผนงานสาธารณสุข
แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป(
(พ.ศ.2561-2564)
โครงการที่ 113
หน%าที่ 355
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ที่

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(ป6จจุบัน)

16 เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED
จํานวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 3,300 บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2563
หนEวยงานรับผิดชอบหลัก กองสาธารณสุขฯ
17 เครื่องสํารองไฟ
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง
งบประมาณ 6,400 บาท
หนEวยงานรับผิดชอบหลัก กองชEาง
ปรากฎในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562
18 รถยนตบรรทุกแบบกระบะเทท%าย
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
รถยนตบรรทุกแบบกระบะเทท%าย ขนาด 6 ตัน
6 ล%อ ปริมาตรกระบอกสูบไมEต่ํากวEา 6,000 ซีซี
จํานวน 1 คัน
งบประมาณ 2,000,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2563
หนEวยงานรับผิดชอบหลัก กองสาธารณสุขฯ

รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(เปลี่ยนแปลงใหม1)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ครุภัณฑ0

แผนงาน

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร%อมติดตั้งถังหมึกพิมพ
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร%อมติดตั้งถังหมึกพิมพ
มีความเร็วในการพิมพรEางขาวดําไมEน%อยกวEา
20 หน%าตEอนาที มีความเร็วในการพิมพรEางสีไมEน%อยกวEา
10 หน%าตEอนาที จํานวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 4,300 บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562
เครื่องสํารองไฟ
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
เครื่องสํารองไฟ ขนาดไมEน%อยกวEา 800 VA จํานวน 2 เครื่อง
งบประมาณ 5,000 บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562

- เปลี่ยนมาดําเนินการในป(
งบประมาณ 2562 และรายละเอียด
คุณลักษณะครุภัณฑเปลี่ยนไป
- เปลี่ยนแปลงตามราคามาตรฐาน
กระทรวงดิจิทัลฯ

บัญชีครุภัณฑ ผ.08
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
(กองสาธารณสุขฯ)
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

แผนงานสาธารณสุข
แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป(
(พ.ศ.2561-2564)
โครงการที่ 114
หน%าที่ 356

- เปลี่ยนแปลงตามราคามาตรฐาน
กระทรวงดิจิทัลฯ

บัญชีครุภัณฑ ผ.08
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
(กองชEาง)

แผนงานเคหะและชุมชน
แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป(
(พ.ศ.2561-2564)
โครงการที่ 71
หน%าที่ 344

รถยนตบรรทุกแบบกระบะเทท%าย
เปาหมายผลผลิตของโครงการ
รถยนตบรรทุกแบบกระบะเทท%าย ขนาด 6 ตัน 6 ล%อ
ปริมาตรกระบอกสูบไมEต่ํากวEา 6,000 ซีซี ขนาดความจุ
ได%ไมEน%อยกวEา 4 ลูกบาศกหลา จํานวน 1 คัน
งบประมาณ 1,980,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562

- เปลี่ยนมาดําเนินการในป(
งบประมาณ 2562
- ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ

บัญชีครุภัณฑ ผ.08
ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสEง
(กองสาธารณสุขฯ)
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แผนงานเคหะและชุมชน
แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป(
(พ.ศ.2561-2564)
โครงการที่ 115
หน%าที่ 356

