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สวนท่ี 1 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน 

 
 

๑.ดานกายภาพ 
 ที่ตั้ง 
 สุไหงโก-ลก  (Sungai  Kolok)  เปนภาษามาลายู  มาจากคําวา (Sungai) แปลวาแมน้ําลําคลองและ       
คําวา โก-ลก (kolok) แปลวา คดเคี้ยว ถาเปนคํานามหมายถึง มีดพราที่คนพื้นเมืองนิยมใช เมื่อนําคําวาสุไหง   
รวมกับโก-ลก หมายถึงแมน้ําที่คดเคี้ยว คงเรียกชื่อเมืองตามแมน้ําที่ไหลผานพื้นที่ ปจจุบันแมน้ําสายนี้เปนเสนแบง
เขตแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียเดิมบริเวณตําบลสุไหงโก-ลก เปนพื้นที่ของตําบลปูโยะขึ้นกับ
อําเภอสุไหงปาดี ตอมาเมื่อมีความเจริญมากขึ้นมีประชากรมากขึ้น จึงไดแยกออกจากตําบลปูโยะ จัดตั้งเปนตําบล          
สุไหงโก-ลก 
 

 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ไดรับการจัดตั้งในสมัยที่จอมพล ป.พิบูลยสงคราม เดินทางมาตรวจราชการ     
ที่ตําบลสุไหงโก-ลก นายวงศ  ไชยสุวรรณ กํานันตําบลสุไหงโก-ลกในขณะนั้นไดรองขอตอจอมพล ป.พิบูลย
สงคราม เพื่อขอจัดตั้งตําบลสุไหงโก-ลก ขึ้นเปนเทศบาล ตอมาเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๘๓ จึงไดมีพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตําบลสุไหงโก-ลก โดยมีนายวงศไชยสุวรรณ เปนนายกเทศมนตรีคนแรกหลังจากจัดตั้ง
เทศบาลตําบลสุไหงโก-ลกได ๘ ป ตําบลสุไหงโก-ลก ก็ไดรับการยกฐานะขึ้นเปนกิ่งอําเภอขึ้นกับอําเภอสุไหงปาด ี  
มีเขตปกครอง ๔ ตําบล คือตําบลสุไหงโก-ลก ตําบลปูโยะ ตําบลปาเสมัสและตําบลมูโนะ จนกระทั่งวันที ่             
๑ มกราคม ๒๔๙๖ จึงไดรับการยกฐานะเปนอําเภอสุไหงโก-ลก เทศบาลตําบลสุไหงโก-ลก ในสมัยแรกเริ่ม         
การจัดตั้งมีพื้นที่ ๒๒ ตารางกิโลเมตร ตอมาไดมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ตามประกาศใน               
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลมที่ ๘๓ ตอนที่ ๒๑ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๐๙ ขยายเขตเทศบาลออกไปทาง    
ทิศเหนืออีก ๐.๕ ตารางกิโลเมตรเทศบาลตําบลสุไหงโก-ลก จึงมีพ้ืนที่รวมทัง้สิ้น ๒๒.๕๐ ตารางกิโลเมตร 
 

 ตอมาเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบล    
สุไหงโก-ลก ขึ้นเปนเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
 

 เทศบาลเมืองสุ ไหงโก-ลก ที่ ว าการอํา เภอสุ ไหงโก-ลก ถนนทรายทอง ๒ ตําบลสุ ไหงโก-ลก             
อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น ๒๒.๕๐ ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูทางตอนใตของแหลมมาลายู           
มีอาณาเขตติดตอดังนี้                                                                                                                              
 - ทิศเหนือ  ติดตอตําบลปาเสมัส อําเภอสุไหงโก-ลก ความยาวประมาณ  ๖.๔ กม. 
 - ทิศใต  ติดตอตําบลกายูคละ อําเภอแวง ความยาวประมาณ  ๔.๓ กม. 
 - ทิศตะวันออก ติดตอแมน้ําโก-ลก (พรหมแดนไทย-มาเลเซีย) ความยาวประมาณ ๘.๖ กม. 
 - ทิศตะวันตก ติดตอตําบลริโกและตําบลปะลุรู อําเภอสุไหงปาดี ความยาวประมาณ ๔.๑ กม. 
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"ผังชุมชนเมืองสุไหงโก-ลก" 
 

 
 

 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ตั้งอยูระหวางเขาตะเว เขาลีแป และเขาบาดู
ตาโมง ไปจรดแมน้ําสุไหงโก-ลก ซึ่งกั้นระหวางเขตแดนของประเทศไทยกับรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย พื้นที่สวน
ใหญเปนที่ราบและที่ราบลุมต่ํากวา ๕๐ เมตร สภาพพื้นที่เปนลอนคลื่นสูงๆ ต่ําๆ สลับกันไป และมีพื้นที่ราบอยูริม
ฝงแมน้ําโก-ลก ซึ่งมีพื้นที่อยูสูงกวาระดับน้ําทะเลปานกลางเฉลี่ย ๑๐-๑๔ เมตร พื้นที่สวนใหญประมาณรอยละ 
๘๐ ยังคงเปนพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่วางเปลา และพื้นที่สาธารณะ และที่เหลืออีกประมาณรอยละ ๒๐ จะเปนที่
อยูอาศัยหนาแนนมาก ปานกลาง นอยและอื่นๆ  โดยยานชุมชนหนาแนนและเขตพาณิชยกรรม จะอยูทางดาน       
ทิศตะวันออกคอนไป  ทางเหนือของพื้นที่ สวนพื้นที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลางจะอยูตอเนื่องกับชุมชนหนาแนน
มากไปตามแนวถนน และชุมชนหนาแนนนอยจะอยูบริเวณดานนอก กระจายกันไปตามแนวทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข ๔๐๕๐ และ ๔๐๕๗ โดยสวนใหญยังเปนพื้นที่เกษตรกรรม 
 

 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีลักษณะเดียวกันกับสภาพอากาศของจังหวัด

นราธิวาส ซึ่งมีสภาพภูมิอากาศเปนแบบมรสุมเขตรอน สภาพพื้นที่มีความแตกตางไมมากนักระหวางฤดูกาล      
คือ มีเพียง ๒ ฤดูกาล คือฤดูรอน อยูระหวางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม เนื่องจากไดรับลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงใต ซึ่งเปนลมรอนที่พัดจากทะเลจีนใต ซึ่งในระยะนี้เปนชวงวางของฤดูมรสุมหลังจากสิ้นสุดฤดู
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแลว ทําใหอากาศโดยทั่วไปรอนชื้นโดยรอนมากที่สุดในเดือนเมษายน แตก็ไมรอน     
อบอาวมากเทากับจังหวัดที่อยูในประเทศไทยตอนบน ฤดูฝนสามารถแบงออกเปน ๒ ชวง เนื่องจากอิทธิพล      
ของลมมรสุม ไดแก ชวงที่รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ซึ่งเอาไอน้ําและความชื้นจากทะเลอันดามันและมหาสมุทร
อินเดียเขามาทําใหฝนตกชุกแตเนื่องจากภาคใตฝงตะวันออกซึ่งเปนดานปลายลมจึงทําใหมีฝนตกไมมากนัก       
ฝนที่ตกสวนใหญจะเปนชวงบายถึงค่ํา ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมอีกชวงหนึ่ง คือ ชวงที่รับลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพาเอาความชื้นจากอาวไทยเขามาทําใหฝนตกชุกในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม 
มรสุมระวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคม-กลางเดือนภุมภาพันธ ซึ่งเปนชวงที่อยูในอิทธิพลของลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดเอาไอน้ําจากทะเลจีนใตและอาวไทย จึงทําใหภาคใตฝงตะวันออก ซึ่งอยูทางดาน
รับลม มีฝนตกชุกหนาแนนและมีฝนตกหนักถึงหนักมากเปนแหงๆ โดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม 
และเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดอุทกภัยเปนประจําทุกป 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) หนา ๓ 

 

  ลักษณะดิน 

 แบงตามสภาพการเกิดและวัตถุตนกําเนิดดินได ๕ ประเภท 
(ก) ดินที่เกิดบริเวณสันทรายเกา เปนดินทรายที่เกิดจากตะกอนทะเล ดินที่พบเปนชุดดินสัมพันธระหวาง

ชุดดินบาเจาะกับชุดดินไชยา  
(ข) ดินบริเวณที่ลุมต่ํา เปนดินเชิงอินทรียหรือพรุดินที่พบมี ๒ ชุดดิน คือ กลุมชุดดิน ๕๗ (ชุดดินกาบแดง) 

และกลุมชุดดิน ๕๘ (ชุดดินราธิวาส) 
(ค) ดินบริเวณที่น้ําทะเลเคยทวมถึง (น้ํากรอย) เปนบริเวณที่ตะกอนน้ําจืดทับถมอยูบนตะกอนน้ําทะเล      

ดินสวนใหญเปนดินเปรี้ยวจัด กลุมชุดดินที่พบมี ๒ กลุม  
๑.กลุมชุดดินที่ ๑๐ ประกอบดวย ๒ ชุดดิน คือ ชุดดินมูโนะ และชุดดินเชียรใหญ  
๒.กลุมชุดดินที่ ๑๔ มี ๒ ชุดดิน คือ ชุดดินระแงะและชุดดินตนไทร 

(ง) ดินบริเวณที่ราบที่เกิดจากตะกอนน้ําจืด พื้นที่ดังตอไปนี้ 
      1.บริเวณสันดินริมแมน้ําหรือลําน้ําเกามี ประกอบดวย ชุดดินรือเสาะมีเนื้อที่และชุดดินสัมพันธ      
รือเสาะ/ไชยา 
      2.บริเวณที่ราบลุมเนื้อดินสวนใหญเนื้อละเอียด (เหนียว) ชุดดินที่พบคือ ชุดดินบางนราและชุดดิน      
สุไหงโก-ลก 
     3.บริเวณที่ราบลุมเนื้อดินสวนใหญเนื้อหยาบ (รวน) ชุดดินที่พบคือ ชุดดินตากใบ ชุดดินโคกเคียนและ
ชุดดินไชยา บริเวณที่เปนลักษณะธรณีสัณฐานที่เกิดจากการผุพังของหินอยูกับที่ (Residual Soils) เปนบริเวณ     
ที่เปนเนินเขาเตี้ยๆ สภาพพื้นที่ทั่วๆ ไป มีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาดถึงลอนชันลักษณะของดินแตกตางกันไป
ตามชนิดของหินที่เปนวัตถุตนกําเนิดดิน แตอยางไรก็ตามดินที่พบในบริเวณที่มีสภาพธรณีสัณฐานแบบนี้เปนดิน    
ที่มีการระบายน้ําดี สีน้ําตาลแก แดงปนเหลืองหรือแดง การใชประโยชนสวนใหญ ปลูกยางพารา ไมผล พืชไร    
และมะพราว ชุดดินที่พบเปนดินชุดยี่งอ เปนดินตื้นระบายน้ําดี สีน้ําตาลเหลืองหรือแดง เนื้อดินบนเปนดินรวน    
ปนเศษหิน จําพวกหินทราย หินควอรทซ หรือหินดินดานลักษณะดินในเขตตําบลที่ครอบพื้นที่เมืองสุไหงโก-ลก   
อันประกอบดวยพื้นที่ ๓ ตําบล พบวาทรัพยากรดินจะเปนดินที่ชื่อชุดดิน สุไหงโก-ลก (Gk) โดยเปนมีกลุมที่ ๖ และ
ชุดดินตนไทร (Ts) ชุดดินกาบแดง (Kd) ระแงะ (Rg) ซึ่งมักจะเปนดินแนนทึบที่มี่โครงสรางการระบายน้ํา น้ําทวม
ขังไดงายและมีความเปนกรดจัด 
 

 ลักษณะของแหลงน้ํา 
 แหลงน้ําธรรมชาติในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีแมน้ําสุไหงโก-ลก เปนแมน้ําสายสําคัญ เปนแมน้ําที่
กั้นพรมแดนระหวางไทยกับประเทศมาเลเซีย ไหลผานอําเภอสุไหงโก-ลก ของประเทศไทย และเมืองรันตูปนยัง
ของรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยมีตนกําเนิดจากภูเขาเยลีในหมูเทือกเขาสันกาลาคีรี มีจุดสิ้นสุดของสายน้ํา      
โดยไหลลงตรงอาวไทยทีอ่ําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
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 ลักษณะของไม/ปาไม 
 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกดําเนินการปรับปรุงพัฒนาสวนสาธารณะ เปนนโยบายพัฒนาของผูบริหาร
ทองถิ่น โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาล เพื่อใหสภาพภูมิทัศนมีความรมรื่น สวยงาม      
เหมาะแกการพักผอนหยอนใจ ประชาชนไดมีสถานที่ออกกําลังกาย ปจจุบันเทศบาลมีพื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการ
และสิ่งแวดลอม ไดแก  
 1.สวนรื่นอรุณ มีพื้นที่ 32,000 ตารางเมตร  
 2.สวนภูมินทร มีพื้นที่ 116,800 ตารางเมตร 
 3.สวนสิรินธร มีพื้นที่ 48,000 ตารางเมตร  
 4.สวนมิ่งขวัญประชา มีพื้นที่ 96,000 ตารางเมตร  
 5.สวนเฉลิมพระเกียรติฯ มีพ้ืนที่ 32,050.137 ตารางเมตร  
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อําเภอสุไหงโก-ลก มีศูนยวิจัยและศึกษาปาพรุสิรินธร (ปาพรุโตะแดง) เปนปาไมผลัดใบที่กอเกิดในพื้นที่แองน้ําจืด
ที่ขังติดตอกันนานนับหมื่นป ระบบนิเวศของปาพรุนั้น ตนไมแตละตนเติบโตขึ้นจากดินอินทรีย ที่เกิดจากซากพืช
ทับถมนานหลายพันป ทุกชีวิตในปามีการพึ่งอาศัยกัน ทั้งไมยืนตนแตละตนที่แผรากไปเกาะเพื่อพักพิงกัน           
มีตนไมใหญนอยขึ้นปะปนกันทั้งไมน้ํา ไมลมลุก และไมยืนตน มีพื้นที่ประมาณ ๑๒๕,๖๒๕ ไร คลอบคลุมพื้นที่      
๔ อําเภอ ในนราธิวาส คือ อําเภอเมือง อําเภอตากใบ อําเภอสุไหงปาดี รวมถึงอําเภอสุไหงโก-ลก และมีพืชพันธุ
ราว ๔๐๐ ชนิดบางอยางนํามารับประทานได เชนหลุมพี ซึ่งเปนไมในตระกูลปาลม มีลักษณะตนและใบ         
คลายปาลม แตมีหนามแหลมอยูตลอดกาน ผลมีลักษณะคลายระกํา แตเล็กกวารสชาติออกเปรี้ยว ชาวบานนํามา
ดองและสงขายไปยังประเทศมาเลเซีย โดยฤดู เก็บลูกหลุมพีจะอยู ในชวงเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม               
หากนอกฤดูกาลแลวจะหายากและมีราคาสูง ขณะเดียวกันไมบางอยางก็เปนพืชพรรณในเขตมาเลเซีย             
เชน หมากแดง ซึ่งมีลําตนสีแดง เปนปาลมชั้นดี ขายไดราคางามและมีผูนิยมนําไปเพาะเพื่อประดับสวน      
เนื่องจากความสวยของกาบ ใบ และลําตนที่มีสีแดงดังชื่อ นอกจากนี้ในปาพรุยังมีพืชอีกหลายชนิดที่นาสนใจ เชน 
ปาหนับชาง อันเปนพืชในวงศกระดังงาที่มีดอกใหญและกลวยไมกับพืชเล็ก 
 

๒.ดานการเมือง/การปกครอง 
 เขตการปกครอง 
 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ไดจัดแบงโซนพื้นที่ตางๆ เพื่อใหสามารถดูแลและใหบริการแกประชาชนไดอยาง
ทั่วถึง โดยแบงพื้นที่ออกเปนชุมชน แตละชุมชนจะมีคณะกรรมการชุมชนบริหารจัดการภายในชุมชนและ           
มีเจาหนาที่ชวยเหลือชุมชนติดตอประสานงาน แจงขาวสารตางๆ ระหวางเทศบาลกับประชาชน โดยมีชุมชนทั้งสิ้น
31 ชุมชน ประกอบดวย 

จํานวนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
 

 
 
ที ่
 

 
 

รหัสชุมชน 

 
 

ชุมชน 

 
 

ประธานชุมชน 

 
 

หมายเลขติดตอ 

 
จํานวนประชากร 

 

 
 

ครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

1 96980001 ชุมชนกูโบร นางสาวสุมิตรา     อูมา 089-7356133 262 304 566 143 
2 96980002 ชุมชนโตะลือเบ นางสาวอาสนะ     ดอเลาะ 084-8546977 352 561 913 154 
3 96980003 ชุมชนตันหยงมะล ิ นายชื่น              ทิพรัตน 063-4243931 281 308 589 125 
4 96980004 ชุมชนโก-ลกวิลเลจ นางวารินทร        ยอดแกว 063-0748788 241 369 610 113 
5 96980005 ชุมชนบือเร็ง นายวันชัย           ยะโกะ 087-3987128 511 591 1,102 300 
6 96980007 ชุมชนกือดาบารู นางสาวมาสลีนา   บินอาแวหะมะ 095-1131327 399 434 833 151 
7 96980008 ชุมชนกือบงกาแม นายสาเหะมามะนอ    สาเหะมะหะมะฆานาปเยาะ 089-7378241 271 386 657 102 
8 96980009 ชุมชนหัวสะพาน นางสาวโนรีซา      มะแซ 062-0640234 261 391 652 151 
9 96980010 ชุมชนเสาสัญญาณ นายอาแซมะสอรี   มาเจะ 086-3873810 334 374 708 145 

10 96980011 ชุมชนดงงูเหา นายบุญภาค         สุขโร    062-0674549 444  487 931 310 
11 96980012 ชุมชนหลังดาน นายเสริมมิตร       ชุมขันธ 084-8542083  298 340 638 219 
12 96980013 ชุมชนมัสยิดกลาง นายสุฮายมิง        อารง 086-9640838 248  363 611 129 
13 96980015 ชุมชนจือแรตูล ี นายวัชริศ           เจะเลาะ 081-5433221 269 306 575 118 
14 96980016 ชุมชนสันติสุข นายธรรมนูญ       ขุนนุย 089-4684098   261 365 626 160 
15 96980017 ชุมชนบาโงปริเม็ง นายมุสเล็ม          ซามะ 089-5969790 335 359 694 160 
16 96980018 ชุมชนบาโงเปาะเล็ง นางสารีปะ          ยะโกะ 082-7313077 258 274 532 150 
17 96980019 ชุมชนโปฮงยามู นายอัสมิง           สะแม 087-3924515 351 378 729 203 
18 96980020 ชุมชนอริศรา นางอัญชลี          ยะโลมพันธ 088-0693892 243 367 610 125 
19 96980021 ชุมชนเจริญสุข นายธนัตถสรณ    จันทรวิลาศ 095-4412284 247 253 500 118 
20 96980022 ชุมชนหัวกุญแจ นายอาแว           แวหะมะ 089-4641319   249 371 620 130 
21 96980023 ชุมชนสวนมะพราว นายสุมาตร         บุญรักษ 089-1305276 238 362 600 120 
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ที ่
 

 
 

รหัสชุมชน 

 
 

ชุมชน 

 
 

ประธานชุมชน 

 
 

หมายเลขติดตอ 

 
จํานวนประชากร 

 

 
 

ครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

22 96980024 ชุมชนทากอไผ นายอัลวา           มูซอ 062-0681169 302 330 632 150 
23 96980025 ชุมชนทาประปา นางสุวารีย          วาเซ็ง 082-7246762 243 285 528 135 
24 96980026 ชุมชนทาโรงเลื่อย นางสาวสุดา        สือแต 088-7929869  228 298  526 130 
25 96980027 ชุมชนหลังลอแม็ก นางสาวอาซีซะ    มาลูเด็ง 062-9653913 197 89 286 179 
26 96980028 ชุมชนศรีอามาน นายอาเล็ม         บือราเฮง 082-7292522 165 127    292 254 
27 96980029 ชุมชนทรายทอง นายวิชาญ         จันทรเอิบ 089-5964636 101 40 141 128 
28 96980030 ชุมชนบือเร็งใน นายบาฮารง       เจะเงาะ 086-9681748 384 252 636 119 
29 96980031 ชุมชนซรีจาฮายา นายมนัส           เจะอีซอ 082-0479277 215 245 460 115 
30 96980032 ชุมชนเจริญทรัพย นายแวกอรี        เจะมะ 083-6557998    162 
31 96980033 ชุมชนเจริญเขต นางนงนุช          ไชยวงษ 092-7487368    113 

 

(ที่มา : กองสวัสดิการฯ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ.2564) 

 การเลือกตั้ง 
 นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก ไดมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีครั้งลาสุด ในป พ.ศ.2564 ดวยสาเหตุ
การดํารงตําแหนงครบวาระ ซึ่งมีผลการเลือกตั้งตามคํารับรองของสํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ดังนี ้
 

การดําเนินการเลือกตั้ง ผลการดําเนินการเลือกตั้ง 
- จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง 28,281 คน 
- จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งท่ีมาแสดงตนขอรับบตัรเลือกตั้ง 17,375 คน 
- จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ไดรับมาทั้งหมด 28,720 ใบ 
- จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ใชลงคะแนนเลือกตั้ง 17,375 ใบ 
- จํานวนผูไมมาใชสิทธิเลือกตั้ง 10,906 คน 
- จํานวนบัตรเสีย 596 คน 
- จํานวนผูไมลงคะแนนเสียง 293 คน 
- จํานวนผูลงสมคัรรบัเลือกตั้ง รวม 4 คน ชาย 2 คน หญิง 2 คน 

  

 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกครั้งลาสุด
ในป พ.ศ.2555 ดวยสาเหตุการดํารงตําแหนงครบวาระ โดยมีผลการเลือกตั้งตามการรับรองของสํานักงาน
คณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ดังนี้ 
 

การดําเนินการเลือกตั้ง ผลการดําเนินการเลือกตั้ง 
- จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง 

เขต๑ (8,322 คน) เขต ๒ (9,673 คน) เขต (10,084 คน) 

- จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับ
บัตรเลือกตั้ง 

เขต ๑ ( 5,490 คน) เขต ๒ (6,366คน) เขต ๓ (5,377 คน) 

- จํานวนผูไมมาใชสิทธิเลือกตั้ง เขต ๑ (2,832 คน) เขต ๒ (3,307 คน) เขต ๓ (4,707 คน) 
- จํานวนบัตรเสีย เขต ๑ (414 คน) เขต ๒ (431 คน) เขต ๓ (315 คน) 
- จํานวนผูไมลงคะแนนเสียง เขต ๑ (136 คน) เขต๒ (173 คน) เขต ๓ (109 คน) 
- จํานวนผูลงสมัครรับเลือกตั้ง เขต ๑ (12 คน) เขต ๒ (13 คน) เขต ๓ (14 คน) 

 

(ที่มา : งานทะเบียนราษฎรและสาํนักปลัดฯ เทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก) 
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3.ประชากร 
 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 
   ประชากร ณ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖4  มีจํานวนทั้งหมด 40,786 คน แยกเปน  
    - เพศหญิง 21,482 คน  
    - เพศชาย 19,304 คน    
 - ผูมีสิทธเิลือกตั้ง 28,281 คน  
 - จํานวนบาน 15,414 หลัง    
 - ครัวเรือน 13,099 ครัวเรือน 
  

 ชวงอายุและจํานวนประชากร 
 

ชวงอายุ ชาย หญิง รวม 
ต่ํากวา  ๑  ป 249 258 507 

๑  ถึง  ๔ 1,100 988 2,088 
๕  ถึง  ๙ 1,767 1,639 3,406 

๑๐  ถึง  ๑๔ 1,732 1,754 3,486 
๑๕  ถึง  ๑๙ 1,531 1,542 3,073 
๒๐  ถึง  ๒๔ 1,501 1,502 3,003 
๒๕  ถึง  ๒๙ 1,446 1,607 3,053 
 ๓๐  ถึง  ๓๔ 1,391 1,506 2,897 
๓๕  ถึง  ๓๙ 1,404 1,461 2,865 
๔๐  ถึง  ๔๔ 1,232 1,472 2,704 
๔๕  ถึง  ๔๙ 1,193 1,543 2,736 
๕๐  ถึง  ๕๔ 1,146 1,418 2,564 
๕๕  ถึง  ๕๙ 1,090 1,429 2,519 
๖๐  ถึง  ๖๔ 821 1,129 1,950 
๖๕  ถึง  ๖๙ 653 850 1,503 
๗๐  ถึง  ๗๔ 453 568 1,021 
๗๕  ถึง  ๗๙ 219 294 513 
๘๐  ถึง  ๘๔ 153 234 387 
๘๕  ถึง  ๘๙ 97 140 237 
 ๙๐  ถึง  ๙๔ 75 89 164 
๙๕  ปขึ้นไป 51 59 110 

รวม 19,304 21,482 40,786 
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กราฟชวงอายุและจํานวนประชากร 
 

 
 

 

 1.วัยแรกเกิด-14 ป มีจํานวน 9,487 คน คิดเปนรอยละ 23 ของประชากรทั้งหมด (ประชากรในวัยนี้      
ควรจัดใหมีการสงเสริมสุขภาพเด็กและสนับสนุนทุนการศึกษาหรืออุปกรณการเรียนใหกับเด็กเล็กและปฐมวัย) 
 2.อายุ 15-24 ป มีจํานวน 6,076 คน คิดเปนรอยละ 15 ของประชากรทั้งหมด (ประชากรวัยนี้เปนวัย   
แหงการเรียนรูและแสวงหา ควรจัดกิจกรรมท่ีสรางสรรคและมีความนาสนใจเพื่อดึงดูดเยาวชนใหไปในแนวทางที่ดี) 
 3.อายุ 25-59 ป มีจํานวน 19,338 คน คิดเปนรอยละ 47 ของประชากรทั้งหมด (ประชากรในวัยนี้    
เปนกลุมที่มีจํานวนมากทีสุด จึงควรจัดกิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพหรือกิจกรรมที่ชวยผอนคลายความตึงเครียด      
ในการปฏิบัติงาน) 
 4.ผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป มีจํานวน 5,885 คน คิดเปนรอยละ 15 ของจํานวนประชาทั้งหมด (ประชากร    
ในวัยนี้มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นทุกป จําเปนตองทํากิจกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพใหการสงเคราะหหรืออํานวยความ
สะดวกตางๆ) 
  

(ที่มา : งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก ขอมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ.2562)  
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ขอมูลสถิติประชากรเปรียบเทียบยอนหลัง 5 ป 

 

 
 

ชวงอาย ุ

 
2563 

 

 
2562 

 
2561 

 
2560 

 
2559 

ชาย 
 

หญิง รวม ชาย 
 

หญิง รวม ชาย 
 

หญงิ รวม ชาย 
 

หญิง รวม ชาย 
 

หญิง รวม 

ตํ่ากวา๑ป 250 261 511 284 257 541 290 266 556 285 263 548 328 285 613 
๑  ถึง  ๔ 1,105 988 2,093 1,153 1,013 2,166 1,226 1,066 2,292 1,225 1,132 2,357 1,249 1,209 2,458 
๕  ถึง  ๙ 1,763 1,645 3,408 1,846 1,767 3,613 1,845 1,839 3,684 1,837 1,844 3,681 1,891 1,806 3,697 

๑๐  ถึง ๑๔ 1,742 1,761 3,503 1,773 1,762 3,535 1,826 1,753 3,579 1,883 1,785 3,668 1,833 1,798 3,631 
๑๕  ถึง ๑๙ 1,525 1,542 3,067 1,595 1,577 3,172 1,583 1,571 3,154 1,559 1,583 3,142 1,665 1,600 3,265 
๒๐  ถึง ๒๔ 1,500 1,498 2,998 1,537 1,566 3,103 1,520 1,607 3,127 1,580 1,600 3,180 1,528 1,651 3,179 
๒๕  ถึง ๒๙ 1,448 1,624 3,072 1,414 1,598 3,012 1,447 1,595 3,042 1,457 1,559 3,016 1,448 1,569 3,017 
๓๐  ถึง ๓๔ 1,410 1,499 2,909 1,449 1,541 2,990 1,454 1,576 3,030 1,440 1,613 3,053 1,463 1,593 3,056 
๓๕  ถึง ๓๙ 1,391 1,474 2,865 1,359 1,493 2,852 1,331 1,519 2,850 1,301 1,469 2,770 1,311 1,512 2,823 
๔๐  ถึง  ๔๔ 1,234 1,466 2,700 1,215 1,533 2,748 1,260 1,580 2,840 1,251 1,611 2,862 1,280 1,640 2,920 
๔๕  ถึง  ๔๙ 1,199 1,567 2,766 1,229 1,558 2,787 1,248 1,487 2,735 1,252 1,536 2,788 1,230 1,545 2,775 
๕๐  ถึง  ๕๔ 1,144 1,409 2,553 1,139 1,492 2,631 1,151 1,562 2,713 1,188 1,574 2,762 1,184 1,583 2,767 
๕๕  ถึง  ๕๙ 1,087 1,424 2,511 1,119 1,428 2,547 1,096 1,405 2,501 1,064 1,372 2,436 1,033 1,328 2,361 
๖๐  ถึง  ๖๔ 815 1,121 1,936 787 1,069 1,856 768 1,016 1,784 734 960 1,694 776 932 1,708 
๖๕  ถึง  ๖๙ 653 852 1,505 681 827 1,508 625 775 1,400 614 

 
737 1,355 557 686 1,243 

๗๐  ถึง  ๗๔ 450 564 1,014 407 506 913 381 467 848 368 398 766 347 384 731 
๗๕  ถึง  ๗๙ 218 291 509 242 314 556 244 306 550 222 338 560 206 317 523 
๘๐  ถึง  ๘๔ 156 236 392 146 241 387 146 221 367 132 190 322 121 191 312 
๘๕  ถึง  ๘๙ 96 139 235 106 136 242 100 139 239 99 145 244 99 138 237 
๙๐  ถึง ๙๔ 75 91 166 78 88 166 64 85 149 61 72 133 57 71 128 
๙๕  ปขึ้นไป 51 58 109 67 70 137 68 65 133 59 61 120 52 55 107 

รวม 19,312 21,510 40,822 19,626 21,836 41,462 19,673 21,900 41,573 19,615 21,842 41,457 19,658 21,893 41,551 
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๔.สภาพสังคม  
 การศึกษา 
 ปจจุบันเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกมีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น จํานวน ๔ โรงเรียน จัดใหมีการศึกษาตั้งแต    
กอนประถมศึกษา (อนุบาล) ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้มีการจัดตั้งศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเตรียมความพรอมเด็กเล็กเขาสูโรงเรียน โดยมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก    
จํานวน 4 ศูนย ประกอบดวย 
 

สถิติจํานวนนักเรียน/หองเรียน ในสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

 
 

โรงเรียน 

 
อนุบาล 

นักเรียน  
รวม ประถม มัธยม 

ป.๑-๖ ม.๑-๓ ม.๔-๖ 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

เทศบาล ๑ 57 64 228 199 - - - - 548 
เทศบาล ๒  17 17 48 35 - - - - 117 
เทศบาล ๓ 225 215 595 618 105 109 - - 1,867 
เทศบาล ๔ 93 87 255 220 52 69 - - 776 

รวม 392 383 1,126 1,072 157 178 - - 3,308 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีจํานวน ๔ ศูนย  

 

 
ศูนยฯ 

จํานวน
ผูดูแลเด็ก 

(คน) 

เด็กอาย ุ
(ต่ํากวา ๓ ขวบ) 

เด็กอาย ุ
(๓ ขวบ) 

เด็กอาย ุ
(๔ ขวบ) 

เด็กอาย ุ
(๕ ขวบ) 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
เทศบาลเมือง 
สุไหงโก-ลก 

4 3 5 8 27 22 49 3 1 4 - - - 

วัดโก-ลก 
เทพวิมล 

8 7 8 15 23 15 38 10 5 15 - - - 

มัสยิดอัลอามนี 18 25 11 36 34 29 63 27 16 43 - - - 
มัสยิดอะหมาดียะห 

(มัสยิดกลาง) 
8 12 4 16 39 32 71 9 7 16 - - - 

รวม 38 47 28 75 123 98 221 49 29 78 - - - 
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อัตรากําลังครู/ลูกจาง/ภารโรง โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

โรงเรียน บุคลากร 
ทาง

การศกึษา 

คร ู พนกังานจาง 
(บุคลากร
สนบัสนนุ 
การสอน) 

พนกังานจาง 
ตามภารกิจ 

ศพด. 

พนกังานจาง
ทั่วไป  

งบเทศบาล 

พนกังาน 
จางทั่วไป  
งบอดุหนนุ 

ภารโรง พนกังาน 
ขับรถยนต 

รวม 

เทศบาล ๑ - 23 5 - - - 1 1 30 
เทศบาล ๒  - 6 3 - - - 1 1 11 
เทศบาล ๓ - 49 18 - - 2 - 1 70 
เทศบาล ๔ - 37 16 - - - 1 1 55 

สํานักการศึกษา 1 - - - 9 - - 1 11 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - 16 - 21 - 1 - - 38 

รวม 1 131 42 21 9 3 3 5 21
5 

(ที่มา : สํานักการศึกษา เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ.2564)  
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ขอมูลนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 
 

ชื่อโรงเรียน 
เพศ 

หอง 

 

กอนประถมศกึษา 

 

ประถมศกึษา 

 

มัธยมศึกษาตอนตน 

 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
รวมทั้งสิ้น 

ปฐมวัย อ.๑ อ.๒ รวม ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม ม.๑ ม.๒ ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม รวมทั้งสิ้น 

บานสุไหงโก-ลก 

ชาย - 62 60 122 110 116 120 122 105 112 685 - - - - - - - - 807 

หญิง - 44 63 107 126 140 116 121 124 135 762 - - - - - - - - 869 

รวม - 106 123 229 236 256 236 243 229 247 1,447 - - - - - - - - 1,676 

หอง - 4 5 9 6 7 6 6 6 31 62 - - - - - - - - 71 

 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ 

สุไหงโก-ลก 

ชาย - - - - - - - - - - - 124 126 124 374 98 82 69 249 623 

หญิง - - - - - - - - - - - 123 155 128 406 170 164 148 482 888 

รวม - - - - - - - - - - - 247 281 252 780 268 246 217 731 1,511 

หอง - - - - - - - - - - - 9 9 9 27 9 8 8 25 52 

    (ท่ีมา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ และโรงเรียนบานสไุหงโก-ลก มูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ.2564)  
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จํานวนนักเรียนและหองเรียนจําแนกตามช้ันและเพศโรงเรียนเอกชน เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
 

ชื่อโรงเรียน 
เพศ 

หอง 

กอนประถมศกึษา ประถมศกึษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม
ทั้งสิ้น ปฐมวัย อ.๑ อ.๒ อ.๓ รวม ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ รวม ม.๑ ม.๒ ม.๓ รวม ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม 

ผดุงวิทย 

ชาย - 80 80 80 240 - - - - - - - - - - - - - - - 240 

หญิง - 80 80 80 240 - - - - - - - - - - - - - - - 240 

รวม - 160 160 160 480 - - - - - - - - - - - - - - - 480 

หอง - 5 5 5 15 - - - - - - - - - - - - - - - 15 

อนบุาลบาน
สุชาดา 

ชาย 6 33 8 - 47 - - - - - - - - - - - - - - - 47 

หญิง 17 25 11 - 53 - - - - - - - - - - - - - - - 53 

รวม 23 58 19 - 100 - - - - - - - - - - - - - - - 100 

หอง 2 2 1 -  5 - - - - - - - - - - - - - - - 5 

เกษมทรพัย 

ชาย - 12 16 29 57 34 30 17 30 19 18 148 - - - - - - - - 205 

หญิง - 12 27 37 76 22 27 28 24 26 22 149 - - - - - - - - 225 

รวม - 24 43 66 133 56 57 45 54 45 40 297 - - - - - - - - 430 

หอง - 1 2 2 5 3 2 2 2 2 2 13 - - - - -- - - - 18 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) หนา ๑๔ 

 

 
 

 
 

จํานวนนักเรียนและหองเรียนจําแนกตามช้ันและเพศโรงเรียนเอกชน เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
 

ชื่อโรงเรียน 
เพศ 

หอง 

กอนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม

ทั้งสิ้น ปฐมวัย อ.๑ อ.๒ อ.๓ รวม ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ รวม ม.๑ ม.๒ ม.๓ รวม ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม 

บุณยลาภ

นฤมิต 

ชาย - 19 28 15 62 13 13 14 9 10 7 66 5 5 9 19 - - - - 147 

หญิง - 20 19 20 59 12 11 10 15 11 17 76 3 5 6 14 - - - - 149 

รวม - 39 47 35 121 25 24 24 24 21 24 142 8 10 15 33 - - - - 296 

หอง - 2 2 1 5 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 3 - - - - 14 

แสงธรรม

วิทยา 

ชาย - 49 56 45 150 - - - - - - - 157 131 136 424 102 72 48 222 796 

หญิง - 32 50 28 110 - - - - - - - 209 210 188 607 173 179 155 507 1,224 

รวม - 81 106 73 260 - - - - - - - 366 341 324 1,031 274 247 201 722 2,013 

หอง - 3 3 2 8 - - - - - - - 12 12 12 36 9 9 8 26 70 

 
 
 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) หนา ๑๕ 

 

 
 
 
 

จํานวนนักเรียนและหองเรียนจําแนกตามช้ันและเพศโรงเรียนเอกชน เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
 

ชื่อโรงเรียน 
เพศ 

หอง 

กอนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย 
รวมทั้งสิ้น 

ปฐมวัย อ.๑ อ.๒ อ.๓ รวม ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ รวม ม.๑ ม.๒ ม.๓ รวม ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม 

รังผ้ึง 

ชาย 2 1 3 2 8 2 1 2 - 4 2 11 1 3 2 6 - - - - 25 

หญิง 1 2 3 1 7 2 1 3 4 7 5 22 - 1 2 3 - - - - 32 

รวม 3 3 6 3   15 4 2 5 4 11 7 33 1 4 4 9 - - - - 57 

หอง 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 3 - - - - 13 

  

(ที่มา : โรงเรียนผดุงวิทย,โรงเรียนอนุบาลบานสุชาดา,โรงเรียนเกษมทรัพย,โรงเรียนบณุยลาภนฤมติ,โรงเรียนแสงธรรมวิทยาและโรงเรยีนรังผึ้ง ขอมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ.2564



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) หนา ๑๖ 

 

ตารางจํานวนนักเรียนของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสุไหงโก-ลก 

สถานศึกษา ประถม มัธยมศึกษา
ตอนตน 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ปอ.(คน) ปวช.(คน) หมายเหตุ 

กศน.สุไหงโก-ลก 
- นักศึกษาปกติ 
- คูปองสงเสริม 
การศึกษาภาคีเครือขาย 
(อบต.) รวมจัด 

146 
- 

835 
- 

587 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

รวม 146 835 587 - - - 

 

(ท่ีมา : ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสุไหงโก-ลก ขอมูล ณ เดอืนมกราคม พ.ศ.2564



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) หนา ๑๗ 

 

 สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
สถานบริการสาธารณสุขภายในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

 

 
ที ่

 
สถานบริการ 

สังกัด  
รวม 

 
สาธารณสขุ เทศบาล เอกชน 

1 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 
 

1 - - 1 

2 ศูนยบริการสาธารณสุขของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
 

- 1 - 1 

3 ศูนยบริการสาธารณสขุ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข   
- ศูนยแพทยใกลใจ 1 
- ศูนยแพทยใกลใจ 2 

 
1 
1 
 
 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
 

2 

4 คลินิกเอกชน 
- คลินิกพยาบาลชั้น 1 
- คลินิกแพทยแผนไทยประยุกต 
- คลินิกแพทย 
- คลินิกทันตกรรม 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
1 
- 

15 
6 
 

 
22 

5 รานขายยา 
- รานขายยาแผนปจจุบัน 
- รานขายยาบรรลุสําเร็จ 
- รานขายยาแผนโบราณ 
- สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ 
 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
20 
3 
1 
- 

 
24 

 

 จํานวนศูนยบริการสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 2 แหง (ศูนยแพทยใกลใจ 1 และ 2)       
บริการที่ใหในศูนยบริการ ดังนี้ 
 - บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปเบื้องตนโดยแพทยและพยาบาลเวชปฏิบัติ 
 - บริการคลินิกโรคเรื้อรัง ความดันโลหิตสูง/เบาหวาน 
 - บริการคลินิกฝากครรภ 
 - บริการคลินิกวางแผนครอบครัว/ตรวจมะเร็งปากมดลูก/เตานม 
 - บริการคลินิกเด็กดี ฉีดวัคซีน/พัฒนาการ/โภชนาการ 
 - บริการทันตกรรมรักษาปองกันโดยทันแพทย/ทันตาภิบาล 
 - บริการแพทยแผนไทย 
 - บริการกายภาพบําบัด 
 - บริการฉีดยา/ทําแผน อุบัติเหตุฉุกเฉิน 
 - บริการเยี่ยมบาน/ชุมชน/เยี่ยมผูปวยติดเตียง 
 - บริการเยี่ยมผูปวยหลังจําหนายจากโรงพยาบาลตามโรคที่กําหนด 
 - กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาล รวมกับ สปสช. จํานวน 41,449 คน ป พ.ศ.2564 
 - กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาล รวมกับ สปสช จํานวน 2,937,405 บาท ป  พ.ศ.2564 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) หนา ๑๘ 

 

การใหบริการทางการแพทยฉุกเฉิน 
 - เริ่มตั้งแตป 2544 
 - บุคลากรที่ผานการฝกอบรม จํานวน 5 คน 
 - รถ จํานวน 1 คัน 
 - จํานวนงบประมาณที่อปท. สมทบการใหบริการทางการแพทยฉุกเฉิน - บาท 
 

อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) 
 - จํานวน (อสม.) 187 คน 
 

บุคลากรทางการแพทยที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานพยาบาล/สถานบริการสาธารณสุข/สถานีอนามัยที่สังกัด
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
 - นักบริหารงานสาธารณสุข จํานวน 3 คน 
 - พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 1 คน 
 - นักวิชาการสุขาภิบาล จํานวน 1 คน 
 

 ดานสิ่งแวดลอม 
 การกําจัดขยะมูลฝอย 
 รถยนตงานบริการรักษาความสะอาด 
 - รถคอนเทนเนอร   จํานวน 1 คัน 
 - รถขยะแบบเททาย   จํานวน 6 คัน 
 - รถขยะแบบอัดทาย   จํานวน 9 คัน 
 - ถังรองรับขยะมูลฝอย   จํานวน 200 ใบ 
 - พนักงานเก็บขนและกวาดขยะมูลฝอย จํานวน 114 คน 
 - พื้นที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล ตั้งอยูที่ หมู 4 ถนนโตะลือเบ อําเภอสุไหงโก-ลก 
 - ที่ดินสําหรับทิ้งขยะมูลฝอย  58 ไร 2 งาน 92 ตารางวา 
 - สถานที่เก็บสิ่งปฏิกูล   จํานวน 1 แหง 
 - ขยะทั่วไป ปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น 33.43 ตัน/วัน 
 - การคัดแยกขยะ 
   มีการคัดแยกขยะ  ไมมีการคัดแยก 
  ปริมาณขยะท่ีนําไปกําจัด ณ สถานที่กําจัด 33.43 ตัน/วัน  
  นอกพื้นที่เสียคาใชจาย - บาท/วัน 
  คาใชจายในการกําจัดขยะอัตราเฉลี่ยตันละ 470 บาท/วัน 
 - ขยะมูลฝอยติดเชื้อ 

การเก็บคาธรรมเนียม เก็บขน/ขนสง/กําจัด 
   มีการเก็บ   ไมมีการเก็บ 

จํานวนน้ําเสียมีระบบบําบัดหรือไมมี 
   มีระบบบําบัด  ไมมรีะบบบําบัด 

(ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2564



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) หนา ๑๙ 

 

 อาชาญกรรม 
 การเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เปนเรื่องที่เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก      
ใหความสําคัญและตระหนักถึงความพรอมทั้งเจาหนาที่และอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานใหสามารถลงพื้นที ่        
เพื่อชวยเหลือประชาชนกรณีที่มีเหตุตางๆ เกิดขึ้น เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกมีอาคารสํานักงานปองกันและบรรเทา   
สาธารณภัย จํานวน 1 แหง คือ บริเวณถนนเอเชีย ๑๘ ตรงขามโรงเรียนเทศบาล ๓ 
 อัตรากําลังเจาหนาทีด่ับเพลิง  
 - พนักงานสวนทองถิ่น    จํานวน 2 คน  
 - ลูกจางประจํา     จํานวน - คน  
 - พนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน - คน  
 - พนักงานจางทั่วไป    จํานวน 33 คน  
  รวม       จํานวน 35 คน  
 - อาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน - คน 
   1.สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (ชาย) จํานวน - คน 
  2.สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (หญิง) จํานวน - คน 
 - ในรอบปที่ผานมามีการปฏิบัติหนาที่สาธารณภัย จํานวน 75 ครั้ง 
 - จํานวนเครือขายการรักษาความปลอดภัย องคกรสาธารณกุศล ๑ แหง ไดแก มูลนิธิเซิ่งหมูธารน้ําใจ  
 

เครื่องมือเครื่องใชในการดับเพลิง 
 

ลําดับ รายการ จํานวน 

๑ รถยนตดับเพลิง ชนิดมีถังน้ําในตัว/โฟม ขนาดบรรจุ ๖,000 ลิตร 3 คัน 
๒ รถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิง ขนาดบรรจุ 10,000  - 12,000 ลิตร 4 คัน 
๓ รถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิง ขนาดบรรจุ ๖,000 ลิตร 1 คัน 
๔ รถยนตบันไดเลื่อน 25-32 เมตร 1 คัน 
๕ รถยนตกูภยัเอนกประสงค พรอมอุปกรณ 1 คัน 
๖ เครื่องประดาน้ํา - ชุด 
๗ รอกและเชือกอุปกรณชวยชีวิต 1 ชุด 
8 ชุดผจญเพลิง 32 ชุด 
9 ชุดเครื่องชวยหายใจแบบอากาศอดั (SCBA) 4 ชุด 

10 เรือทองแบนพรอมเครื่องทาย 4 ลํา 
11 เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม 2 เครื่อง 
12 เครื่องสูบน้ํา (ยันมา) 3 เครื่อง 
13 ปมสูบน้ําแบบจุมใชไฟฟา (ไดโว) 2 เครื่อง 
14 เลื่อยยนต บาร  4 เครื่อง 
15 เครื่องอัดอากาศแบบเคลื่อนที ่ - เครื่อง 
๑6 เครื่องกําเนิดไฟฟาพรอมอุปกรณสองสวาง 2 เครื่อง 
 

  (ที่มา : งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก ขอมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ.2564) 

 
 
 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) หนา ๒๐ 

 

จํานวนเหตุการณความไมสงบเรียบรอยในพื้นที่อําเภอสุไหงโก-ลก 
 

ป พ.ศ. วางระเบิด ลอบยิง/ปะทะ ปลนอาวุธปน วางเพลิง รวม เสียชีวิต บาดเจ็บ 
2549 10 3 - 2 15 - - 
2550 15 2 - - 17 - - 
2551 4 - - - 4 - - 
2552 6 - - - 6 - - 
2553 5 3 - - 8 - - 
2554 3 - 1 - 4 - - 
2555 2 - - - 2 - - 
2556 5 - - - 5 - - 
2557 3 - - - 3 - - 
2558 3 1 - - 4 - - 
2559 7 - - - 7 - - 
2560 2 - - - 2 - - 
2561 1 - - - 1 - - 
2562 - 1 - - 1 - - 
2563 1 - - - 1 - - 
รวม 67 10 1 2 80 - - 

 

สถิติคดีอาญา 4 กลุม เปรียบเทียบ ระหวางป 2561-2563 
 

 
ประเภทขอหา/ป 

2561 2562 2563 

จับ รับ จับ รับ จับ รับ 
1.คดีชีวิต รางกายและเพศ 9 5 18 7 14 11 
2.คดีประทุษรายตอทรัพย 87 40 57 26 48 32 
3.คดีอาญาท่ีนาสนใจ 27 22 20 10 10 8 
4.คดีที่รัฐเปนผูเสียหาย 942 1,036 874 975 710 757 

รวม 1,065 1,103 969 1,018 782 808 
  

(ที่มา : สภ.สไุหงโก-ลก ขอมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ.2564) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) หนา ๒๑ 

 

 ยาเสพติด 
กิจกรรมท่ีสําคัญเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในทองถิ่น  
 - โครงการอุดหนุนการรณรงคเพื่อปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา (สํานักการศึกษา)  
 - โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธตานภัยยาเสพติด (กองสวัสดิการสังคม)  
 - โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (สํานักปลัดเทศบาล)  

 

 สรุป จากขอมูลดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา ปญหายาเสพติด ปญหาเด็กและเยาวชนและปญหาผูประกอบ
อาชีพผิดกฎหมาย เปนปญหาที่สําคัญของทองถิ่น ซึ่งจะตองไดรับการดูแลเอาใจใสจากผูปกครองและสังคม         
ทีจ่ะตองชวยกันสอดสองดูแลไมใหปญหาตางๆ รุนแรงมากข้ึน 
 

  (ที่มา : กองสวัสดิการฯ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ.2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ปญหา มาก ปานกลาง นอย ไมมีปญหา 
ปญหายาเสพติด  √   
ปญหาทีด่ินทํากิน/ที่อยูอาศัย  √   
ปญหาการวางงาน  √   
ปญหาคนเรรอน  √   
ปญหาหนี้สินนอกระบบ  √   
ปญหาผูมีอิทธิพล   √  
ปญหาเด็กและเยาวชน   √  
ปญหาสิ่งแวดลอม     
ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   √  
ปญหาผูประกอบอาชีพผิดกฎหมาย   √  
ปญหาการหลอกลวง   √  
ปญหาจราจร   √  
ปญหาอื่นๆ    √ 
ปญหาอื่น  ระบุ.................................    √ 
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การสังคมสงเคราะห  
 กองทุนหมูบาน/ชุมชน 
 จํานวนกองทุนทุกประเภททัง้หมด 1๒ กองทุน   
  1.กองทุนชุมชนตันหยงมะลิ 
  2.กองทุนชุมชนโก-ลกวิลเลจ 
  3.กองทุนชุมชนกือบงกาแม 
  4.กองทุนชุมชนหัวสะพาน 
  5.กองทุนชุมชนกูโบร 
  6.กองทุนชุมชนหลังดาน 
  7.กองทุนชุมชนบาโงปริเม็ง  
  8.กองทุนชุมชนเสาสัญญาณ 
  9.กองทุนชุมชนกือดาบารู 
  10.กองทุนชุมชนดงงูเหา 
  11.กองทุนชุมชนบือเร็ง 
  12.กองทุนชุมชนโตะลือเบ 
   

 กองทุนแม 
  ๑.กองทุนชุมชนสวนมะพราว 
  2. กองทุนชุมชนทรายทอง 
  3.กอทุนชุมชนเจริญสุข 
   

 (ที่มา : พัฒนาชุมชนอาํเภอสุไหงโก-ลก ขอมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ.2564) 
 

 ขอมูลผูสูงอายุ 
 - ผูสูงอายุทั้งหมด (เกิน 60 ป) จํานวน 4,191 คน และไดรับการชวยเหลือเรื่องเบี้ยยังชีพ  
 - ตั้งชมรม/กลุม/สมาคมผูสูงอายุ จํานวน 1 ชมรม/กลุม 
 

 ขอมูลผูพิการ 
 -  ผูพิการทั้งหมด  50 คน โครงการ/กิจกรรมหรือบริการที่ อปท. จัดใหแกผูพิการ ดังนี้ 
    โครงการพัฒนาศักยภาพผูพิการ กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษและใชเกษตรอินทรีย  
 -  ผูพิการไดรับการจดทะเบยีนและไดรับเบี้ยยังชีพ จํานวน 726 คน 
 -  มีหองน้ําสําหรับคนพิการในสวนสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จํานวน 4 แหง 
 -  มีหองน้ําสําหรับคนพิการในอาคาร อปท.  จํานวน 6 แหง 
 -  มีทางลาดสําหรับคนพิการในอาคาร อปท. จํานวน 1 แหง 
 

ขอมูลผูปวยเอดส 
 -  จํานวนผูปวยโรคเอดส จํานวน 94 คน 
 -  ไดรับเบี้ยยังชีพทุกเดือน จํานวน 500 คน  

(ที่มา : กองสวัสดิการฯ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ.2564) 
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5.ระบบบริการพื้นฐาน 
  การคมนาคมสง 
 ดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกมีลักษณะเปนเมืองที่มีพ้ืนที่เมืองถูกแบงเปน ๒ ฝงโดยทางรถไฟ ไดแก พื้นที่ฝง 
ดานทิศใตของทางรถไฟเปนที่ตั้งของเมืองเดิม สวนพื้นที่ดานทิศเหนือเปนพื้นที่เมืองที่มีการขยายตัวออกไป 
 การคมนาคม/การจราจร 
  ๑. ทางหลวงแผนดินจํานวน  ๓  สายแยกเปน 
   - ถนนเอเชีย 42 (ประชาวิวัฒน) (แยกคลองแงะ-สุไหงโก-ลก) 
   - ถนนเอเชีย ๑๘ (สุไหงโก-ลก – บูเกะตา) 
   - ถนน ๔๐๕๖ (นราธิวาส – สไุหงโก-ลก)  
  ๒. จํานวนทางหลวงชนบท จาํนวน ๑ สาย แยกเปน  

- ถนนสาย นธ 2031 
  ๓. ถนนภายในเขตเทศบาลที่ดําเนินการเอง  จํานวน 354 สาย แบงเปน 

- ถนนแอสฟลทติกคอนกรีต จํานวน 354 สาย 
   - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จํานวน 33 สาย 
   - ถนนหินคลุก   จํานวน  -  สาย 
   - ถนนลูกรัง   จํานวน 2 สาย 
  ๔. สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  จํานวน ๖ แหง 

- ดานศุลกากร 
- ไทยถาวร 
- ปาชาจีน 
- บือเรง็นอก 
- วาเลนไทน 
- บือเร็งใน 

  ๕. แหลงน้ํา 
   - แมน้ําในพ้ืนที่   จํานวน 1 สาย 
   - คลอง    จํานวน - สาย 
  ๖. สัญญาณไฟจราจร   จํานวน 9 จุด 

 

(ที่มา : กองชาง เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอมูล ณ เดือนมีนาคม พ.ศ.2564) 
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ระบบสาธารณูปโภคดานการขนสง 
 สุไหงโก-ลกอยูหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 1,200 กิโลเมตร การเดินทางระหวางจังหวัดใน
ปจจุบันมีความสะดวกมากกวาเดิม โดยมีระบบสาธารณูปโภคการดานการขนสงที่สําคัญ ไดแก 
1.สถานีรถไฟ 
 การเดินทางโดยรถไฟนั้น อําเภอสุไหงโก-ลกจะเปนจุดตนทางและปลายทางของรถไฟสายใตหลายขบวน 
 

ตารางเดินรถไฟที่สถานีสุไหงโก-ลก 
เที่ยวลอง 

ขบวนรถ 
ตนทาง ปลายทาง 

  หมายเหตุ 
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง 

453 (รถธรรมดา) ยะลา 6:30 น. สุไหงโก-ลก 9:00 น. ทุกวัน 
175 (รถเร็ว) ชุมทางหาดใหญ 6:30 น. สุไหงโก-ลก 10:00 น. ทุกวัน 
171 (รถเร็ว) กรุงเทพฯ 13:00 น. สุไหงโก-ลก 10:50 น. ทุกวัน 
37 (รถดวนพิเศษ) กรุงเทพฯ 15:10 น. สุไหงโก-ลก 12:30 น. ทุกวัน 
463 (รธรรมดา) พัทลุง 6:25 น. สุไหงโก-ลก 12:45 น. ทุกวัน 
451 (รธรรมดา) นครศรีธรรมราช 6:00 น. สุไหงโก-ลก 14:45 น. ทุกวัน 
447 (รธรรมดา) สุราษฏรธาน ี 6:20 น. สุไหงโก-ลก 17:40 น. ทุกวัน 
 

เที่ยวขึ้น 

ขบวนรถ 
ตนทาง ปลายทาง 

 หมายเหตุ 
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง 

448 (รถธรรมดา) สุไหงโก-ลก 6:30 น. สุราษฏรธาน ี 17:55 น. ทุกวัน 
452 (รถธรรมดา) สุไหงโก-ลก 9:00 น. นครศรีธรรมราช 18:05 น. ทุกวัน 
172 (รถเร็ว) สุไหงโก-ลก 12:00 น. กรุงเทพฯ 9:15 น. ทุกวัน 
464 (รถธรรมดา) สุไหงโก-ลก 12:55 น. พัทลุง 18:50 น. ทุกวัน 
38 (รถดวนพิเศษ) สุไหงโก-ลก 14:20 น. กรุงเทพฯ 12:45 น. ทุกวัน 
176 (รถเร็ว) สุไหงโก-ลก 15:00 น. ชุมทางหาดใหญ 18:20 น. ทุกวัน 

454 (รถธรรมดา) สุไหงโก-ลก 15:25 น. ยะลา 17:40 น. ทุกวัน 
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2.ดานตรวจคนเขาเมือง 
 ดานสุไหงโก-ลก ทําใหตัวเมืองสุไหงโก-ลกมีความคึกคักกวาตัวเมืองนราธิวาส เพราะเปนดานการคาชายแดนที่ใหญที่สุด และยังเดินทางขามไป-มาไดสะดวก               
ทั้งคนไทยและคนมาเลย ซึ่งมีสะพานเชื่อมระหวางประเทศโดยเปดใหบริการ ตั้งแตเวลา 05.00-21.00 น. สําหรับชาวไทยมักขามไปยังฝงรันตูปนยัง เพื่อซื้อเครื่องใชไฟฟา     
ของกินเลน สวนคนมาเลยจะขามมาซื้ออาหารและผลไมดานสุไหงโก-ลก อยูหางจากสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก ประมาณ 1 กิโลเมตร การเดินทางจากตัวเมืองนราธิวาสสามารถ
เดินทางไปยังอําเภอสุไหงโก-ลก ได 2 เสนทางคือ จากตัวเมืองใชทางหลวงหมายเลข 4045 (นราธิวาส-ระแงะ) แลวแยกซายที่บานมานังตายอ ไปเสนทางหมายเลข 4056     
ผานอําเภอสุไหงปาดี เขาสูอําเภอสุไหงโก-ลก หรืออาจใชทางหลวงหมายเลข 4084 จากตัวเมืองนราธิวาสไปยังอําเภอตากใบ แลวเลี้ยวขวาเขาสูเสนทางหมายเลข 4057     
(ตากใบ-สุไหงโก-ลก)   เปนระยะทาง 66 กิโลเมตร จากดานสุไหงโก-ลก สามารถขับรถขามสะพานเขาไปเที่ยวเมืองโกตารบาหรูของมาเลเซียได แตรถที่จะเขาไปไดจะตองทํา
ประกันรถยนตเสียกอน 

สถิติคนไทยและคนตางดาวเดินทางเขา-ออกราชอาณาจักรไทย ทางดานตรวจคนเขาเมืองสุไหงโก-ลก 
เปรียบเทียบต้ังแตเดือนมกราคม-ธันวาคม ป ๒562 และป 2563 

 
เดือน 

ป ๒๕62 ป ๒๕63 เพิ่มลด 
คนไทย คนตางดาว รวม คนไทย คนตางดาว รวม 

เขา ออก เขา ออก เขา ออก เขา ออก เขา ออก เขา ออก เขา ออก 
มกราคม 71,421 73,032 41,084 39,326 112,505 112,358 96,066 99,385 58,011 56,069 154,077 155,454 41,572 43,096 

กุมภาพันธ 65,780 71,839 52,897 52,235 118,677 124,074 76,627 79,629 37,293 41,062 113,920 120,691 -4,757 -3,383 
มีนาคม 76,257 86,063 51,522 49,857 127,779 135,920 69,827 48,850 22,121 26,239 91,948 75,089 -35,831 -60,831 
เมษายน 80,162 87,025 50,998 47,859 131,160 134,884 1,082 14 3,789 4,094 4,871 4,108 -126,289 -130,776 

พฤษภาคม 78,068 74,965 44,251 41,427 122,319 116,392 1,972 14 4,628 4,758 6,600 4,772 -115,719 -111,620 
มิถุนายน 70,780 89,045 56,035 58,006 126,815 147,051 951 18 4,683 4,742 5,634 4,760 -121,181 -142,291 
กรกฎาคม 74,520 79,772 46,911 44,802 121,431 124,574 497 13 4,192 4,260 4,689 4,273 116,742 -120,301 
สิงหาคม 74,253 80,228 63,680 55,996 137,933 136,224 345 3 3,954 3,969 4,299 3,972 -133,634 -132,252 
กันยายน 67,543 71,325 42,479 43,524 110,022 114,849 214 7 4,035 4,118 4,249 4,125 -105,773 -110,724 
ตุลาคม 99,098 105,915 58,483 56,473 157,581 162,388 154 2 3,874 3,901 4,028 3,903 -153,553 -158,485 

พฤศจกิายน 102,926 100,577 57,342 57,582 160,268 158,159 312 1 3,769 3,794 4,081 3,795 -156,187 -154,364 
ธันวาคม 96,162 102,010 58,878 59,116 155,040 161,126 194 4 4,147 4,168 4,341 4,172 -150,699 -156,954 

รวม 956,970 1,021,796 624,560 606,203 1,581,530 1,627,999 248,241 227,940 154,496 161,174 402,737 389,114 -1,178,793 -1,238,885 
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3.สถานีขนสง 
 การเดินทางโดยทางรถยนตนั้น มีทางหลวงแผนดินหมายเลข 4056 และทางหลวงแผนดินหมายเลข 
4057 ที่ใชเปนเสนทางหลักในการเดินทาง โดยไดรับการปรับปรุงใหเปน 4 ชองทางจราจรเกือบตลอดสาย      
ทําใหมีความสะดวกในการเดินทางเปนอยางมาก 
 

4.ระบบขนสงสาธารณะ 
 ปจจุบันมีการเดินทางโดยระบบขนสงสาธารณะในอําเภอสุไหงโก-ลก มีหลายรูปแบบ ไดแก 
4.1 การเดินทางโดยรถประจําทางมีทั้งหมด 4 สาย 
4.1.1 รถโดยสารประจําทาง (รถทัวร) จากสายสุไหงโก-ลก-กรุงเทพฯ มี 3 บริษัท ใหบริการ 4 เที่ยวตอวัน ดังนี้ 
(๑) บริษัทขนสงจํากัด โทร.0-7361-2045 
 - รถปรับอากาศชั้น V.I.P ราคาคาโดยสาร 1,386 บาท/เที่ยว ใชบัตรลดเหลือ 1,139 บาท/เที่ยว  
เวลาออก 12.00 น. เวลาถึง 05.30 น. 
 - รถปรับอากาศชั้น 1 ราคาคาโดยสาร 918 บาท/เที่ยว ใชบัตรลดเหลือ 663 บาท/เที่ยว  
เวลาออก 12.30 เวลาถึง 06.30 น. 
 - รถปรับอากาศชั้น 1 ราคาคาโดยสาร 891 บาท/เที่ยว ใชบัตรลดเหลือ 644 บาท/เที่ยว  
เวลาออก 13.00 น. เวลาถึง 06.30 น. 
 

(๒) บริษัทสยามเดินรถและบริษัทปยะรุงเรืองทวัร โทร.0-7361-5307/081-2767015 
 - รถปรับอากาศชั้น V.I.P ราคาคาโดยโดยสาร 1,386 บาท/เที่ยว ใชบัตรลด 1,139 บาท/เที่ยว  
เวลาออก 12.00 น. เวลาถึง 06.30 น. 
 - รถปรับอากาศชั้น 1 ราคาคาโดยสาร 891 บาท/เที่ยว ใชบัตรลด 644 บาท/เที่ยว  
เวลาออก 12.10 น. เวลาถึง 06.30 น. 
 - รถปรับอากาศชั้น 1 ราคาคาโดยสาร 891 บาท/เที่ยว ใชบัตรลด 644 บาท/เที่ยว  
เวลาออก 13.00 น. เวลาถึง 07.30 น. 
 

 รถโดยสารประจําทาง (รถทัวร) เสนทางสุไหงโก-ลก–ภูเก็ต มี 1 บริษัท ใหบริการ 4 เที่ยวตอวัน  
จังหวัดภูเก็ต จํานวน 3 เที่ยว และจังหวัดสงขลา จํานวน 1 เที่ยวดังนี้ บริษัทศรีตรังทัวร จํากัด  
โทร.0-7361-5286  
รถปรับอากาศชั้น 1 ราคาคาโดยสาร 567 บาท/เที่ยว  
 - เวลาออก 06:00 น.  เวลาถึง 17:30 น. 
 - เวลาออก 08:00 น.  เวลาถึง 19:30 น. 
 - เวลาออก 17:30 น.  เวลาถึง 04:30 น. 
 รถมินิบัสสงขลา ราคาโดยสาร 171 บาท 
 - เวลาออก 13:30 น.  เวลาถึง 18:00 น.  
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 รถโดยสารประจําทาง (รถทัวร) เสนทางสุไหงโก-ลก-เกาะสมุย มี 1 บริษัท ใหบริการ 2 เที่ยวตอวัน ดังนี้ 
บริษัทหาดใหญ ไทย-มาเลย 2001 จํากัด โทร.081-1535-4289/084-2824546 
 - รถปรับอากาศชั้น 1 ราคาคาโดยสาร 444 บาท/เที่ยว ราคาคาเรือขามฟาก 50 บาท รวมคาเรือขาม
ฝากแลว 594 บาท 
   เวลาออก 06:20 น.  เวลาถึง 19:30 น. 
   เวลาออก 17:00 น.  เวลาถึง 07:30 น. 
 

รถโดยสารประจําทาง (รถทัวร) เสนทางสุไหงโก-ลก-นครศรีธรรมราช มี 1 บริษัท ใหบริการ 1 เที่ยว ดังนี้ 
บริษัทศรีตรังทัวร จํากัด โทร.0-7361-5286 
 - รถปรับอากาศชั้น 2 ราคาคาโดยสาร 274 บาท/เที่ยว 
   เวลาออก 09:00 น.  เวลาถึง 17:00 น.  
    

5.การเดินทางโดยรถสองแถว มีบริการใน ๔ เสนทาง ดังนี้ 
โทร.063-4585565 
 - สุไหงโก-ลก - สุไหงปาด ี ราคาคาโดยสาร 30 บาทตอเที่ยว 
 - สุไหงโก-ลก - นราธิวาส   ราคาคาโดยสาร 60 บาทตอเที่ยว 
โทร.089-4125201  
 - สุไหงโก-ลก - แวง  ราคาคาโดยสาร 30 บาทตอเที่ยว  
 - สุไหงโก-ลก - สุคิริน  ราคาคาโดยสาร 60 บาทตอเที่ยว 
โทร.082-8242820 
 - สุไหงโก-ลก - ตากใบ  ราคาคาโดยสาร 50 บาทตอเที่ยว  
6.การเดินทางโดยรถตูโดยสารปรับอากาศ มีบริการ ๗ เสนทาง ดังนี้  
 - สุไหงโก-ลก - ตากใบ - นราธิวาส (สหนราธิวาสขนสง โทร.0-7361-3203 )  
   คาโดยสาร 80 บาท/เที่ยว 
 - สุไหงโก-ลก - สุไหงปาดี - นราธิวาส (สหนราธิวาสขนสง โทร.0-7361-3203)  
   คาโดยสาร 80 บาท/เที่ยว 
 - สุไหงโก-ลก - ยะลา (ยะลาสามัคคี โทร.086-2921055) คาโดยสาร 130 บาท/เที่ยว  
 - สุไหงโก-ลก - ยะลา (วีระกร โทร.0-7361-9174) คาโดยสาร 130 บาท/เที่ยว 
 - สุไหงโก-ลก - ยะลา (ปตตานีขนสง โทร.0-7361-1674) คาโดยสาร 130 บาท/เที่ยว 
 - สุไหงโก-ลก - ปตตานี (ปตตานีขนสง โทร.0-7361-1674) คาโดยสาร 150 บาท/เที่ยว 
 - สุไหงโก-ลก - หาดใหญ (วีระกร โทร.0-73612977/073-618422) คาโดยสาร 200 บาท/เที่ยว 
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๗.การเดินทางโดยสารรถตู สุไหงโก-ลก – สนามบินนราธิวาส  
 1) บริษัท ดี ดี ทัวร โทร.07 361 6091) และพันธุวิภาทัวร (สุไหงโก-ลก โทร.07 361 1417)  
(นราธิวาส โทร.07 351 1161)  
 2) คาบริการ 180 บาท/คน/เที่ยว 
 3) เปดใหบริการ 4 เที่ยว/วัน โดยมีตารางเวลารถออกจากสุไหงโก-ลกและสนามบินนราธิวาส ดังนี ้
 

ตนทาง รอบเวลารถออก 
(สายการบิน Air Asia) 

รอบเวลารถออก 
(สายการบิน Thai Smile) 

สุไหงโก-ลก 09.15 น. 12.00 น. 
สนามบินนราธิวาส 12.00 น. 14.35 น. 

                    

 (หมายเหตุ : งดบริการรถตูเหมาโทรจองลวงหนาจากสุไหงโก-ลกเดินทางไปสนามบิน Sultan Ismail 
Petra ณ Pengkalan Chepa, Kota Bharu ประเทศมาเลเซีย) เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

(ท่ีมาของขอมูล : งานสงเสรมิการทองเที่ยว สํานักปลัดเทศบาล ณ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕64) 
 

๘.ขอมูลคิวมอเตอรไซค 
 

 
ลําดบั 

 
ชื่อคิว 

 
ชื่อหัวหนา 

๑ วินทาชมพู นายซา มะมิง 
๒ วินทาเจะกาเซ็ม นายอุสมาน สาและ 
๓ วินทาวถิีอทุก นายอิสมาแอ ยูโซะ 
๔ วินทาประปา นายอรุณ จําปากาย 
๕ วินทาโรงเลือ่ย นายมะดาโอะ เจะแว 
๖ วินทากอไผ นายอับดุลกาเร็ง สาและ 
๗ วินหนาดาน นายเซายี อาแวกอืจ ิ
๘ วินหนาโรงแรมมารีนา นายวัลลภ อทุยารัตน 
๙ วินโรงแรมธารา นายสมเกียรติ ศรีวิระพันธ 

๑๐ วินโรงแรมเก็นติ้ง นายธีรวุฒิ จุลเทพ 
๑๑ วินปารคสัน นายวิสูตร จินดําเพ็ชร 
๑๒ วินโรงแรมอินเตอร นายวินัย จันเอิบ 
๑๓ วินโรงแรมเมอลิน นายมามะนอ มะ 
๑๔ วินโรงแรมแกรนดกาเด็น นายอับดุลการิม อาบูบากา 
๑๕ วินโรงแรมซาวอย นายมูฮัมมัดสะยือรี ดือราแม 
๑๖ วินโรงแรมพลาซา นายสะมะแอ เงาะตาน ี
๑๗ วินเอเชีย นายมาหะมะบาฮารูเด็น รีเพญ็ 
๑๘ วินโรงแรมฮาวาย นายมะดาโอะ มาม ุ
๑๙ วินทักษิณ ๑ นายมะยูโซะ ยะโกะ 
๒๐ วินโรงแรมเวนิส นายอาทิตย อาแวมะ 
๒๑ วินโชนัน นายอับดุลอาซิ มะ 
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ลําดบั 

 
ชื่อคิว 

 
ชื่อหัวหนา 

๒๒ วินวาเลนไทน นายบุญมี จันทรเลื่อน 
๒๓ วินริเวียรา เจะดอหะ เจะซอ 
๒๔ วินเจริญเขตใต นายเปยก กระจางสี 
๒๕ วินไพรินทร นายมะซอและ ยะโกะ 
๒๖ วินโรงแรมอัมรินทร นายมามะ อาแมสาแม 
๒๗ วินศรีวัฒนา นายวิวัฒน แสงสาคร 
๒๘ วินประชาวิวัฒนซอย ๒ นายสดารนอ อูมา 
๒๙ วินอารีภัณฑ นายอันวา อาแว 
๓๐ วินดาลิ่ง นายปรีชา ดวงภักด ี
๓๑ วินหมากแดง นายกษาปณ อังกูรนราธิป 
๓๒ วินไทยชอปปง นายมะสานูสี อับดุลเลาะ 
๓๓ วินตลาดสด ๑ นายนิเพาซี คาเดร 
๓๔ วินตลาดสด ๒ นายอิสมาแอ อาล ี
๓๕ วินตลาดสด ๓ นายหะแสสารี เจะเงาะ 
๓๖ วินศูนยพานิชย นายรอมือลี ยะเอะ 
๓๗ วินศูนยเก็นต้ิง  นายสุทธพิงศ เขียวบม 
๓๘ วินศูนยเก็นติ้ง ๒ นายชวน สิงหบุญโญ 
๓๙ วินศูนยเก็นติ้ง ๓ นายมูฮัมมัด ยูโซะ 
๔๐ วินที่วาการอําเภอ นายแวซูกฟิลี แวอูเซ็ง 
๔๑ วินสงเสริม นายเจะฮาเระ ยะโกะ 
๔๒ วินโรงพยาบาล นายมะหะมะ ยูโซะ 
๔๓ วินซิตี ้ นายเจะสะแปองิ เจะเลาะ 
๔๔ วินไทยสมุทร นายสมศักดิ์ จงศรีวัฒนพร 
๔๕ วินตลาดเทศบาล นายฮันดี ดาโอะ 
๔๖ วินสถานนีรถไฟ นายสูดิง สาเล็ง 
๔๗ วินสถานีขนสงใหม นายจรินทร หมวกดํา 

รวม 47 คิว 

 
 การไฟฟา 
 - มีระบบไฟฟาครอบคลุมแลว จํานวน 15,395 ครัวเรือน 
 - ยังไมมีระบบสายไฟฟาครอบคลุม จํานวน - ครัวเรือน  

- มีปญหาไมสามารถขยายเขตไฟฟาได 290 ครัวเรือน เนื่องจากอยูในพื้นที่ครอบครองของ           
การรถไฟแหงประเทศไทย 

(ท่ีมาของขอมูล : การไฟฟาสวนภมูิภาคสุไหงโก-ลก ณ เดือนมกราคม พ.ศ.2564) 
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 การประปา 
 ปจจุบันในเขตเทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก มีผูใชน้ําประปา จํานวน 6,658 ราย 
 (ฐานขอมูลเดือนกันยายน พ.ศ.2563) มีกําลังการผลิตประมาณ 650 ลบ.ม./วัน 
 ผลิตน้ําประปาไดทั้งป 3,091,344 ลบ.ม. 
 ปริมาณน้ําประปาสํารองที่พรอมใหบริการ 730,000 ลบ.ม. 
 ซึ่งคุณภาพน้ําประปาผานเกณฑกรมอนามัย และสามารถใหบริการน้ําประปาไดครอบคลุมทั่วทั้ง           
เขตเทศบาล โดยมีทอเมนหลักและทอเมนรอง ภายในเขตเทศบาล คิดเปนรอยละ 80% ของพื้นที่บริการทั้งหมด 
มีโรงสูบน้ําดิบ จํานวน 1 แหง โรงผลิตน้ําประปาเพ่ือจายน้ําประปา จํานวน 1 แหง ดังนี ้
 

ตารางแสดงจํานวนแหลงผลิตน้ําประปา 
 

ลําดับที ่ แหลงผลิตนํ้าประปา สถานที่ต้ัง 
1 สถานีผลิตน้ําบานศาลาอมูา 248 หมู 9 ตําบล กายูคละ อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 
2 โรงกรองน้ําประปาบานศาลาอูมา 248 หมู 9 ตําบลกายูคละ อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 

 

 จํานวนครัวเรือนที่มีน้ําประปาใช 6,658 ครัวเรือน จํานวนแหลงน้ําดิบที่ใชผลิตน้ําประปาในพื้นที่  
จํานวน 1 แหง คือแมน้ําสุไหงโก-ลก ระบบผลิตน้ําดิบดังกลาวไมสามารถใชไดเพียงพอตลอดทั้งป (ตองกั้น
กระสอบทรายในชวงฤดูรอน) 

 

ตารางแสดงรายละเอียดทอจายน้ําประปาตามถนนสายตางๆ ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
 

ลําดับท่ี ประเภท ขนาด ความยาว (ม.) 
1 PVC ,HDPE 150 28,624 
2 PVC ,HDPE 200 11,736 
3 PVC  250 1,385 
4 PVC ,HDPE 300 5,384 
5 PVC ,HDPE,A/C 400 4,976 

 

 (ที่มาของขอมูล : การประปาสวนภูมิภาคสไุหงโก-ลก ณ เดือนมกราคม  พ.ศ.๒564) 
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แผนที่แนวทอเมนประปาในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
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 โทรศัพท 
 ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีระบบการสื่อสารพื้นฐาน โดยมีบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน)          
มีเครือขายโทรศัพทมือถือที่ใหบริการหลักทั้งสิ้น ไดแก เครือขาย AIS Dtac และ True  
 - ชุมสายของบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) 1 ชุมสาย 
 - เลขหมายโทรศัพท จํานวน 1,225 เลขหมาย 
 

 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสงและวัสดุ ครุภัณฑ 
 การไปรษณียในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกมีที่กําการไปรษณีย อําเภอสุไหงโก-ลก จํานวน 1 แหง  
และไปรษณียเอกชน จํานวน 13 แหง ดังนี้ 

1.KERRY    บานเลขที่ 78       ถนนทรายทอง 5 
  2.KERRY     บานเลขที่ 64       ถนนสฤษดิ์วงศ 
  3.FLASH     บานเลขที่ 116     ถนนทรายทอง 5 
  4.FLASH     บานเลขที่ 83       ถนนทรายทอง 4 
  5.FLASH     บานเลขที่ 118     ถนนทรายทอง 1 ซอย 3 
  6.FLASH     บานเลขที่ 57/1    ถนนตันหยงมะลิ 
  7.J&T      บานเลขที่ 81       ถนนทรายทอง 4 
  8.J&T     บานเลขที่ 291     ถนนเอเชีย 18 
  9.J&T     บานเลขที่ 51       ถนนเทศปฐม 
  10.J&T     บานเลขที่ 17       ถนนวามันอํานวย 
  11.ไปรษณีย FLASH J&T  บานเลขที่ 27-29  ถนนสฤษดิ์วงศ 
  12.ไปรษณีย FLASH J&T  บานเลขที่ 14/13 ถนนเจริญเขต ซอย 2 
  13.ควิก เซอรวิส    บานเลขที่ 54      ถนนเจริญเขต 
 

สถานีวิทยุกระจายเสียง 1 สถานี คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย อําเภอสุไหงโก-ลก           
จังหวัดนราธิวาส และหอกระจายขาว จํานวน 21 แหง ดังนี้  
  1.ชุมชนกูโบร   11.ชุมชนเจริญสุข 
  2.ชุมชนโตะลือเบ  12.ชุมชนหัวกุญแจ 
  3.ชุมชนบือเร็ง   13.ชุมชนสวนมะพราว 
  4.ชุมชน กือดาบารู  14.ชุมชนทากอไผ 
  5.ชุมชนกือบงกาแม  15.ชุมชนทาประปา 
  6.ชุมชนหัวสะพาน  16.ชุมชนทาโรงเลื่อย 
  7.ชุมชนเสาสัญญาณ  17.ชุมชนหลังลอแม็ก 
  8.ชุมชนมัสยิดกลาง  18.ชุมชนศรีอามาน, 
  9.ชุมชนบาโงปริเม็ง  19.ชุมชนบือเร็งใน 
  10.ชุมชนบาโงเปาะเล็ง  20.ชุมชนสันติสุข 
  11.ชุมชนโปฮงยามู  21.ชุมชนจือแรตูลี 
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 นอกจากนีม้ีเสียงตามสายของเทศบาล จํานวน 8 แหง ดังนี้  
  ๑.ชุมชนตันหยงมะลิ 
  ๒.ชุมชนโก-ลกวิลเลจ 
  ๓.ชุมชนดงงูเหา 
  ๔.ชุมชนหลังดาน 
  ๕.ชุมชนจือแรตูลี 
  ๖.ชุมชนสันติสุข 
  ๗.ชุมชนอริศรา 
  ๘.ชุมชนทรายทอง 
  - สีสัน นราธวิาส Season Narathiwat จํานวน 1 แหง 
  

(ท่ีมาของขอมูล : กองสวัสดิการสงัคมเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ณ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖4) 

6.ระบบเศรษฐกิจ  
 ดานการเกษตร 
 พื้นที่ที่อยูทางดานตะวันตกของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ยังคงมีสภาพเปนพื้นที่ชานเมืองและพื้นที่
ชนบททั้งในสวนพื้นที่ท่ีอยูในเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และพื้นท่ีนอกเขตเทศบาลดวย โดยมีการทําเกษตรกรรม        
สวนยางพารา ปลูกผัก สวนผลไม โดยพืชเศรษฐกิจทีส่ําคัญที่ปลูกในเขตพ้ืนที่เทศบาล รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 - เกษตรกรผูปลูกยางพารา ตามที่ตั้งแปลง ป 2563 จํานวน 180 ครัวเรือน 283 แปลง มีพื้นที่       
2,270.71 ไร  

- เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน ตามที่ตั้งแปลง ป 2564 จํานวน 27 ครัวเรือน 47 แปลง มีพื้นที่ 
379.79 ไร 
 โดยสํานักงานเกษตรอําเภอสุไหงโก-ลกไดมีแผนการพัฒนาเกษตรกรตําบลสุไหงโก-ลกอยางตอเนื่อง 
อยางเชน โครงการผลิตปุยหมักใชเอง,โครงการสงเสริมกลุมสงเสริมอาชีพ,โครงการสงเสริมกลุมแมบานเกษตร
และโครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(ท่ีมาของขอมูล : เกษตรอําเภอสไุหงโก-ลก ณ เดอืนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖4) 

 การปศุสัตว 
  เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน การเลี้ยงไก เปด
โค กระบือ แพะ แกะ สุกร เปนตน 
 

 การทองเที่ยว 
 โครงสรางเศรษฐกิจของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีภาคการผลิตหลักๆ คือ ธุรกิจการคาและการ
บริการ สวนอุตสาหกรรมมีเพียงขนาดเล็กในครัวเรือนเทานั้น โครงสรางการผลิตที่สําคัญของพื้นที่ประกอบดวย 
ทั้งนักทองเที่ยว นักทัศนาจร และนักธุรกิจทั้งจากตางประเทศและจากจังหวัดตางๆ ในประเทศเดินทาง       
เขา-ออก ปละหลายแสนคน เนื่องจากเปนพื้นที่ชายแดน ที่มีบทบาทในเรื่องการคาชายแดนและการเงินการ
ธนาคารของจังหวัดนราธิวาส เพราะมีเสนทางคมนาคมที่สะดวกคือ ทางหลวงสายนราธิวาส-สุไหงโก-ลก     
ผานยานธุรกิจของเมืองไปจนถึงดานตรวจคนเขาเมืองสุไหงโก-ลก ซึ่งอยูหางออกไปอีกประมาณ ๑ กิโลเมตร 
และเชื่อมตอสะพานคอนกรีตขนาดใหญขามแมน้ําโก-ลก ซึ่งเปนแมน้ํากั้นพรมแดนไทย-มาเลเซีย ระหวาง
อําเภอสุไหงโก-ลกของประเทศไทย กับเมืองรันตูบันยังของประเทศมาเลเซีย และนอกจากนี้ อําเภอสุไหงโก-ลก 
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ยังมีความพรอมในการบริการการทองเที่ยวเพื่อความบันเทิงเริงรมย โดยมีสถานบันเทิงจํานวนมาก             
เชน โรงแรมระดับตางๆ รานอาหาร ภัตตาคาร คอฟฟชอฟ ไนตคลับ และดิสโกเทค ตลอดจนรานคาตางๆ     
ซึ่งนํารายไดเขาสูประเทศอีกทางหนึ่ง     แหลงทองเที่ยวในตัวเมืองในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกในยามค่ํา
คืน ตั้งแตบริเวณถนนเจริญเขต ถนนประชาวิวัฒน ถนนวรคามินทร ตลอดจนสุดสายถนนเปนที่ตั้งของแหลง   
ชอปปง รานกาแฟ คาเฟ รานอาหารกึ่งผับ บาร เหมาะสําหรับนักทองเที่ยวยามค่ําคืน 
 

ดานสุไหงโก-ลก 
 เปนดานการคาชายแดนที่ใหญที่สุดในจังหวัด สามารถเดินทางขามไปมาไดสะดวกมีการสรางสะพาน
เชื่อมระหวางประเทศ เปดตั้งแต ๐๕.๐๐-๒๑.๐๐ น. ชาวไทยมักขามไปยังฝงรันตูปนยัง เพื่อซื้อเครื่องใชไฟฟา
ของกินเลน สวนคนมาเลยจะขามมาซื้ออาหาร และผลไม เนื่องจากดานอยูหางจากตลาดสดที่ขาย อาหาร ผัก
และผลไมเพียง ๘๐๐ เมตร 
 

  
 

แหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ  
1.ศูนยวิจัยและศึกษาธรรมชาติปาพรุสิรินธร หรอื ปาพรุโตะแดง  
 เปนปาพรุผืนสุดทายของไทยที่ไดประกาศใหเปนพื้นที่ชุมน้ําลําดับที่ 1,102 ของประเทศไทย        
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2544 โดยครอบคลุมพื้นที่ 3 อําเภอ คือ อําเภอตากใบ อําเภอสุไหงโก-ลกและ
อําเภอสุไหงปาดี มีพื้นที่ 125,625 ไร สวนที่สมบูรณเหลือเพียง 50,000 ไร ปาพรุโตะแดงแหงนี้เปนปาที่มี
ความอุดมสมบูรณไปดวยสัตวปากวา 200 ชนิด และพรรณไมกวา 400 ชนิด โดยมีลําน้ําสําคัญหลายสายไหล
ผาน ไดแก คลองสุไหงปาดี แมน้ําบางนรา และคลองโตะแดง ซึ่งเปนที่มาของชื่อปานั้นเอง นักทองเที่ยว
สามารถเพลิดเพลินไปกับทางเดินปาศึกษาธรรมชาติที่เปนทางเดินสะพานไม ลัดเลาะเขาไปในปาพรุ ระยะทาง 
1,200 เมตร บางชวงเปนสะพานไมรอยลวดสลิง บางชวงเปนหอสูงสําหรับมองทิวทัศนเบื้องลาง ที่ชอุมไปดวย
พรรณไมในปาพรุ อีกทั้งจะพบปายชื่อตนไมที่นาสนใจอยูตลอดเสนทาง รวมทั้งซุมความรูที่ตั้งอยูเปนจุด        
เพื่อประชาสัมพันธความรูดานตางๆ ที่เกี่ยวกับธรรมชาติของปาพรุ นอกจากนี้ยังมีหองจัดนิทรรศการใหความรู
แกนักทองเที่ยวที่มาชมอีกดวย ที่นี่ไมเสียคาเขาชม และเปดทกุวัน เวลา 08.00-16.00 น. 
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แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
1.ศาลเจาแมโตะโมะ 
 ตั้งอยูในซอยภูธร ถนนเจริญเขต ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เดิมทีเจาแมโตะโมะประดิษฐานที่อยู
บานโตะโมะ อําเภอสุคิริน ตอมาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ไดมีการอัญเชิญกระถางธูปและทําองคจําลองใหมมา
ไวที่สามแยก อําเภอแวง เมื่อจัดงานประเพณีฉลองวันเกิดเจาแมครบ 5 ป ก็ไดนําองคจําลองพรอมกระถามธูป
ไปไวที่อําเภอสุไหงโก-ลก ดวยบุญบารมีของเจาแมทําใหเปนที่เคารพนับถือของชาวสุไหงโก-ลก และชาวจังหวัด
ใกลเคียงรวมทั้งชาวจีนในประเทศมาเลเซีย และสงิคโปร ทุกๆ ป ในวันที่ 23 เดือน 3 ของจีน จะมีการจัดงาน
ประเพณีประจําปอยางยิ่งใหญ ซึ่งเปนวันเกิดของเจาแม (ประมาณเดือนเมษายน) ในงานมีกิจกรรมมากมาย 
เชน ขบวนแหเจาแม ขบวนสิงโต ขบวนเองกอ ขบวนกลองยาว  
 

 
 
 

2.วัดโก-ลกเทพวิมล (วัดทานเอียด) 
 ชาวบานเรียกวา "วัดทานเอียด" ตั้งอยูในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ไดรับอนุญาตสรางวัด เมื่อวันที่ 
23 เมษายน 2500 โดยพระสมุหเอียด พุทธสโร เปนเจาอาวาสองคแรก และมรณภาพเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 
2534 อายุ 95 ป รางกายของทานแข็งเปนหิน สิ่งสักการะบูชาในวัด ไดแก พระมหาสังกัจจายนองคใหญ   
พระพูทธรูปประจําวัน พระโพธิสัตวกวนอิม สมเด็จพุทฒาจารยโต หลวงปูทวดเหยียบน้ําทะเลจืด หลวงปูเอียด
แข็งเปนหิน นอกจากนี้ในวัดยังมีศูนยนวดแผนไทย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และจัดตั้งชมรมชินบัญชรเผยแพรการ
สวดพระคาถาชินบัญชรดวย  
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3.วัดทองดีประชาราม (วัดทานแดง)  
 ชาวบานเรียกกันในอีกชื่อหนึ่งวา “วัดทานแดง” ตั้งอยูที่ถนนรักษชนะอุทิศไดรับอนุญาตสรางวัดในป 
พ.ศ.2519 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2519 โดยหลวงพอแดง จนฺทโชโต เปนเจาอาวาสองคแรก        
และมรณภาพเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2532 ดวยรางกายที่แข็งเปนหิน ภายในวัดไดประดิษฐานรางจริง
และรูปหลอหลวงพอแดงไวที่มณฑปในวัดสําหรับชาวอําเภอสุไหงโก-ลกและผูมาเยือนไดสักการะ         
ปจจุบันพระโสภณคุณาธารเปนเจาคณะจังหวัดนราธิวาส และดํารงตําแหนงเปนเจาอาวาส 
 

 
         
ศูนยบริการนักทองเที่ยวเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
 เปดบริการทุกวันจันทรถึงวันเสาร เวลา 08.00-17.00 น. เปนหองนิทรรศการที่ตั้งอยูภายในอาคาร
ศูนยบริการนักทองเที่ยว (Tourists Information Centre) ถนนเอเชีย 18 กอนเขาดานตรวจคนเขาเมือง         
สุไหงโก-ลก เดิมที่ภายในหองนิทรรศการมีเพียงภาพวาดสามมิติของแหลงทองเที่ยวและสถานที่สําคัญๆ ใน
จังหวัดนราธิวาสเทานั้น ตอมาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกไดดําเนินโครงการปรับภูมิทัศนภายในหองนิทรรศการ           
โดยมีวัตถุประสงคใหนักทองเที่ยวไดทําความรูจักจังหวัดนราธิวาสมากขึ้น ผานแหลงทองเที่ยวและสถานที่
สําคัญตางๆ ที่รวบรวมไวในหองนิทรรศการ นักทองเที่ยวสามารถเขามาถายรูปเช็คอินและเก็บเรื่องราวที่นา
ประทับใจของจังหวัดนราธิวาสเปนที่ระลึกได ทุกวันจันทร-เสาร เวลา 08.00-17.00 น. (ฟรีไมเสียคาใชจาย) 
ปดใหบริการในวันหยุดราชการ/วันหยุดนักขัตฤกษ หากมาเปนคณะสามารถติดตอไดที่ โทร.073-530564 
ตอ 100-2 หรือ 09-80103345 
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Food Center 

 ศูนยอาหารฟูดเซ็นเตอรเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ถนนเทศปฐม โดยสถานที่แหงนี้จะเปนศูนยกลาง     
การจําหนายอาหารของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ที่จะมีรานอาหารจากโตรุงเดิมและรานคาเปดใหม               
มาเปดใหบริการเบื้องตน ซึ่งอาคารฟูดเซ็นเตอรมีความพรอมในการรองรับผูมาใชบริการ ทั้งในสวนของสถานที่
รับประทานอาหาร หองละหมาดและหองน้ําที่แยกสวนกับหองน้ําผูพิการ อีกทั้งสถานที่จอดรถสะดวกสบาย    
เปดใหบริการไดตั้งแตเวลา 06.00-24.00 น. และไดมีจัดกิจกรรมบริเวณถนนวรคามินทร โดยมีรานคา          
มาออกราน ซึ่งเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกจะเปดพื้นที่ถนนบริเวณดานหนา และบริเวณโดยรอบของอาคาร             
ฟูดเซ็นเตอรเปนจุดจําหนายสินคาดวย ทั้งนี้สําหรับถนนคนเดินเที่ยวเพลินเมืองโก-ลก กําหนดจัดขึ้นทุกวันศุกร         
ของสัปดาห 
 

 
 

แหลงทองเที่ยวเพื่อนันทนาการ 
1.สวนรื่นอรุณ 
 ตั้งอยูที่ถนนทรายทอง 2 ตรงขามสํานักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ดานขางติดกับสนามกีฬา
มหาราช เปนสวนสาธารณะที่รมรื่นไปดวยพรรณไมนานาชนิด พรอมสนามเด็กเลนและเครื่องออกกําลังกาย
กลางแจง มีหองสมุดประชาชน เวทีและลานอเนกประสงคใหประชาชนไดมาออกกําลังกายและทํากิจกรรม
ตางๆ ในวันสําคัญรวมกัน 
 

 
 

 
 
 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) หนา ๔๕ 

 

2.สวนภูมินทร 
 สวนภูมินทรตั้งอยูที่ถนนเอเชีย 18 (ตรงขามโรงแรมเก็นติ้ง) ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก            
เปนสวนสาธารณะรมรื่นที่เหมาะสําหรับการพักผอนหยอนใจของครอบครัว นักทองเที่ยวสามารถสนุกในการ
ถายรูปที่ระลึกรวมกับหัวรถจักรรถไฟโบราณ ภาพวาดกําแพงสามมิติ รวมไปถึงการจัดแสดงในหวงเทศกาล
ตางๆ ของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อาทิ กําแพงโคมไฟตรุษจีน ซุมอุโมงคไฟปใหม นอกจากนี้คนโกลกและ
นักทองเที่ยวทั่วไป นิยมมาไหวสักการะพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระจุมจอลเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลที่ 5) ซึ่งเปนพระบรมรูปหลอสําริด สีดํา จัดสรางโดยกรมศิลปากร เมื่อประมาณป พ.ศ.2510          
ตั้งประดิษฐานอยู ณ บริเวณใจกลางสวนและหันพระพกัตรไปทางประเทศมาเลเซีย 
 

                  
 

3.สวนสิรินธร 
 สวนสาธารณะสิรินธรหรือสวนสิรินธร เปนสวนสาธารณะขนาดใหญของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
ตั้งอยูที่ถนนทรายทอง 5 ติดกับแมน้ําสุไหงโก-ลก สามารถดื่มด่ําอากาศบริสุทธิ์และทัศนียภาพอันงดงามของ
ชายแดนไทย-มาเลเซีย มีสระน้ําขนาดใหญที่สามารถใหอาหารปลาริมขอบสระ มีสวนสุขภาพ ลานออกกําลัง
กายเวทีกิจกรรมและลานกิจกรรมตางๆ ชาวโก-ลกนิยมพักผอนหยอนใจ ทํากิจกรรมรวมกับคนในครอบครัว 
ออกกําลังกายไดท้ังตอนเชาและตอนเย็น 
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4.สวนมิ่งขวัญประชา 

 สวนมิ่งขวัญประชามีขนาดใหญที่สุด ในปจจุบันไดดําเนินการกอสรางแลวบางสวนแตประชาชนไปใช
บริการนอยและพบวาอาคารพักผอนบางหลังชํารุดใชการไมไดจึงไมสามารถเปดใหบริการไดตามปกติ         
สวนมิ่งขวัญประชามีชองทางสําหรับการเดิน-วิ่งออกกําลังกายและมีชองทางสําหรับปนจักรยาน ประชาชน
สามารถมาเดนิเลนมาพักผอนหยอนใจหรือจะมาออกกําลังกายและมาปนจักรยาน  
  

 
 

5.สนามกีฬามหาราช มีพื้นที่ ๖๔,๐๐๐ ตารางเมตร สนามกีฬามหาราชอยูในความดูแลของเทศบาลเมือง      
สุไหงโก-ลก ตั้งอยูตรงขามกับโรงเรียนสุไหงโก-ลก เปนสนามกีฬาที่ไดมาตรฐาน โดยใชสําหรับการแขงขัน
ฟุตบอลและกีฬาประเภทอ่ืนๆ  
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6.สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรต ิ
 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยูริมถนนเอเชีย 18 เปนสวนสาธารณะที่เหมาะสมสําหรับการ
พักผอนหยอนใจของครอบครัว ภายในสวนสาธารณะแหงนี้มีจุดเช็คอินถายรูปสตรีทอารต The color           
of kolok ซึ่งเปนแนวกําแพงยาวฝงถนนเอเชีย ๑๘ น้ําพุขนาดใหญที่มีการประดับไฟยามค่ําคืน ทางเดินออก
กําลังกาย สนามบาสเกตบอล ลานจัดกิจกรรมและเปนสถานที่จัดงานมาแลนะของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
เปนประจําทุกป นอกจากนี้บริเวณใกลเคียงยังเปนที่ตั้งของศูนยบริการนักทองเที่ยวและศูนยจําหนายผลิตภัณฑ
ชุมชน (OTOP) 
 

                       
 

7.สนามกีฬา สันติภาพ 
 สนามกีฬา สันติภาพ มีพ้ืนที่ ๒๗,๒๐๐ ตารางเมตร ตั้งอยูถนนประชาวิวัฒน อยูใกลรานเบเกอรรี่และ
อนุสาวรียนกสันติภาพ 
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ขอมูลกีฬา นันทนาการ และพักผอน 
จํานวนสนามกีฬาอเนกประสงค มีจํานวน ๑ แหงไดแก 

  -  สนามกีฬามหาราช 
จํานวนสนามฟุตบอล มีจํานวน ๒ แหงไดแก 

   -  สนามกีฬามหาราช 
   -  สนามกีฬาเทศบาล (สนามฟุตบอลสันติภาพ) 

จํานวนสนามเปตอง มีจํานวน ๒ แหงไดแก 
   - ภายในสนามกีฬามหาราช 
   - ภายในสวนรื่นอรุณ  

จํานวนหองสมุดประชาชน มีจํานวน ๒ แหงไดแก 
  - หองสมุดประชาชนภายในสวนรื่นอรุณ 
  - หองสมุดรถไฟ 
 จํานวนสวนสาธารณะที่อยูในความดูแล จํานวน ๕ แหง ไดแก 
  -  สวนสิรินธร 
  -  สวนรื่นอรุณ 
  -  สวนภูมินทร 
  -  สวนเฉลิมพระเกียรติ 
  -  สวนมิ่งขวัญประชา 

 

 จํานวนสนามเด็กเลน จํานวน ๑ แหง ไดแก 
  -  สนามเด็กเลนสวนรื่นอรุณ 
 

 จํานวนลานอเนกประสงค จํานวน ๑ แหง ไดแก 
  -  ลานอเนกประสงค สนามกีฬามหาราช 
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แหลงทองเที่ยวโดยภาคเอกชน 
1.สวนวาเลนไทนพันธุไม (Valentinepanmai Nursery) 
 ตั้งอยูที่ 86/20 ถนนบานตันหยงมะลิ ตําบลสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก เปนเรือนเพาะชําขนาดใหญ    
บนพื้นที่ประมาณ 40ไร ที่รายลอมไปดวยตนหมากแดงเปนแนวรั้ว เพาะชําตนไมประเภทปาลมประดับ                
ในทองถิ่น เชน หมากแดง ปาลมบังสูรย และอื่นๆ ถือไดวาเปนศูนยรวมแหงพันธุไมอวบน้ําหลากหลายสาย
พันธุ อาทิ แคคตัส ถุงทอง กระบองทอง ถังทอง และไมประดับพื้นเมืองนานาชนิด ปจจุบันยังมีการเพาะพันธุ          
ขายแคคตัสจํานวนมาก ทั้งขายปลีกและขายสงใหลูกคาทั้งประเทศ นักทองเที่ยวสามารถเขาชมศึกษาเพราะ
พันธุกระบองเพชร และหาซื้อเปนของฝากไดในราคาเริ่มตนเพียง 25 บาท โทร.0819572614 
 

 
 
 

2.โก-ลก กอลฟคลับ แอนด รีสอรท (Golok Golf Club and Resort) 
 ตั้งอยูที่ถนนบานตันหยงมะลิ เปนสถานที่เหมาะสําหรับการมาพักผอนทั้งครอบครัว มีบริการทั้ง
หองพักและหองอาหารรสเลิศ นักทองเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมกีฬากอลฟ รับอากาศบริสุทธิ์และ
ชมวิวธรรมชาติ รวมไปถึงการทํากิจกรรมตางๆ ในพื้นท่ีรอบที่พัก อาทิ ปนจักรยาน เดินออกกําลังกาย                  
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3.สนามหญาเทียม "L Soccer Park" 

 ตั้งอยูที่  99 ถนนเจริญเขต ตําบลสุไหงโก-ล อําเภอสุไหงโก-ลก เปนสนามฟุตบอลหญาเทียม เปด
บริการและใหเชา ตั้งแต 09.00-00.00 น. ประกอบไปดวย สนามหญาเทียมในรม 2 สนาม (มีอัฒจรรย) 
หองน้ําชายหญิง 2 จุด หองละหมาด 1 จุด หองควบคุมเสียง 1 จุด Clubhouse 1 จุด สถานที่รับประทาน
อาหาร 1 จุด    โซนดูฟุตบอล 1 จุด หองสตาฟ 1 จุด  
 

                                                                                                                              
 
4.อุทยานผาปาเตะ (ชุมชนบาโงเปาะเล็ง)  
 เปนแหลงศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับความเปนมาและการผลิตผาปาเตะทํามือ โดยสมาชิกในชุมชนบาโง
เปาะเล็ง ซึ่งเปนอาคารไวสําหรับเปนแหลงเรียนรูกรรมวิธีผลิตผาปาเตะ แสดงสินคาของกลุม และสถานที่ดูงาน
และ  เปดใหเด็กเยาวชน ประชาชาน นักทองเที่ยวและหนวยงานราชการเขามาชมกระบวนการผลิตผาปาเตะ         
สามารถติดตอเขาชมไดฟรี อุทยานผาปาเตะ ชุมชนบาโงเปาะเล็ง โทร ๐๗๓-๖๑๒๒๑๘  
หรือทาง Facebook page ผาปาเตะ-สุไหงโกลก โทร. 081-598-6409/080-703-4950 เราคือผูผลิต 
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 อุตสาหกรรม 
 สวนใหญเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ดําเนินการในลักษณะครอบครัว ไดแก โรงสีขาว รานซอม
เครื่องยนตและอุปกรณไฟฟา รานผลิตอาหารประเภทขนมและเสนกวยเตี๋ยว สวนการลงทุนดานอุตสาหกรรมที่
ใชเทคโนโลยีระดับสูงและขนาดใหญยังมีนอย ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลที่เกิดจากปญหาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินและการขาดแคลนแหลงวัตถุดิบสําหรับการอุตสาหกรรม เปนตนอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลเมือง
สวนใหญ ไดแกอุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ที่เกี่ยวของกับการซอม
รถยนต ซอมเครื่องใชไฟฟา และสําหรับอุตสาหกรรมที่มีบทบาทตอการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของเทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก คือ อุตสาหกรรมทําบะหมี่สําเร็จรูปและขนมปงปอนด ซึ่งสงไปจําหนายยังประเทศมาเลเซีย และ
สวนที่เหลือสงขายยังจังหวัดตางๆในภาคใตทั่วไป นอกจากนี้ยังไดแก อุตสาหกรรมประเภทผลิตภัณฑชั้นวาง
ของและอื่นๆ ที่เคลือบหรือชุบพลาสติกก็เปนสินคาที่นิยมกันอยางมากในตลาดการคาชายแดนและประเทศ
มาเลเซีย 
 

 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
 การคาชายแดนไทย-มาเลเซีย การพัฒนาดานการคาและพาณิชยกรรมชายแดนไทย-มาเลเซียพบวา
การคากับประเทศเพื่อนบานที่ผานชายแดนในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีจุดผานแดนถาวร ๓ แหง และไมมีจุดผอน
ปรน คือ  

- ดานตรวจพรมแดนบานตาบา อําเภอตากใบ มีดานศุลกากรที่รับผิดชอบ คือดานศุลกากรตากใบ 
- ดานตรวจพรมแดนซึ่งตั้งอยูเชิงสะพานสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก มีดานศุลกากรสุไหงโก-ลก 

รับผิดชอบ 
- ดานตรวจบูเก็ตตา ตั้งอยูที่บานบาโอะ ตําบลโละจูดอําเภอแวง มีดานศุลกากรสุไหงโก-ลก รับผิดชอบ 

ซึ่งสินคาที่มีการสงออกและนําเขาทางชายแดนระหวางไทย-มาเลเซีย ประกอบดวยหมวดสินคาหลักๆ คือ 
- สินคาสงออก คือ ปลาทูลังทั้งตัวแชเย็น,แปงมันสําปะหลังสําเร็จรูป,เครื่องจักรสําหรับแบบใชไฟฟา,    

ของเบ็ดเตล็ดบริโภคได,ผลไมสด,กระเบื้องสี ลอนคู ครอบ ทําดวยเซลลูโลสไฟเบอรซีเมนต,กุงขาวทั้งตัวแชเย็น
,พริกสด ขาวโพดออน ผักบุงสด มะเขือสด,โคมีชีวิต และปลาทะเลตากแหง 

- สินคานําเขา คือ ไมแปรรูป,ปลาทูลังทั้งตัวแชแข็ง,ยางมะตอย,แปงสาลี,ขนมปง ผลิตภัณฑอาหาร
กรอบปรุงรส ของกินอ่ืนๆ,ของใชเบ็ดเตล็ด,กุงขาวทั้งตัวแชเย็น,ปลาโอทั้งตัวแชแข็ง,เศษไม และปลาหมึกกลวย
สดหรือ แชเย็น 
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สถิติสินคานําเขามูลคาสูงสุด 10 อันดับ 
ดานศุลกากรสุไหงโก-ลก 
ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

ลําดับที ่ พิกัด ชื่อสินคา น้ําหนัก (กิโลกรัม) มูลคาสินคา (บาท) อากรขาเขา (ที่ชําระ) ภาษีมูลคาเพิ่ม (ที่ชําระ) 
๑ 4407 ไมแปรรูป 92,144,799 1,152,602,732 - 80,682,205 
๒ 0302 ปลาทูลังทัง้ตัวแชแข็ง 20,131,542 480,978,412 - - 
๓ 2713 ยางมะตอย 3,074,170 42,394,170 - 2,967,593 
๔ 1101 แปงสาล ี 1,542,500 20,768,661 180,000 1,466,404 
๕ 1905 ขนมปง,ผลิตภัณฑอาหารกรอบปรุงรส,ของกินอื่นๆ 216,252 18,373,717 - 1,286,165 
๖ 9619 ของใชเบ็ดเตล็ด 214,463 17,922,738 - 1,254,599 
๗ 0306 กุงขาวทั้งตัวแชเยน็ 85,206 13,491,360 49,560 - 
๘ 0303 ปลาโอทั้งตัวแชแข็ง 664,051 13,265,335 - - 
๙ 4401 เศษไม 10,534,150 10,711,270 107,114 757,298 

๑๐ 0307 ปลาหมึกกลวย สดหรือแชเย็น 241,825 8,615,200 - - 
รวมทั้งสิ้น 128,848,938 1,779,123,595 336,674 88,414,264 
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สถิติสินคาสงออกมูลคาสูงสุด 10 อันดับ 
ดานศุลกากรสุไหงโก-ลก 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ลําดับที ่ พิกัด ชื่อสินคา น้ําหนัก อากรขาออก 
๑ 0302 ปลาทูลังทัง้ตัวแชเยน็ 115,197,430 - 
๒ 1108 แปงมันสาํปะหลังสาํเร็จรูป 66,662,638.84 - 
๓ 8474 เครื่องจักรสําหรับทําแบบใชไฟฟา 39,307,030.40 - 
๔ 1905 ของเบ็ดเตล็ดบริโภคได 36,045,261.20 - 
๕ 0810 ผลไมสด 33,506,074.71 - 
๖ 6811 กระเบื้องสี ลอนคู ครอบ ทําดวยเซลลูโลสไฟเบอรซีเมนต 21,112,800 - 
๗ 0306 กุงขาวทั้งตัวแชเยน็ 14,483,871 - 
๘ 0709 พริกสด,ขาวโพดออนสด,ผักบุงสด,มะเขือสด 14,064,036.39 - 
๙ 0102 โคมีชีวิต 12,115,575 - 

๑๐ 0305 ปลาทะเลตากแหง 9,895,055.82 - 
รวมทั้งสิ้น 362,389,773.36  

  

  - สินคานําเขาอันดับ ๑ ของดานสุไหงโก-ลก ไดแก ไมแปรรูป  
  - สินคาสงออกอันดับ ๑ ของดานสุไหงโก-ลก ไดแก ปลาทูลังทั้งตัวแชเย็น 
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 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
 การพาณชิยและการบริการ 
 สถานีน้ํามัน 
  -  จํานวนสถานีน้ํามัน/ปม จํานวน 3 แหง (CALTEX ปตท. Esso) 
 

 สถานีแกส 
  -  จํานวนสถานีแกส LPG จํานวน ๑ แหง (CALTEX) 
 

 ตลาดสด 
  -  จํานวนตลาดสดรวม จํานวน ๒ แหง 
  -  จํานวนตลาดสดของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (ตลาดรถไฟ) จํานวน ๑ แหง 
  -  จํานวนตลาดสดเอกชน (ตลาดเก็นติ้ง) จํานวน ๑ แหง 
 

 โรงฆาสัตว 
  - จํานวนโรงฆาสัตวของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จํานวน ๑ แหง 
 
 อาคารกักสัตว 
  - จํานวนอาคารกักสัตว จํานวน 1 แหง 
 

 สถานธนานุบาล (โรงรับจํานํา) 
  - สถานธนานุบาลของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จํานวน ๑ แหง 
 

 สถานประกอบการ 
  -  ธนาคาร จํานวน 10 แหง 
  -  สถานที่จําหนายอาหารตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข จํานวน 399 แหง 
  -  แผงลอย จํานวน 186 แผง 
  -  กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ จํานวน 554 แหง 
  -  รานขายของชํา จํานวน 141 แหง 
  -  รานคาของเกา จํานวน 4 แหง 
  

 (ท่ีมาของขอมูล : กองสาธารณสขุฯ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ณ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2564) 
 

 โรงแรมและรีสอรท/ที่พัก จํานวน 32 แหง 
  - โรงแรมขนาดใหญ จํานวน 10 แหง  
  - โรงแรมขนาดกลาง จํานวน 5 แหง 
  - โรงแรมขนาดเล็ก จํานวน 14 แหง 
  - รีสอรท/ท่ีพัก จํานวน 3 แหง 
 

                      (ที่มาของขอมูล : กองคลัง เทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก ณ เดือนกมุภาพันธ พ.ศ.2564) 
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 กลุมอาชีพ/ผลิตภัณฑชุมชนที่สําคัญ 
 - กลุมอาชีพพัฒนาทักษะการพับผาขนหนู  ประธานกลุม นางชนากานต  คุณสุวรรณ 
       จํานวนสมาชิก จํานวน 17 คน 
 - กลุมนวดแผนไทย เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ประธานกลุม นายสมพร  รัตนพันธ 
       จํานวนสมาชิก จํานวน 80 คน 
 - กลุมแปรรูปผลิตภัณฑผาปาเตะ   ประธานกลุม นางสารีปะ  บินยะโกะ 
       จํานวนสมาชิก จํานวน 20 คน 
 - กลุมผามัดยอมธรรมชาติ  (Tie Dye)  ประธานกลุม นางสาวโรสมีนี  รัตนแกว 
       จํานวน 9 คน 
 - กลุมกรงนกชุมชนมัสยิดกลาง   ประธานกลุม  นายสุฮายมิง  อารง 
       จํานวน 7 คน 
 - กลุมแมบานเกษตรกรรวมใจ   ประธานกลุม นางยามิงละห  มะ 
       จํานวน 13 คน 
 - กลุมทําผาปาเตะ    ประธานกลุม นายเจะอาแซ  บินเจะอาหลี 
       จํานวน 9 คน 
 

                      (ที่มาของขอมูล : กองสวัสดิการฯ เทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก ณ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2564) 
 

 

7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 การนับถือศาสนา 
 ประชากรในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีทั้งชาวไทย ชาวไทยเชื้อสายมลายู ชาวไทยเชื้อสายจีนและ  
ชาวมลายู สวนใหญชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบาลเมืองจะนับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต  
ชาวไทยมุสลิมนับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งมีศาสนสถานของแตละศาสนา ดังนี ้
 

 ศาสนสถานประกอบดวย 
 ๑. ศาสนาอิสลาม ประกอบดวย มัสยิด ๗ แหง  
  - มัสยิดอะหมาดียะห (มัสยิดกลาง) 
  - มัสยิดอัลอามีน (โตะลือเบ) 
  - มัสยิดอัลฮาซานียะห (หะยีอาแช) 
  - มัสยิดอรัเราะหมาน (บือเร็งใน) 
  - มัสยิดอัซซอมาเดียร (กือดาบารู) 
  - มัสยิดปากีสถาน 
  - มัสยิดอัลวุสตอ 
 ๒. ศาสนาพุทธ มีวัด ๔ วัด คอื 
  - วัดชลเฉลิมเขต  
  - วัดทองดีประชาราม    
  - วัดโก-ลกเทพวิมล 
  - วัดขวัญประชา 
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 ๓. ศาสนาคริสต มีโบสถคริสตจักร ๒ แหง 
  - คริสตจักรสัมพันธสุไหงโก-ลก  
  - โบสถคาทอลิก (รังผึ้ง)    
 ๔. สุสาน (อิสลาม) จํานวน  ๑  แหง 
  - สุสานอิสลามสุไหงโก-ลก 
 ๕. สุสาน (จีน) จํานวน  ๑  แหง 
  - สุสานสุขาวด ี

 

 ประเพณีและงานประจําป 
 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีความเปนพหุสังคมและพหุวัฒนธรรม เนื่องจากมีกลุมคนหลายเชื้อชาติ
อาศัยอยูทั้งชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม ชาวไทยนับถือศาสนาพุทธ และชาวไทยเชื้อสายจีน จึงมีความ
หลากหลายในดานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังมีรายละเอียดปลีกยอยในความ
แตกตางของชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธที่เปนคนทองถิ่นดั้งเดิม และคนที่อพยพยายถิ่นฐานมาจากภาคอื่นๆ 
ของประเทศไทยอยางไร   ก็ดี  สิ่ งที่ ไมแตกตางกันของกลุมคนเหลานี้  คือ ทุกคนลวนมีจิตใจเมตตา 
เอื้อเฟอเผื่อแผ มีประเพณีเกาแกทีย่ึดมั่นและถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมานาน ไดแก 
 

งานประเพณีชักพระ โดยขบวนจะเริ่มเคลื่อนออกจากบริเวณหนาโรงเรียนบานสุไหงโก-ลก ไปตาม
ถนนเสนตางๆ ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และทําพิธีสมโภชเรือพระ ณ ลานอเนกประสงคสนามกีฬา
มหาราช อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เปนการสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา ปลูกฝงใหเด็กและ
เยาวชนไดเรียนรูเพื่อสืบทอดตอไปจากรุนสูรุน ซึ่งเปนการรักษาขนบธรรมเนียมที่ดีงานทางพระพุทธศาสนาให
คงอยูสืบไป 
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งานเทศกาลตรุษจีน จัดขึ้นเปนประจําทุกป ณ ศาลเจาแมโตะโมะ โดยมีการจัดกิจกรรมตางๆ       
เพื่อความเปนสิริมงคล สงเสริมประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีน และเพื่อกระตุนการทองเที่ยวในพื้นที่อีกทาง
หนึ่ง ซึ่งนับเปนการสรางความเชื่อมั่นใหแกประชาชนและนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียในการมา
ทองเที่ยวสุไหงโก-ลก อาทิ การจัดริ้วขบวนสวยงาม เดินไปตามถนนสายตางๆ การแสดงเชิดสิงโต การประกวด
หนูนอยตรุษจีน 

 

      
 

งานรอมฎอน จัดกิจกรรมการสงเสริมปฏิบัติศาสนกิจ ณ  หองประชุมอเนกประสงคสวนรื่นอรุณ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหพี่นองมุสลิมทําความดี ทําบุญทําทาน เอื้ออาทร
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหารและเจาหนาที่เทศบาลเมือง           
สุไหงโก-ลกกับสวนราชการ ผูนําชุมชน ผูนําศาสนา และแกนนําสตรีในพื้นที ่

 

   
 

 งานเทศกาลอาหารจานเด็ด จัดขึ้นที่ลานอเนกประสงคสนามกีฬามหาราช เพื่อเปนกระตุนเศรษฐกิจ    
สรางความมั่นใจใหกับนักทองเที่ยว และสงเสริมการทองเที่ยวของอําเภอสุไหงโก-ลก ภายในงานมีรานอาหาร          
และแผงลอยจําหนายอาหารที่ผานเกณฑมาตรฐาน รานจําหนายสินคาราคาถูก รานคา และบูทของหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการแสดงบนเวทีจากวงดนตรี การแสดงของนักเรียน การแสดงของดารา นักรอง
และการแสดงนักรองพ้ืนบานของไทยและมาเลเซีย 
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 งานมาแลนะ เดิมมีชื่อวา งานถนนสายวัฒนธรรม จัดขึ้นในพื้นที่สวนสาธารณะ ซึ่งเปนการพัฒนาพื้นที่      
สีเขียวใหเกิดประโยชน ตอการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายในบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติฯ (สวนหนาโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก) เปนบรรยากาศที่รมรื่น ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ไดมาเดินเลนและ
พักผอน กิจกรรมภายในงานมีการจําหนายอาหารทองถิ่นและผลิตภัณฑของชุมชน มีการฉายหนังกลางแปลง 
กิจกรรมการแสดงของนักเรียน และกิจกรรมสาธิตทางวัฒนธรรม  
 

   

 ภูมิปญญาทองถิ่น 
 ผาปาเตะ (Sarong batik) เปนผาที่พิมพมือดวยบล็อก ลายดอกไมตางๆ แบบดั้งเดิม เปนภูมิปญญา   
ทองทองถิ่น ควรอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณของทองถิ่น ผาปาเตะ สุไหงโก-ลก (ชุมชนบาโงเปาะ
เล็ง) เปนโรงผลิตผาปาเตะแบบดั้งเดิม ใชภูมิปญญาทองถิ่น ผลิตมานานกวา ๓๐ ป ซึ่งถือไดวามีประสบการณ          
ในดานการผลิตและจําหนาย ทางกลุมไดพัฒนาลวดลาย สีสัน และคุณภาพของผาปาเตะใหดียิ่งขึ้นมาเรื่อยๆ      
จนปจจุบันไดเปนสินคา OTOP ระดับ ๓ ดาว และยังไดเปนสถานที่เรียนรู ศึกษาดูงานการทําผาปาเตะแบบ
ดั้งเดิม 

ผาปาเตะ (ผาถุง/โสรง)    ผาปาเตะ (ลายเต็ม)

 

 
 

  : ชื่อรานชุมชนบาโงเปาะเล็ง ที่อยู ๓๘๙/๑๔ ถนนทรายทอง ๔ ตําบลสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก          
จังหวัดนราธิวาส โทร. 08 1598 6409 และ 08 0703 4950 (Facebook : ผาปาเตะ-สุไหงโก-ลก) 
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 สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก 

  ผาบาติกและผาปาเตะ ไดถูกนําไปแปรรูปเปนสินคาตางๆ มากมายและไดรับความนิยมในหมู
คนรุนใหมมากข้ึนดวยมีลวดลายที่เปนเอกลักษณสวยงาม โดดเดน และแสดงอัตลักษณทองถิ่น สามารถหาซื้อ
เปนของฝากและของที่ระลึกไดในหลากหลายรูปแบบทั้งเสื้อ กระโปรง กางเกง ผาโสรง กระเปาสะพาย 
กระเปาเงิน และผาเช็ดหนา 
  - สุมาตราบาติก โทร. 0 7361 9187, 08 1540 1024 
  - โยฮันบาติก โทร. 0 7361 8247 
  - ซาโลมาปาเตะ โทร. 09 9319 3410 
  - นินาปาเตะ โทร. 08 1598 6409    
 
 
 
 
 

 
          
 

 
 
 
 
 
 

 โรตีแชแข็งสําเร็จรูปเปนสัญลักษณวัฒนธรรมดานอาหารของชาวสามจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งโรตี
แชแข็งสําเร็จรูปของดีเมืองโก-ลก มีใหเลือกซื้อ 2 ยี่หอ คือ โรตีบีบี แฟมิลี่ และโรตีอาสฮา ทุกคนสามารถทํา
กินเองที่บานไดงายๆ เพียงนําโรตีออกมาจากชองแชแข็ง พักไวใหน้ําแข็งละลาย จากนั้นลงทอดในน้ํามันก็
สามารถอรอยไปกับโรตีนุมๆ ที่รับประทานคูกับน้ําชา/กาแฟในมื้อเชา หรือจัดเปนของวางยามบายและมื้อดึก 
โดยอาจรับประทานกับแยม ไอศกรีมและเครื่องดื่มเย็นๆ ก็อรอยไปอีกแบบ  
 

 
 

  บีบีแฟมิลี่ ติดตอไดที่เบอร089 654 9230 ,080 543 0996 และ 089 655 3778  

อาสฮา ติดตอไดท่ีเบอร 089 657 1770, 089 296 9527 
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น้ําพริกแหง ฮานา ซามา พรอมทานในรูปแบบซองและกลอง มี 4 รสชาติใหไดลิ้มลองคือ นรกกุง หมึก
ยางเกาหลี ปลาอินทรียทรงเครื่อง บูดูทรงเครื่อง นอกจากนี้ ยังมีขาวหอมกระดังงาธัญพืชอัดแทงเปนผลิตภัณฑ
ใหมที่กําลังจะออกวางขายประมาณเดือนกรกฎาคม สามารถไปหาซื้อเปนของฝากไดที่ Food Center หรือ
ติดตอเขาชมศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ําพริกฟรีโดยไมเสียคาใชจายไดที่ เบอรติดตอ 089 870 3550 
Fb Page : ฮานา ซามา น้ําพริกแหง Hana Sama สถานที่จําหนาย22/4 หมู 6 ตําบลปาเสมัส                
อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
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 ปาไมและตนไมบริเวณริมทางถนนสายตางๆ ของเทศบาล 
 ปาไมในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จะมีลักษณะเปนสวนสาธารณะและมีตนไมบริเวณริมทางถนน
สายตางๆ ของเทศบาล โดยเทศบาลมีเปาหมายในการมุงหวังในการขยายพื้นที่สีเขียวใหครอบคลุมรอบพื้นที่ 
เห็นไดจากการสรางสวนสาธารณะ ไดแก สวนสิรินธร สวนรื่นอรุณ สวนภูมินทร สวนเฉลิมพระเกียรติ สวนมิ่ง
ขวัญประชาอีกทั้งเทศบาลยังมีจัดกิจกรรมการปลูกตนไม ไดแกกิจกรรมปลูกตนไมเพื่อพอและกิจกรรมปลูก
ตนไมวันเทศบาล 
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การบริหารของเทศบาลเมอืงสุไหงโก-ลก  
❖ การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
 ดวยปรากฏวาในสภาพปจจุบันนี้ปญหาความเดือดรอนตางๆ ตลอดจนการกําหนดทิศทางการพัฒนา
ทองถิ่นใดๆ ก็ตาม สามารถตอบสนองความตองการและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอคนในทองถิ่นไดก็ดวยการ
ที่คนในทองถิ่นนั้นๆ เปนผูมีสวนริเริ่ม คิด ตัดสินใจ ตรวจสอบ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกเปนหนวยงานภาครัฐ 
หนวยงานหนึ่งที่ใหการสนับสนุนประชาชนใหมีสวนรวมเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น ขอปญหาและความ
ตองการในรูปแบบประชาคม รวมกําหนด วิสัยทัศฯ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน และเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ไดตระหนักและเห็นความสําคัญอยางยิ่ง ที่จะใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นตาม
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อเปดโอกาสให ประชาชน ชุมชน สมาคม ชมรม สถานศึกษา       
สวนราชการและรัฐวิสาหกิจมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น กําหนดทิศทางในการพัฒนาใหเปนไปตาม
ความตองการของประชาชนและสามารถเขาถึงปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางแทจริง และเพื่อใหแผนพัฒนาเทศบาล
นําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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คําแถลงนโยบายของนางสุชาดา พันธนรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก แถลงตอสภาเทศบาลเมือง         
สุไหงโก-ลก เมื่อวันที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยกําหนดนโยบายในการบริหารไว 4 ดาน ดงันี้  
1.นโยบายดานการบริหารจัดการภายใตระบบธรรมาภิบาล 
 เพื่อพัฒนาสงเสริม ปรับปรุง การบริหารงานเทศบาลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปดวยความสุจริตโปรงใส 
ตรวจสอบได และมีการพัฒนาบริการทุกดานอยางตอเนื่อง เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการรับ
บริการจากเทศบาล โดยมีการดําเนินการ ดังนี้  
 1.1 จัดใหมีการปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสาร ใหมีการสืบคนขอมูลไดสะดวกยิ่งขึ้น โดยใชการบริการ
ขอมูลแบะรับเรื่องรองเรียนผานทั้งทางเอกสาร โทรศัพท และแอปพลิเคชั่น พรอมทั้งรายงานผลการแกไขใหผู
รองไดรับทราบ  
 1.2 จัดใหมีการจัดทําโครงการการพัฒนาตางๆ การจัดซื้อจัดจาง อยางโปรงใสถูกตองตามกฎหมาย
ระเบียบแบบแผนของทางราชการและสามารถตรวจสอบได  
 1.3 ปรับปรุงพัฒนาระบบการใหบริการโดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ มาใชในการใหบริการ 
เชน การใหบริการผานระบบอินเทอรเน็ต เปนตน   
 

2.นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะ และสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 เพื่อใหเกิดความสะดวกสบายและมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และเปนการ
สรางสังคมแหงการเรียนรูอยางแทจริง โดยดําเนินการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานสูเปาหมาย “ไฟสวาง ทาง
สะดวก”  โดยมกีารปรับปรุงทั้งประเภทสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ซึ่งมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี ้
 2.1 พัฒนากอสราง ปรับปรุงถนนสาธารณะ ทางเดินเทาใหไดมาตรฐานพรอมวางระบบระบายน้ํา    
จัดทําทอระบายน้ํา รางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ําเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
 2.2 ดําเนินการสานตอระบบไฟฟาแสงสวางสาธารณะใหทั่วถึง ใหมีแสงสวาง ที่ เพียงพอ               
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
 2.3 มีการพัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว ใหเปนสวนสาธารณะที่รมรื่น สวยงาม
เหมาะสมแกการพักผอนหยอนใจ  
 2.4 พัฒนาปรับปรุงสนามกีฬา สถานที่ออกกําลังกาย ลานกิจกรรมกีฬาใหแตละกลุมไดออกกําลังกาย
ตามความสนใจ 
 2.5 มุงพัฒนาความเปนอยูที่ดี ความเสมอภาค ความเทาเทียมกันของคนในสังคม โดยการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส โดยการจัดทําฐานขอมูลในดานตางๆ เพื่อการบริการอยางทั่วถงึ 
 2.6 มุงพัฒนาการศึกษาใหแกประชาชนทุกวัย รวมถึงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเด็กและ
เยาวชน โดยการสรางสังคมแหงการเรียนรู จัดหาอุปกรณการศึกษาใหเพียงพอรวมทั้งระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัย  
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3.นโยบายดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
 ดําเนินการใหประชาชนอยูดี กินดี มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยมีแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ระดับครอบครัวโดยแนวทางการใชชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้  
 3.1 มีการสงเสริมอาชีพ สงเสริมผลักดันผลิตภัณฑชุมชน สรางเครือขายพัฒนาอาชีพแกผูสูงอายุ 
ผูดอยโอกาส เยาวชน คนพิการและองคกรสตรี เพื่อพัฒนาสูวิสาหกิจชุมชน ผูดอยโอกาส เยาวชน คนพิการ
และองคกรสตรี เพื่อพัฒนาสูวิสาหกิจชุมชน  
 3.2 ดําเนินการสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ คํานึงถึงอัตลักษณของชุมชน และผลักดันการจัด
กิจกรรมดานตางๆ เชน การจัดการแขงขันกีฬา การจัดประกวดในระดับตางๆ เชน การจัดการแขงขันกีฬา การ
จัดประกวดในระดับตางๆ เพื่อใหเกิดการกระตุนเศรษฐกิจในพื้นที่  
 3.3 พัฒนาสถานที่ทองเที่ยวในเขตเทศบาล และรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียงที่มี
แหลงทองเที่ยวสําคัญ ปรับปรุงพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวเดิม และสรางเสนทางการทองเที่ยวใหมใหมีมี
ความหลากหลาย จูงใจนักทองเที่ยวเพิ่มมากข้ึน  
 

4.นโยบายดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  
 โดยการสรางการตะระหนักรูใหแกบุคลากรในองคกรและประชาชนเห็นความสําคัญของทรัพยากร      
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 4.1 พัฒนาและปรับปรุงการกําจัดขยะขยะติดเชื้อวัตถุของเสียที่เปนอันตรายและสิ่งปฏิกูล  
 4.2 พัฒนาปรับปรุงบอบําบัดปฏิกูลใหเปนศูนยเรียนรูการกําจัดสิ่งปฏิกูลอยางถูกหลักสุขาภิบาล  
 4.3 พัฒนาปรับปรุงโรงฆาสัตวอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพเปนไปตามมาตรฐาน  
 4.4 สรางจิตสํานึกการจัดการขยะในชุมชนใหเปนชุมชนที่นาอยู  
 4.5 จัดการบริการสาธารณะแกประชาชนในพื้นที่อยางทั่วถึงเพื่อใหเกิดการบริหารจัดการสุขภาพ       
ของประชาชน 
 

รูปแบบของสื่อท่ีใชในการประชาสัมพันธเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
 การจัดทําเว็บไซตของเทศบาล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ไดจัดทําเว็บไซต www.kolokcity.go.th 
เพื่อเปนชองทางในการประชาสัมพันธกิจกรรม ผลงาน ขาวสารตางๆ ของเทศบาล อีกทั้งเว็บไซตยังจัดใหมี
ชองทางสําหรับประชาชนในการรองเรียน รองทุกข และสามารถดาวนโหลดขอมูลตางๆ ของเทศบาลได          
จากเว็บไซต 
 การจัดใหมี Facebook/เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก Facebook เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สามารถที่
จะอัพเดทขอมูลขาวสารไดเปนปจจุบันและรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถเขาถึงและทราบขอมูลของผูเขาชม 
Facebook เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกไดเปนอยางดี ทําใหประชาชนที่ติดตาม สามารถเขาถึงขอมูลไดและ
ประชาชนสามารถรองเรียน รองทุกข หรือสอบถามขอมูลไดทุกชวงเวลา เปนชองทางที่สะดวก รวดเร็ว และ
ประหยัดเวลาอีกดวย 
 การจัดทําเอกสารเผยแพร Online ใชชื่อวา koloktoday จัดทําวารสารเผยแพรผานชองทางตางๆ 
อาทิ เชน Facebook line ฯลฯ โดยจัดทําวารสารเผยแพรทุกวันอังคาร เพื่อใหประชาชนทั้งในเขตเทศบาล     
และประชาชนทั่วไป รับทราบขอมูลขาวสารที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาหและขาวสารการจัดทํากิจกรรมที่จะเกิดขึ้น
ตอไป 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หนา 65 
 

 การจัดใหมีชองทางติดตอสื่อสารกับประชาชนผาน ทาง Application Line การจัดใหมีชองทางการ
ติดตอสื่อสารกับประชาชนผานทาง Application Line โดยใชชื่อวา Application เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  
เพ่ือเปนชองทางในการสงขอมูลขาวสาร การประชาสัมพันธ และเปนการรองเรยีน รองทุกขมายังเทศบาล 
 การประชาสัมพันธผานทางจอ LED เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกจัดใหมีปายไฟขนาดใหญ จํานวน        
3 ปาย ตามจุดสําคัญตางๆ เพ่ือเปนชองทางในการเผยแพรภาพและขอความที่ตองการสื่อสารประชาสัมพันธ
ใหกับประชาชนในเขตเทศบาลไดรับทราบ 
 การจัดต้ังศูนยบริการขอมูลขาวสาร เทศบาลไดจัดทําศูนยใหบริการขอมูลขาวสาร แกประชาชนและ
ผูสนใจ บริเวณชั้น ๒ ของสํานักงานเทศบาล (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) ซึ่งภายในหองศูนยบริการ
ขอมูลขาวสารดังกลาว มีเอกสารที่เก่ียวของกับเทศบาล เชน แผนพัฒนาเทศบาล เทศบัญญัติตางๆ เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย บรรยายสรุป ฯลฯ ระเบียบ กฎหมาย ตลอดจนหนังสือที่มีเน้ือหาสาระหลากหลาย
ใหบริการกับประชาชนท่ีตองการรบัรูขอมูลขาวสารของเทศบาล 
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โครงสรางฝายบริหาร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

คณะผูบริหารเทศบาล      
เมืองสุไหงโก-ลก 

สภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

ประธานสภาฯ 

รองประธานสภาฯ 

สมาชิกสภา 

นายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี (3) 

ปลัดเทศบาล 

รองปลัดเทศบาล (2) 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี/   
เลขานายกเทศมนตรี 

กองสวัสดิการสังคม สํานักการศึกษา กองสาธารณสขุ               
และสิ่งแวดลอม 

กองชาง 

กองคลัง กองยุทธศาสตร 
และงบประมาณ 

สํานักปลัดเทศบาล 

หนวยตรวจสอบภายใน 

 

กองการเจาหนาที่ 
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สวนที่ 2 
ยทุธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
 ความสัมพนัธระหวางแผนพฒันาระดับภาค 

(1) แผนยทุธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561-2580) 

 ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยใหเปนไป
ตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการจัดทํายุทธศาสตรชาติ และตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐  

  วิสยัทัศน  
  วิสัยทัศนประเทศคือ “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยนื เปนประเทศที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคงประชาชนมี
ความสุข เศรษฐกจิพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 
  การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวางการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม ประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก  
 

  1. ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประชาชนอยูดี กินดี มีความสุข 
บานเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดบั กองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน 
มีความพรอมในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง ประเทศไทยมีบทบาทดานความม่ันคงเปนท่ีชื่นชมและไดรับ
การยอมรับโดยประชาคมระหวางประเทศ และการบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสําเร็จที่เปนรูปธรรมอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยประเด็นยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง ประกอบดวย ๕ ประเด็น ไดแก 
  1.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสรางเสริมความสงบเรียบรอยและสันติสุขใหเกดิขึ้นกับ
ประเทศชาติบานเมือง โดย (๑) การพัฒนาและเสริมสรางคนในทุกภาคสวนใหมีความเขมแข็ง มีความพรอม ตระหนัก
ในเร่ืองความมั่นคง และมีสวนรวมในการแกไขปญหา (๒) การพฒันาและเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันหลัก 
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ของชาติ (๓) การพัฒนาและเสริมสรางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข           
ที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแกประโยชนของประเทศชาติมากกวาประโยชนสวนตน และ (๔) การพัฒนา
และเสริมสรางกลไกที่สามารถปองกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปญหาความมั่นคงที่สําคัญ 
  1.๒ การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความม่ันคง เพ่ือแกไขปญหาเดิม และปองกัน
ไมใหปญหาใหมเกิดขึ้น โดย (๑) การแกไขปญหาความมั่นคงในปจจุบัน (๒) การติดตาม เฝาระวัง ปองกัน และแกไข
ปญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม (๓) การสรางความปลอดภัยและความสันติสุขอยางถาวรในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
และ (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งทางบกและทางทะเล 
  1.๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบตอความม่ันคงของชาติเพ่ือ
ยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหนวยงานดานความมั่นคง โดย (๑) การพัฒนาระบบงานขาวกรองแหงชาติ
แบบบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ (๒) การพัฒนาและผนึกพลังอํานาจแหงชาติ กองทัพและหนวยงานความมั่นคง 
รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ใหพรอมปองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามไดทุกมิติ 
ทุกรูปแบบและทุกระดับ และ (๓) การพัฒนาระบบเตรียมพรอมแหงชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามใหมี
ประสิทธิภาพ 
  1.๔ การบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองคกรภาครัฐและ
ที่มิใชภาครัฐ เพื่อสรางเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคงและความเจริญ กาวหนา ใหกับประเทศชาติ ภูมิภาค 
และโลก อยางยั่งยืน โดย (๑) การเสริมสรางและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ (๒) การเสริมสราง
และธํารงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ (๓) การรวมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบาน ภูมิภาค 
โลก รวมถึงองคกรภาครฐัและท่ีมิใชภาครัฐ 
  1.๕ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม เพ่ือใหกลไกสําคัญตาง ๆ ทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการใชหลักธรรมาภิบาล และการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด โดย (๑) การพัฒนากลไก
ใหพรอมสําหรับการติดตาม เฝาระวัง แจงเตือน ปองกัน และแกไขปญหาความมั่นคงแบบองครวมอยางเปนรูปธรรม 
(๒) การบริหารจัดการความมั่นคงใหเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาประเทศในมิติอื่น ๆ และ (๓) การพัฒนากลไกและ
องคกรขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 
 

 2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาท่ีมุงเนนใหประเทศ
ไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน และมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น 
โดยประเด็นยุทธศาสตรชาตดิานการสรางความสามารถในการแขงขัน ประกอบดวย ๕ ประเด็น ไดแก 
  2.1 การเกษตรสรางมูลคา ใหความสําคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลคา 
และความหลากหลายของสินคาเกษตร ประกอบดวย (๑) เกษตรอัตลักษณพื้นถ่ิน (๒) เกษตรปลอดภัย (๓) เกษตร
ชีวภาพ (๔) เกษตรแปรรูป และ (๕) เกษตรอัจฉริยะ 
  2.๒ อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต โดยสรางอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคตที่ขับเคลื่อน
ประเทศไทยไปสูประเทศที่พัฒนาแลวดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแหงอนาคต ประกอบดวย (๑) อุตสาหกรรม
ชีวภาพ (๒) อุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจร (๓) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และ
ปญญาประดิษฐ (๔) อุตสาหกรรมและบริการขนสง และโลจิสติกส และ (๕) อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 
  2.๓ สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว โดยการรักษาการเปนจุดหมายปลายทางท่ีสําคัญของ
การทองเที่ยวระดับโลกท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวทุกระดับและเพ่ิมสัดสวนของนักทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพสูง ประกอบดวย      
(๑) ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม (๒) ทองเที่ยวเชิงธุรกิจ (๓) ทองเที่ยวเชิงสุขภาพความงามและแพทยแผนไทย 
(๔) ทองเที่ยวสําราญทางน้ํา และ (๕) ทองเท่ียวเชื่อมโยงภูมิภาค 
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  2.๔ โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพในดาน
โครงขายคมนาคมพ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยีตลอดจนโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ โดย (๑) เชื่อมโยง
โครงขายคมนาคมไรรอยตอ (๒) สรางและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (๓) เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ (๔) พัฒนา
โครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม และ (๕) รักษาและเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
  2.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูประกอบการยุคใหม สรางและพัฒนาผูประกอบการยุคใหมที่มี
ทักษะและจิตวิญญาณของการเปนผูประกอบการ ที่มีความสามารถในการแขงขันและมีอัตลักษณชัดเจน       
โดย (๑) สรางผูประกอบการอัจฉริยะ (๒) สรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน (๓) สรางโอกาสเขาถึงตลาด         
(๔) สรางโอกาสเขาถึงขอมูล และ (๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเขาถึงบริการภาครัฐ 
 

 3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการพัฒนา     
ที่สําคัญเพื่อใหคนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 สังคมมีสภาพแวดลอมที่เอ้ือ
และสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต ประกอบดวย ๗ ประเด็น ไดแก 
  3.๑ การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม มุงเนนใหสถาบันทางสังคมรวมปลูกฝงคานิยมและ
วัฒนธรรมท่ีพึงประสงค โดย (๑) การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมผานการเลี้ยงดูในครอบครัว (๒) การบูรณาการ
เร่ืองความซื่อสัตย วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (๓) การสรางความเขมแข็ง   
ในสถาบันทางศาสนา (๔) การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมโดยใชชุมชนเปนฐาน (๕) การสรางคานิยมและวัฒนธรรม
ที่พึงประสงคจากภาคธุรกิจ (๖) การใชสื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม   
และ (๗) การสงเสริมใหคนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบตอสวนรวม 
  3.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชี วิต มุงเนนการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกชวงวัย 
ประกอบดวย (๑) ชวงการต้ังครรภ/ปฐมวัย เนนการเตรียมความพรอมใหแกพอแมกอนการตั้งครรภ (๒) ชวงวัยเรียน/
วัยรุน ปลูกฝงความเปนคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรูที่สอดรับกับศตวรรษท่ี ๒๑ (๓) ชวงวัยแรงงาน ยกระดับ
ศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคลองกับความตองการของตลาด และ (๔) ชวงวัยผูสูงอายุ สงเสริมให
ผูสูงอายุเปนพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 
  3.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ ๒๑ มุงเนนผูเรียน    
ใหมีทักษะการเรียนรูและมีใจใฝเรียนรูตลอดเวลา โดย (๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรยีนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะ
สําหรับศตวรรษที่ ๒๑ (๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม (๓) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร  
จัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (๔) การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต (๕) การสรางความตื่นตัวใหคนไทย
ตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตําแหนงของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนยและประชาคมโลก 
(๖) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม และ (๗) การสรางระบบการศึกษาเพ่ือเปนเลิศ
ทางวิชาการระดับนานาชาต ิ
  3.4 การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย โดย (๑) การพัฒนาและสงเสริมพหุปญญา
ผานครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดลอม รวมท้ังสื่อตั้งแตระดับปฐมวัย (๒) การสรางเสนทางอาชีพ 
สภาพแวดลอมการทํางาน และระบบสนับสนุน ท่ีเหมาะสมสําหรับผูมีความสามารถพิเศษผานกลไกตางๆ และ        
(๓) การดึงดูดกลุมผูเชี่ยวชาญตางชาติและคนไทยที่มีความสามารถในตางประเทศใหมาสรางและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหกับประเทศ 
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  3.๕ การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งดานกาย ใจ สติปญญา และสังคม        
โดย (๑) การสรางความรอบรูดานสุขภาวะ (๒) การปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงท่ีคุกคามสุขภาวะ (๓) การสราง
สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการมีสุขภาวะที่ดี (๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสรางสุขภาวะ   
ที่ดี และ (๕) การสงเสริมใหชุมชนเปนฐานในการสรางสุขภาวะท่ีดีในทุกพ้ืนท่ี 
  3.๖ การสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยโดย         
(๑) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย (๒) การสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (๓) การปลูกฝงและพัฒนาทักษะนอก
หองเรียน และ (๔) การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
  3.๗ การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศโดย               
(๑) การสงเสริมการออกกําลังกาย และกีฬาข้ันพื้นฐานใหกลายเปนวิถีชีวิต (๒) การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมใน
กิจกรรมออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการ (๓) การสงเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสูระดับอาชีพ และ (๔) การพัฒนา
บุคลากรดานการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 
 

 4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญ
เพื่อสรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ กระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ิม
โอกาสใหทุกภาคสวนเขามาเปนกําลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับเพื่อความสมานฉันท และเพ่ิมขีด
ความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือสรางสังคมคุณภาพประกอบดวย 
๔ ประเด็น ไดแก 
  4.๑ การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ โดย (๑) ปรบัโครงสรางเศรษฐกิจฐานราก 
(๒) ปฏิรูประบบภาษีและการคุมครองผูบริโภค (๓) กระจายการถือครองที่ดินและการเขาถึงทรัพยากร (๔) เพ่ิมผลิต
ภาพและคุมครองแรงงานไทยใหเปนแรงงานฝมือท่ีมีคุณภาพและความรเิร่ิมสรางสรรค มีความปลอดภัยในการทํางาน    
(๕) สรางหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกชวงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุม (๖) ลงทุน     
ทางสังคมแบบมุงเปาเพ่ือชวยเหลือกลุมคนยากจนและกลุมผูดอยโอกาสโดยตรง (๗) สรางความเปนธรรมในการเขาถึง
บริการสาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะสําหรับผูมีรายไดนอยและกลุมผูดอยโอกาส และ (๘) สรางความเปนธรรม
ในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางทั่วถึง 
  4.๒ การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี โดย (๑) พัฒนาศูนยกลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (๒) กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ แตละกลุม
จังหวัดในมิติตาง ๆ (๓) จัดระบบเมืองท่ีเอ้ือตอการสรางชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัยใหสามารถตอบสนอง
ตอสังคมสูงวัยและแนวโนมของการขยายตัวของเมืองในอนาคต (๔) ปรับโครงสรางและแกไขกฎหมายระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน เพ่ือวางระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุมจังหวัด (๕) สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บน
ฐานขอมูลความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (๖) การพัฒนากําลังแรงงานในพื้นที ่
  4.๓ การเสริมสรางพลังทางสังคม โดย (๑) สรางสังคมเขมแข็งท่ีแบงปนไมทอดท้ิงกันและ           
มีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคสวนตาง ๆ (๒) การรองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ         
(๓) สนับสนุนความรวมมือระหวางภาครัฐภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน (๔) สงเสริม
ความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสรางสรรคสังคม (๕) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคม 
และวัฒนธรรม และ (๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสรางสรรค เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล 
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  4.๔ การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 
โดย (๑) สงเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนใหมีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ 
ครอบครัว การเงินและอาชีพ (๒) เสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพึ่งพากันเอง (๓) สรางการมี
สวนรวมของภาคสวนตางๆ เพื่อสรางประชาธิปไตยชุมชน และ (๔) สรางภูมิคุมกันทางปญญาใหกับชุมชน 
   

 5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีเปาหมายการ
พัฒนาท่ีสําคัญเพื่ออนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ใหคนรุนตอไปไดใชอยางย่ังยืน 
มีสมดุล การฟนฟูและสรางใหมฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจของประเทศ การใชประโยชนและสรางการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมดุลภายใน
ขีดความสามารถของระบบนิเวศ การยกระดับกระบวนทัศน เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมบนหลักของการมีสวนรวม และธรรมาภิบาล โดยประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ประกอบดวย ๖ ประเด็น ไดแก  
  5.๑ สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (๑) เพ่ิมมูลคาของเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพใหสอดคลองกับยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (๒) อนุรักษและฟนฟูความหลากหลาย
ทางชีวภาพในและนอกถ่ินกําเนิด (๓) อนุรักษและฟนฟูแมน้ําลําคลองและแหลงน้ําธรรมชาติท่ัวประเทศ (๔) รักษา
และเพ่ิมพื้นที่สีเขียวที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และ (๕) สงเสริมการบริโภคและการผลิตที่ย่ังยืน 
  5.๒ สรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (๑) เพิ่มมูลคาของเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพทางทะเล (๒) ปรับปรุง ฟนฟู และสรางใหมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทั้งระบบ (๓) ฟนฟูชายหาดที่เปน
แหลงทองเที่ยว ชายฝงทะเลไดรับการปองกันและแกไขทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝงแบบบูรณาการ 
อยางเปนองครวม และ (๔) พัฒนาและเพิ่มสัดสวนกิจกรรมทางทะเลท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
  5.๓ สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ โดย (๑) ลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก (๒) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสีย และเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวของ
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๓) มุงเปาสูการลงทุนที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชน และ (๔) พัฒนาและสรางระบบรบัมือปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซํ้าที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
  5.๔ พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปนเมืองที่เติบโต
อยางตอเนื่อง โดย (๑) จัดทําแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึง
พื้นที่อนุ รักษตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอยางเปนเอกภาพ (๒) พัฒนาพื้นที่ เมือง ชนบท
เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอยางยั่งยืน (๓) จัดการมลพิษที่มี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ใหเปนไปตามมาตรฐานสากลและคามาตรฐานสากล  
(๔) สงวนรักษา อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ 
และวิถีชีวิตพ้ืนถ่ินบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอยางย่ังยืน (๕) พัฒนาเครือขายองคกรพัฒนาเมืองและชุมชน 
รวมทั้งกลุมอาสาสมัคร ดวยกลไกการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในทองถ่ิน และ (๖) เสริมสรางระบบสาธารณสุขและ
อนามัยสิ่งแวดลอมและยกระดับความสามารถในการปองกันโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ํา 
  5.๕ พัฒนาความมั่นคงทางน้ํา พลังงาน และเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดย (๑) พัฒนาการ
จัดการน้ําเชิงลุมน้ําทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงดานน้ําของประเทศ (๒) เพ่ิมผลิตภาพของน้ําทั้งระบบในการใชน้ํา
อยางประหยัด รูคุณคา และสรางมูลคาเพ่ิมจากการใชน้ําใหทัดเทียมกับระดับสากล (๓) พัฒนาความม่ันคงพลังงาน
ของประเทศและสงเสริมการใชพลังงานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานโดยลดความ 
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เขมขนของการใชพลังงาน และ (๕) พัฒนาความม่ันคงดานการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชนในมิติปริมาณ 
คุณภาพ ราคาและการเขาถึงอาหาร 
  5.๖ ยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกําหนดอนาคตประเทศ โดย (๑) สงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม
ที่พึงประสงคดานส่ิงแวดลอมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนไทย (๒) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และ
ระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดลอม (๓) จัดโครงสรางเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นรวม ดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สําคัญ และ (๔) พัฒนาและดําเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน เพ่ือกําหนด
อนาคตประเทศ ดานทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมบนหลักของการมีสวนรวม และธรรมาภิบาล 
 

 6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  มีเปาหมายการ
พัฒนาที่สําคัญเพ่ือใหภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส โดยภาครัฐมีขนาดเล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง       
มีความโปรงใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระบวนการยุติธรรมเปนไปเพ่ือประโยชนตอสวนรวมของ
ประเทศ ประกอบดวย ๘ ประเด็น ไดแก 
  6.๑ ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยางสะดวก
รวดเร็ว โปรงใส โดย (๑) การใหบริการสาธารณะของภาครัฐไดมาตรฐานสากล และเปนระดับแนวหนาของภูมิภาค 
และ (๒) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช 
  6.๒ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมาย และเชื่อมโยงการพัฒนา
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ โดย (๑) ใหยุทธศาสตรชาติเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ   
(๒) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ และ (๓) ระบบติดตามประเมินผล           
ที่สะทอนการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติในทุกระดับ 
  6.๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวนมีสวนรวมใน
การพัฒนาประเทศ โดย (๑) ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสม (๒) ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ และ         
(๓) สงเสริมการกระจายอํานาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนทองถิ่นใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่มี
สมรรถนะสูง ตั้งอยูบนหลักธรรมาภิบาล 
  6.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย โดย (๑) องคกรภาครัฐมีความยืดหยุนเหมาะสมกับบริบทการพัฒนา
ประเทศ และ (๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย 
  6.๕ บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง 
มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ โดย (๑) ภาครฐัมีการบริหารกําลังคนท่ีมีความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม และ (๒) บุคลากร
ภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเสนทางความกาวหนาในอาชีพ 
  6.๖ ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (๑) ประชาชนและภาคีตางๆ 
ในสังคมรวมมือกันในการปองกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม
และความซื่อสัตยสุจริต (๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เปนธรรม และ
ตรวจสอบได และ (๔) การบริหารจัดการการปองกันและปราบปรามการทจุริตอยางเปนระบบแบบบูรณาการ 
  6.๗ กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาที่จําเปน โดย (๑) ภาครัฐจัดให
มีกฎหมายท่ีสอดคลอง และเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง (๒) มีกฎหมายเทาที่จําเปน และ (๓) การบังคับ
ใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ เทาเทียม มีการเสริมสรางประสิทธิภาพการใชกฎหมาย 
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  6.๘ กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค                 
โดย (๑) บุคลากรและหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดม่ันในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความ
เปนมนษุยที่พึงไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียม (๒) ทุกหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมมีบทบาทเชิงรุกรวมกันในทุก
ขั้นตอนของการคนหาความจริง (๓) หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพง อาญา และปกครองมีเปาหมายและ
ยุทธศาสตรรวมกัน (๔) สงเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีสวนรวมของประชาชนใน
กระบวนการยุติธรรม และ (๕) พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

(2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

  2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ไดจัดทําข้ึนใน
ชวงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกลชิดกันมาก
ขึ้น โดยไดนอมนําหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง” มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศตอเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูไดอยางมั่นคง        
เกิดภูมิคุมกัน และมีการบริหารจัดการความเส่ียงอยางเหมาะสม สงผลใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและ
ยั่งยืน ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร โดยมี ๖ ยุทธศาสตรตามกรอบ
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และอีก ๔ ยุทธศาสตรที่เปนปจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
  ๑. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
   ๒. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  
   ๓. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน  
   ๔. ยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
   ๕. ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความมั่งค่ัง      
และยั่งยืน  
   ๖. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ       
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
   ๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  
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   ๘. ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม  
   ๙. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
   ๑๐. ยุทธศาสตรการตางประเทศ ประเทศเพื่อนบาน และภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

2.2 กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570)  

    2.2.1 โอกาสและความเส่ียงของประเทศไทยในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 เปนแผนพัฒนาฯ ฉบับแรกที่เร่ิมตนกระบวนการยกรางกรอบแผน
ภายใตยุทธศาสตรชาติและจะมีผลในการใชเปนกรอบเพื่อกําหนดแผนระดับปฏิบัติการในชวง 5 ปที่สองของ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยังคงนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักปรัชญานําทางในการขับเคลื่อน
และวางแผนการพัฒนาประเทศ ใหเกิดประสิทธิผลในการขับเคลื่อนพลวัตการพัฒนาประเทศในมิติตางๆ       
ไปสูเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติไดอยางเปนรูปธรรม และโดยที่ท่ัวโลกรวมถึงไทยยังอยูในชวงเวลาท่ีตองเผชิญ
กับความทาทายจากภายนอกและภายในประเทศที่มีความผันแปรสูงและมีแนวโนมจะทวีความรุนแรงมากขึ้นใน
อนาคต ทั้งที่เปนผลสืบเนื่องมาจากสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และ
โครงสรางในประเทศที่ยังคงมีขอจํากัดภายในที่รอการปรับปรุงแกไขในหลายมิติ การกําหนดทิศทางการพัฒนา
ประเทศในระยะตอไปจึงจาํเปนตองใหความสําคัญกับการทําความเขาใจถึงปจจัยภายนอกและภายในตลอดจน
การเปล่ียนแปลงของปจจัยทั้งหมดที่สงผลตอและมีอิทธิพลกับโครงสรางและองคาพยพของประเทศในทุกมิติ 
เพื่อนํามาประมวลผลและกําหนดกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศที่ควรมุงไปในอนาคตใหมีความสอดคลองกับ
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ตลอดจนสามารถนําพาประเทศให
เติบโตตอไปทามกลางความผันแปรที่เกิดขึ้น เพ่ือใหประเทศไทยสามารถสรางสรรคโอกาสจากความทาทาย
ภายนอกและสามารถเสริมสรางความเขมแข็งจากภายในประเทศใหสามารถเติบโตตอไปไดอยางมั่นคง สามารถ
บรรลุเปาหมายในระยะ 20 ป ภายใตยุทธศาสตรชาติตามกรอบระยะเวลาที่คาดหวงั การวางกรอบทิศทางการ
พัฒนาประเทศในระยะตอไปใหสามารถกําหนดแนวทางที่ประเทศจะมุงไปเพื่อบรรลุผลในระยะ 5 ป             
ของแผนพัฒนาฯ ซึ่งจะชวยขับเคลื่อนประเทศไปสูการบรรลุเปาหมายระยะยาวภายใตยุทธศาสตรชาติไดนั้น
จําเปนที่ประเทศไทยจะตองใหความสําคัญกับการเสริมสรางความสามารถในการบริหารจัดการและรับมือกับ
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ความเส่ียง ตลอดจนสรรคสรางประโยชนจากโอกาสที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสมและทันทวงที ซึ่งความเชื่อมโยง
ระหวางแนวโนมการเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Megatrends) ตลอดจนผลกระทบและความปกติใหม             
(New Normal) จากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ที่เขามากระทบตอสถานะของการพัฒนา
ประเทศโดยพิจารณาภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติทั้ง 6 ดานนั้น พบวามีแนวโนมการเปล่ียนแปลงระดับโลก     
ที่สําคัญซ่ึงจะสงผลทําใหประเทศไทยจําเปนตองมีการพิจารณายกระดับหรือเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานไปจาก
เดมิอยางมีนัยสําคัญ ดังนี้ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
  
  (1) ความมั่นคง มีความเส่ียงและโอกาสท่ีสําคญั 5 ประการ 
   - โอกาสในการใชเทคโนโลยีและ Big Data เพ่ือปองกนัภยัคุกคามทางความมั่นคง 
   - โอกาสในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อใหเกิดความโปรงใสเขาถึงไดงาย  
และตอบสนองประชาชนไดดีข้ึน 
   - ความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางไซเบอรสูงขึ้น 
   - ความเสี่ยงจากภัยพิบติัและสาธารณภัย มีแนวโนมท่ีจะเกิดขึ้นบอยคร้ัง และรุนแรงมากขึ้น 
   - โอกาสในเสริมสรางบทบาทของไทยในเวทีระหวางประเทศ 
  (2) การสรางความสามารถในการแขงขัน มีความเสี่ยงและโอกาสที่สําคัญ 9 ประการ 
   - ความเส่ียงที่ผลิตภาพการผลิตในภาพรวมจะลดลง การเปนสังคมสงูวัยจะเปนปจจัย 
สาํคัญที่อาจลดทอนผลิตภาพแรงงานในอนาคต 
   - ความเสี่ยงที่ไทยตองพึ่งพงิเทคโนโลยีจากตางประเทศสูงขึ้น 
   - ความเสี่ยงที่ SMEs จะยิ่งสูญเสียศักยภาพในการแขงขัน 
   - ความเสี่ยงที่ภาคการเกษตรจะมีความสามารถในการผลิตลดลง 
   - ความเสี่ยงที่ภาคการทองเที่ยวจะไมสามารถฟนตัวและปรับตัวตามความตองการที่เปลี่ยนไป 
   - โอกาสในการสรางรายไดจากอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย 
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   - ความเส่ียงที่อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัลจะไมสามารถพัฒนาไดเทาทันกับการ 
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
  - โอกาสในการสรางรายไดจากการใหบรกิารโลจิสติกส 
  - ความเสี่ยงที่อุตสาหกรรมยานยนตจะสูญเสียสวนแบงในตลาดโลก 
  (3) การพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีความเสี่ยงและโอกาสท่ีสําคัญ 5 ประการ 
   - ความเสี่ยงในการขาดแคลนแรงงานทักษะสูงท่ีสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงานและสามารถทดแทนกับแรงงานท่ีลดลง 
   - โอกาสในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการฝกอบรมดวยเทคโนโลยีและประชากร    
วัยเรียนที่ลดลง 
   - ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะ จากความไมพรอมทางเทคโนโลยีและ
ความแตกตางระหวางพ้ืนท่ี 
   - โอกาสในการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาทักษะใหเทาทันความเปลี่ยนแปลง
และรองรับกับคนทุกชวงวัย 
   - ความเสี่ยงในการขาดแคลนทักษะทางพฤติกรรม (Soft Skills) และคานิยม วัฒนธรรมท่ี
สอดคลองกับการใชชีวิตและการทํางานรูปแบบใหม 
  (4) การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีความเสี่ยงและโอกาสที่สําคัญ 6 ประการ 
   - ความเสี่ยงท่ีคนจนจะขยับสถานะไดยากขึ้น 
   - ความเสี่ยงตอการเพ่ิมข้ึนของความเหลื่อมล้ํา 
   - โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพ้ืนที่ 
   - ความเสี่ยงตอการขยายตัวของแรงงานนอกระบบ 
   - ความเสี่ยงตอความยั่งยืนทางการคลังของระบบความคุมครองทางสังคม 
   - โอกาสในการลงทุนทางสังคมแบบมุงเปา 
  (5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีความเสี่ยงและโอกาส       
ที่สําคัญ 4 ประการ 
   - ความเสี่ยงที่ภัยธรรมชาติมีแนวโนมเพ่ิมความถี่และความรุนแรง 
   - ความเสี่ยงท่ีปริมาณขยะและนํ้าเสียท่ีไมสามารถจัดการไดจะมีปริมาณเพ่ิมสูงข้ึน 
   - ความเสี่ยงที่ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศจะเสื่อมโทรมมากขึ้น 
   - โอกาสในการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกและมลพิษอากาศ 
  (6) การปรบัสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครฐั มีความเสี่ยงและโอกาสที่สําคัญ 4 ประการ 
   - โอกาสในการนําเทคโนโลยีมาปรบัใชในภาครฐัอยางเต็มรปูแบบ 
   - ความเสี่ยงที่จะเกิดความไมย่ังยืนทางการคลัง 
   - ความเสี่ยงที่จะมีความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากกฎระเบียบท่ีลาสมัยเพ่ิมสูงข้ึน 
   - ความเสี่ยงที่โครงสรางภาครัฐจะยิ่งขัดขวางการพัฒนาและไมสามารถตอบสนอง 
ความตองการของประชาชน 
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 2.2.1 แนวคิดของกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
  (1) พลกิโฉมประเทศไทย สูเศรษฐกิจสรางคุณคา สังคมเดินหนาอยางยั่งยืน 
   เศรษฐกิจมูลคาสูงท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (High Value-Added Economy) โดยการ
ปรับทิศทางของภาคการผลิตเดิมท่ีมีความสําคัญ แตมีความเส่ียงที่จะสูญเสียความสามารถในการแขงขันใน
อนาคตและสงเสริมภาคการผลิตที่ไทยมีศักยภาพสอดรับกับทิศทางการเปล่ียนแปลงของโลก โดยหมุดหมายที่
ประเทศตองบรรลุใหไดภายในระยะ 5 ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 เพ่ือใหเปาหมายของการมี “เศรษฐกิจ
มูลคาสงูที่เปนมติรตอสิ่งแวดลอม” บังเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ประกอบดวย 
   หมดุหมายที่ 1 ไทยเปนประเทศชั้นนําดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง 
   หมดุหมายที ่2 ไทยเปนจุดหมายของการทองเที่ยวที่เนนคณุคาและความย่ังยนื 
   หมดุหมายที่ 3 ไทยเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาของอาเซียน 
   หมดุหมายที่ 4 ไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมลูคาสูง 
   หมุดหมายที่ 5 ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและจุดยุทธศาสตรทางโลจิสติกส             
ที่สําคัญของภูมิภาค 
   หมุดหมายที่ 6 ไทยเปนฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะและบริการดิจิทัลของอาเซียน 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
 
   
 

  (2) สังคมแหงโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society) 
   ประชาชนไดรับความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม ทุกภาคสวนในสังคมมีสวน
รวมและไดรับประโยชนจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางเสมอภาค และประเทศมีความเหล่ือมล้ําลดลงใน
ทุกมิติโดยการใชเทคโนโลยี ฐานขอมูลสารสนเทศ และดิจิทัลแพลตฟอรม เปนเคร่ืองมือในการสงเสริมการ
แขงขันที่เปดกวางและเปนธรรมเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าในเชิงธุรกิจ และผลักดันใหเกิดการเพ่ิมผลิตภาพและ
พัฒนานวัตกรรมอยางตอเนื่อง การสงเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพบริการสาธารณะในเมือง
หลักและทองถ่ินตางจังหวัด เพื่อลดความเหลื่อมลํ้าในเชิงพื้นที่ ตลอดจนการชวยเหลือผูมีรายไดนอยดอยโอกาส
อยางตรงกับปญหาความตองการ การใชนโยบายการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการกระจายรายได และการจัด 
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ความคุมครองทางสังคมอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมพลวัตการเล่ือนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม
(socioeconomic mobility) โดยหมุดหมายที่ตองบรรลุในหวงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  13          
เพื่อผลกัดันการสราง “สงัคมแหงโอกาสและความเสมอภาค” อยางเปนรูปธรรมประกอบดวย 
   หมดุหมายที่ 7 ไทยมี SMEs ที่เขมแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแขงขันได 
   หมดุหมายที่ 8 ไทยมีพื้นท่ีและเมืองหลักของภูมภิาคที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ ทันสมยั 
และนาอยู 
   หมุดหมายท่ี 9 ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุมครอง       
ทางสังคมท่ีเพียงพอ เหมาะสม 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 (3) วิถชีีวิตที่ยั่งยนื (Eco-Friendly Living) 
   โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ ทั้งการจัดการของ
ภาครัฐและบทบาทของภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยี เพื่อมุงจัดการกับปญหาท่ี
เปนภัยคุกคามสําคัญทั้งในประเทศไทยและในระดับโลก ซ่ึงไดแก ปญหาขยะ มลพิษทางน้ํา มลพิษอากาศ     
กาซเรือนกระจก และความเสี่ยงของภัยธรรมชาติอันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยหมุดหมาย 
เพื่อผลักดันการสราง “วิถชีีวิตที่ยั่งยนื” อยางเปนรูปธรรม ประกอบดวย  
   หมดุหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนตํ่า  
   หมดุหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภยัธรรมชาติและการ 
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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   (4) ปจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) 
   กลไกการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทั้งระบบการศึกษา และการยกระดับและปรับทักษะแรงงาน 
ที่มคีุณภาพไดมาตรฐาน สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและโลกยุคใหม และสงเสริมการ 
เคลื่อนยายแรงงานไปสูภาคการผลิตและบริการที่มีผลิตภาพและมูลคาสูง และกลไกการบริหารจัดการภาครัฐ          
ทั้งระเบียบกฎหมาย ระบบงบประมาณ โครงสรางพ้ืนฐาน การใหบริการสาธารณะ ตลอดจนการติดตามประเมินผลท่ี
ทันสมัย  เทาทันตอการเปล่ียนแปลง ตอบสนองความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ โดยหมุดหมายท่ีตองบรรลุในระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 เพ่ือสราง “ปจจัยสนับสนุนการ
พลิกโฉมประเทศ” ประกอบดวย 
   หมดุหมายที่ 12 ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเน่ือง ตอบโจทยการ 
พัฒนาแหงอนาคต 
   หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง 
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(3) แผนพัฒนาภาค/แผนพฒันากลุมจังหวัด/แผนพฒันาจังหวัด 

3.1 แผนพัฒนาภาคใตชายแดน พ.ศ.2566-2570 
 บทบาทของภาค ภาคใตชายแดนมีบทบาทสําคัญในการเปนเมืองชายแดนเชื่อมโยงการคา การลงทุน 
และการทองเที่ยวเมืองชายแดน จากความไดเปรียบกายภาพที่ตั้ง ซึ่งเชื่อมโยงกับภาคใตและประเทศมาเลเซีย    
มีเมืองชายแดนเปนเมืองเศรษฐกิจสําคัญ ๒ เมืองหลัก คือ เมืองเบตงและเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองยะลา      
เปนเมืองศูนยกลางเศรษฐกิจของภาค เปนแหลงผลิตพืชเศรษฐกิจสําคัญ ยางพารา ปาลมน้ํามัน และไมผลและ
อุตสาหกรรมการแปรรูปสินคาเกษตรข้ันตนและขั้นกลางเพื่อการสงออก เปนแหลงทําการประมงและ            
การเพาะเลี้ยงชายฝง และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลที่สําคัญของประเทศ เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติ  
ที่อุดมสมบูรณและมีแหลงทองเที่ยวท่ีสวยงาม จึงมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและผลไมและอาหารพ้ืนถิ่น      
ที่เปนอัตลักษณ มีสังคมแบบพหุวัฒนธรรม (Multicultural society) ซ่ึงสามารถนําความโดดเดนของวิถีความ
เปนอยูมาตอยอดสูการทองเท่ียวเพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับชุมชน อยางไรก็ตามภาพลักษณความไมปลอดภัย        
จากเหตุการณความไมสงบ และปญหาความยากจนและคุณภาพชีวิตดานตางๆ รุนแรงที่สุดของประเทศ 

ทิศทางการพัฒนาภาค การพัฒนาภาคใตชายแดน มุงเนนการพัฒนาสู “ฐานเศรษฐกิจชายแดน           
ที่มั่นคง บนสังคมพหุวัฒนธรรม” โดยเนนการพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดนเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบาน         
การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปมูลคาสูงเพื่อการสงออก บนฐาน
ทรัพยากรที่สมดุล ควบคูกับการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมใหมีวิถีชีวิตท่ีย่ังยืน
และสงบสุข โดยกําหนดทิศทางการพัฒนาภาคใตชายแดน (SB Direction) ที่ใหความสําคัญกับการพัฒนา 
PEACE ไดแก การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปสินคาหลักเปนสินคามูลคาสูงเพื่อการสงออก 
โดยเฉพาะยางพารา และปาลมน้ํามัน (P: Para Rubber and Palm Product Development) พัฒนาการ
ทองเที่ยวเมืองชายแดนและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ-วัฒนธรรม (E: Eco-tourism) และพัฒนาสินคาเกษตรและ
ผลิตภัณฑชุมชนที่เปนอัตลักษณใหเปนสินคามูลคาสูง (A: Agro–based Industries) ใหความสําคัญกับการ
พัฒนาคนสูสังคมสันติสุขภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม (C: Calm) และพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดน เพื่อสนับสนุน
การคาการลงทุนเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน (E: Economic Linkage) 
 

แนวทางการพัฒนา  
 ๑ พัฒนาคุณภาพการผลิตและการแปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาเกษตรหลักของภาค             
โดยมีแนวทางการพัฒนา ไดแก  

(๑) พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรเปนสินคามูลคาสูง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา     
เกษตรหลัก ยางพารา ปาลมนํ้ามัน มะพราว และไมผล โดยประยุกตใชเทคโนโลยีและภูมิปญญา ตลอดหวงโซ
การผลิต เพื่อใหเปนสินคาที่มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล  

(๒) แปรรูปเพิ่มมูลคาเปนผลิตภัณฑแปรรูปการเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยสนับสนุนการวิจัย
พัฒนานวัตกรรม การสนับสนุนการแปรรูปเพ่ิมมูลคาจนถึงผลิตภัณฑสินคาปลายนํ้าที่ไดมาตรฐานสากลและ   
เปนมิตรสิ่งแวดลอม การแปรรูปผลิตภัณฑสินคาเกษตรหลักของภาคใหเปนสินคามูลคาสูง พัฒนาสินคาไม
ยางพาราและผลิตภัณฑยางพาราใหมีมาตรฐาน  

(๓) ยกระดับคุณภาพสินคา เกษตรที่ เปนอัตลักษณของภาค โดยขยายการผลิตสินคาเกษตร                
อัตลักษณ เปนสินคามี คุณภาพ ปลอดภัย ไดมาตรฐาน โดยใช ภูมิปญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยี                
ในกระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยวผลผลิต และการแปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและสรางความหลากหลายของ
สนิคา สรางแบรนดสินคาอัตลักษณ เร่ืองราวหรืออัตลักษณแหลงกําเนิด คุณสมบติัของผลิตภัณฑและสินคาที่มี 
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ความโดดเดนเพ่ือเปนสินคามูลคาสูง สนับสนุนการข้ึนทะเบียนและคุมครองสิทธิใหกับสินคาและผลิตภัณฑ    
การสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกรและชุมชนที่มีอัตลักษณพื้นท่ีถ่ิน ประชาสัมพันธและสงเสริมการ
บริโภคสินคาอัตลักษณในระดับประเทศและการสงออก  
 (๔) ยกระดับอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงกุงและสัตวนํ้าชายฝงเพื่อการสงออกและเปนมิตร     
ตอสิ่งแวดลอม โดยอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและบริเวณแหลงเพาะพันธุสัตวน้ําที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพสูง สงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาการทําประมงและชาวประมง 
สนับสนุนการทําประมงทะเลที่เปนไปตามมาตรฐานและกฎกติกาสากล พัฒนาผลผลิตสัตวน้ําและผลิตภัณฑ
ประมงใหเปนผลิตภัณฑมูลคาสูง  

(๕) สงเสริมการเลี้ยงปศุสัตวและการแปรรูปเปนผลิตภัณฑเพิ่มมูลคา เพ่ือเพิ่มความมั่นคงดานอาหาร 
สรางอาชีพและเพ่ิมรายได โดยการวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุ เพ่ือเพ่ิมปริมาณสัตวท่ีมีพันธุกรรมดี และกระจาย
สัตวพันธุดีไปยังเกษตรกร การสงเสริมและขยายการเลี้ยงปศุสัตวท่ีความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและ       
ภูมิสังคม มีปริมาณเพียงพอตอการบริโภค และแปรรูปผลิตภัณฑ เพ่ือสรางมูลคาเพิ่มที่ไดมาตรฐานฮาลาลและ
มาตรฐานสากลเพื่อบริโภคในทองถิ่นและสงออก  
 (๖) พัฒนาระบบตลาดสินคาเกษตร พัฒนาตลาดกลางสินคาเกษตร และสรางมาตรฐานคุณภาพสินคา
เปนมาตรฐานสากล เพ่ือเปนแหลงอางอิงราคาและศูนยกลางการซื้อขายในพ้ืนที่ โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหสามารถเชื่อมโยงแหลงซื้อขายทั้งในและตางประเทศ สงเสริมการจาหนายสินคาระบบ Online 
ใหกับเกษตรกรผูผลิตโดยตรง Outlet farm ขยายตลาดใหมๆ  
 (๗) สงเสริมใหเกษตรกรกรรายยอยปรับระบบการผลติใหสามารถพึ่งพาตนเองได  สงเสริมการทําเกษตร
ยั่งยืน อาทิ เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย เปนเกษตรปลอดภัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
โดยการปลูกพืชที่สอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและความตองการบริโภคในครัวเรือน เพ่ือพ่ึงพาตนเองและ
สอดคลองกับความตองการตลาด  
 (๘) สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟารมอยางเปนระบบ  
และสนับสนุนการสรางและพัฒนาองคกร สถาบันเกษตรกรใหมีความเขมแข็ง  พัฒนากลุมเกษตรกรรุนใหม     
เปนเกษตรกรมืออาชีพ/เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และการสงเสรมิการทําธุรกิจการเกษตรแบบครบวงจร 
มีการเชื่อมโยงเครือขายในรูปแบบคลัสเตอร และบริหารจัดการรวมกันในรูปเกษตรแปลงใหญ เพ่ือลดตนทุนการ
ผลิต สนับสนุนสรางและพัฒนาองคกร สถาบันเกษตรกร และเครือขายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณการเกษตร    
ใหมีความเขมแข็ง สนับสนุนการเขาถึงแหลงความรูและแหลงเงินทุนท่ีเปนธรรมและทั่วถึง  
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 ๒.พัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดนใหเปนเมืองการคาเมืองทองเที่ยว และจุดเชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจ
ของประเทศเพื่อนบานและอาเซียนตอนใต และพัฒนาเมืองยะลาศูนยกลางเศรษฐกิจของภาคใตชายแดน  โดยมี
แนวทาง ไดแก  
 (๑) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเมืองชายแดนและเมืองศูนยกลาง
เศรษฐกิจของภาค ใหเพียงพอและไดมาตรฐาน โดยพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณ
ดานชายแดน พ้ืนท่ีเศรษฐกิจบริเวณชายแดน และเมืองศนูยกลางเศรษฐกิจใหเพียงพอและไดมาตรฐาน  
 (๒) ยกระดับการบริหารจัดการโลจิสตกิสเพื่อลดตนทุนและเพิ่มความไดเปรียบในการแขงขัน สงเสรมิให
มีผูประกอบการและการลงทุนใหเปนสวนหนึ่งของหวงโซการคาการลงทุนดานการขนสงและโลจิสติกส          
ของประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และระดับโลก สนับสนุนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินธุรกิจในรูปแบบ B2C 
(Business to Consumer) ผานชองทางอิเลคโทรนิกสไดอยางมืออาชีพ พัฒนาเครือขายศูนยกระจายสินคา
ระดับภูมิภาค (Regional Distribution) เพ่ือตอบสนองตอความตองการขนสงแบบถึงมือผูรับ (Door-to-Door) 
และพัฒนาการใหบริการคลังสินคาพรอมสง (Fulfillment)  
 (๓) พัฒนาเมืองยะลาใหเปนเมืองนาอยูและศูนยกลางเศรษฐกิจของภาค โดยการจัดทําแผนแมบท     
เชิงพ้ืนที่เพ่ือเปนเมืองศูนยกลางความเจรญิของภาค และขับเคล่ือนการพัฒนาตามแผนแมบทที่กําหนด  
 (๔) พัฒนาการทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมและเมืองเกา โดยพัฒนาแหลงทองเท่ียว ระบบ
บริการพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกใหเพียงพอ มีคุณภาพและไดมาตรฐานความปลอดภัย อนุรักษและ
ฟนฟูแหลงทองเที่ยวธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม เมืองเกาปตตานี ยกระดับมาตรฐานการ        
ใหบริการเพ่ือรองรับการทองเที่ยวตามวิถีปกติใหม (New Normal) พัฒนากิจกรรมเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว   
ที่หลากหลาย ประชาสัมพันธและสงเสริมการตลาด  
 (๕) พัฒนาเมืองทองเที่ยวชายแดนและสงเสริมธุรกิจตอเนื่องการทองเท่ียวท่ีไดมาตรฐานความปลอดภยั 
โดยพัฒนาแหลงทองเท่ียวชายแดนที่มีศักยภาพใหมีบริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานและ
สิ่งอานวยความสะดวกใหเพียงพอและไดมาตรฐาน พัฒนาและสนับสนุนรูปแบบการทองเท่ียวท่ีหลากหลาย
สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียวใหมีศักยภาพมาตรฐานความปลอดภัยภายใต
วิถีปกติใหม (New Normal) สงเสรมิการจัดกิจกรรมตางๆเพ่ือกระตุน การทองเท่ียว  
 (๖) พัฒนาและสงเสริมธุรกิจการคา การลงทุนบริเวณเมืองชายแดน โดยเรงรัดการพัฒนาพื้นท่ีเขต
เศรษฐกิจพิเศษนราธิวาสใหเปนฐานเศรษฐกิจใหมของภาค เพ่ือรองรับการคาการลงทุนทั้งในและตางประเทศ 
และพัฒนาพื้นที่เพ่ือรองรับการขยายตัวของการคาการลงทุนบริเวณเมืองชายแดน และการจัดต้ังตลาดกลาง
สินคาเกษตรเมืองชายแดน และกําหนดมาตรการพิเศษเพื่อจูงใจดานการลงทุน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) หนา ๘๕ 
 

 3.ยกระดับคุณภาพชีวิต รายได  การศึกษา สมรรถนะแรงงาน และสาธารณสุข เพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืนและ
สันติสุข พัฒนาอาชีพเพ่ือยกระดับรายไดโดยเฉพาะครัวเรือนยากจนและผูดอยโอกาส เด็กและเยาวชนมี
การศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนาวัยแรงงานซึ่งเปนประชากรสวนใหญของภาคใหเปนแรงงานสมรรถนะสูง 
พัฒนาการใหบริการดานสาธารณะสุขท่ีมีคุณภาพและทั่วถึง และสงเสริมการอยูรวมกันภายใตสังคม              
พหุวัฒนธรรมดวยวิถีชีวิตที่พ่ึงตนเองไดอยางย่ังยืนและสังคมสันติสุข โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  
 (๑) พัฒนาและสนับสนุนยกระดับทักษะฝมือแรงงาน โดยการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานใหทั้งในระบบ
และนอกระบบการศึกษาใหเปนแรงงานสมรรถนะสูง และรองรับการทํางานรูปแบบใหม จัดทําระบบขอมูลดาน
กาลังคนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนากาลังแรงงานแบบมุงเปา เพื่อใหการผลิตกาลังแรงงานสอดคลองกับ
ความสามารถเฉพาะบุคคลและความตองการของตลาดแรงงาน สงเสริมการ Re –Skill/Up Skill สาขาอาชีพท่ี
เสี่ยงตกงานใหสอดคลองกับความตองการท่ีเปลี่ยนแปลงไปของตลาดแรงงาน และสนับสนุนแรงงานที่มีศักยภาพ
เปนผูประกอบการรุนใหม  
 (๒) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยสนับสนุนใหเด็กยากจนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ     
ในระดับที่สูงกวาการศึกษาภาคบังคับ สงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพท่ีสอดคลองกับวิถีปกติใหม 
(New Normal) เพ่ือเด็กมีโอกาสเขาถึงระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนผานระบบออนไลนไดอยางมี
ประสิทธิภาพการเรียนในหองเรียนท่ีสามารถดูแลสุขภาพอนามัยนักเรียนไดอยางเขมงวด (Socail Distancing) 
สนับสนุนการศึกษาเพ่ือประกอบอาชีพเพ่ือสรางกาลังคนท่ีมีสมรรถนะสูง ขยายโอกาสในการเขาถึงแหลงเรียนรู
ทั้งในและนอกหองเรียน  
 (๓) สงเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัย โดยการสนับสนุนสรางความรูความเขาใจในการ
ปองกันและเฝาระวังการเกิดโรค การดูแลสุขภาพของสตรีตั้งครรภและทักษะการเลี้ยงดูทารก การพัฒนาและ
สรางระบบรับมือและปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพบริการของ
สถานพยาบาลทุกระดับ และพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิใหมีคุณภาพและเชื่อมโยงทุกชุมชนและครัวเรือน 
พัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินและระบบสงตอผูปวยท่ีมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนกิจกรรมสุขภาวะใหแกเด็ก
และเยาวชน รวมทั้งถายทอดองคความรูและสงเสริมการรักษาโรคโดยใชแพทยปจจุบันควบคูกับการพัฒนา
การแพทยทางเลือกที่ใชภูมิปญญาแพทย พ้ืนบาน และการจัดตั้งศูนยผลิตสมุนไพรของภาคเพ่ือพัฒนา             
พืชสมุนไพรของทองถิ่นใหไดมาตรฐานผลิต  
 (๔) สงเสริมใหคนในชุมชนใชวิถีชีวิตแบบยั่งยืน สงเสริมการประกอบอาชีพที่ครัวเรือนพ่ึงพาตนเองได 
การใชประโยชนของทรัพยากรธรรมชาติที่สอดคลองกับขีดความสามารถของระบบนิเวศน ประชาชนทุกกลุม
สามารถเขาถึงระบบคุมครองทางสังคมและบริการสวัสดิการของรัฐในทุกรูปแบบ สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวม   
ในการผลิตและการใชพลังงานทดแทนเพ่ือสรางม่ันคงดานพลังงาน และลดตนทุนการผลิต  
 (๕) สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนใหมีความเขมแข็ง สงเสริมวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพใหมีการเติบโตอยาง
ตอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาผูประกอบการและ SMEs ตลอดจนสงเสริมการพัฒนาธุรกิจ Startup และสงเสริมการนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลและประยุกตภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในกระบวนการผลิตและการตลาด เพื่อสรางสินคาชุมชน 
สงเสริมและพัฒนาตลาดสินคาชุมชน/ตลาดกลางเพ่ือรวบรวมและจาหนายสินคาทองถิ่น การพัฒนาความรวมมือ
กับหางคาปลีก ซูเปอรมารเก็ตเพื่อการกระจายสินคาและผลิตภัณฑของสถาบันเกษตรกร พัฒนาการทองเที่ยว
ชุมชนใหมีการบริการที่ไดมาตรฐาน ประยุกตใชภูมิปญญาชุมชน วิถีชีวิตตอยอดการพัฒนาผลิตภัณฑเปนของฝาก
ของท่ีระลึก รวมทั้งพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอานวยสะดวกเพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจชุมชน 
เปนตน  
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 (๖) สรางความเขมแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยสรางความเขาใจและการยอมรับในการอยูรวมกัน
ของสังคมพหุวัฒนธรรมเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติสุข อนุรักษ ฟนฟูและรักษาอัตลักษณวัฒนธรรมทองถิ่นที่
หลากหลาย สนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมทั้งสรางความเขมแข็งของสถาบันทางศาสนาเพ่ือ
เผยแพรหลักคําสอนที่ดีงามใหแกประชาชน สรางเครือขายการมีสวนรวมของชุมชนในการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยของชุมชนและทองถิ่น เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในภาค  
 

 4.อ นุ รักษและฟนท รัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมเพื่อ เปนฐานการผลิตของภาคและ                 
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ  
 (1) อนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา ปาชายเลน และพื้นที่ชุมน้ําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณรองรับการผลิตของภาค  โดยเฉพาะทรัพยากรดิน น้ํา ปาไม ประมง 
และชายฝง เพ่ือเปนปจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพสราง
มูลคาเพิ่มใหกับภาคการผลิตและบริการ สงเสริมใหมีระบบติดตามเฝาระวังระบบนิเวศของพื้นที่ชุมน้ํา ปาพรุ 
เพ่ือลดความเสี่ยงตอการเกิดไฟปา สงเสริมการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนมีสวนรวมเพ่ือให
เกิดความมั่นคงและยั่งยืน  
 (๒) พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําลุมน้ําเพื่อปองกันความเสียหายพื้นที่เศรษฐกิจและสรางความมั่นคง
ดานทรัพยากรน้ํา โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการออกแบบระบบนํ้าในลุมน้ําหลัก (ลุมน้ําปตตานี แมน้ําสายบุรี
และลุมนํ้าบางนรา) และพัฒนาระบบโครงขายนํ้าของภาค พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบกักเก็บนํ้าและ
ระบบกระจายน้ําเพ่ือปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย รวมทั้งจัดการคุณภาพน้ําในแหลงน้ํา เพ่ือการอุปโภค 
บริโภค อุตสาหกรรม และการเกษตร รวมท้ังสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการน้ํา จัดทํา
ระบบเฝาระวังการเกิดภัยพิบัติและการเผชิญเหตุ และการฟนฟูหลังเกิดภัย  
 (๓) ปองกันการกัดเซาะชายฝง โดยสงเสริมใหมีการบูรณาการ เพื่อลดความเสี่ยงของการกัดเซาะชายฝง
ในระยะยาว โดยการวางแผนพัฒนาพื้นที่ทุกระดับ เพื่อปองกันไมใหการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินและ
สิ่งกอสรางในอนาคตสงผลกระทบตอการเกิดภัยพิบัติเพิ่มข้ึน และสนับสนุนการใชเทคโนโลยีและรูปแบบท่ี
เหมาะสมในการจัดระเบียบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสิ่ งปลูกสรางบริเวณพ้ืนที่ชาย ฝ งทะเลและ                 
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดการภัยเพ่ือลดผลกระทบตอการกัดเซาะบริเวณชายฝง  
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3.2 แผนพัฒนากลุมจังหวดัภาคใตชายแดน พ.ศ.2566-2570 

เปาหมายการพัฒนา 

“ศนูยกลางการเกษตร การทองเท่ียวและอุตสาหกรรมการคาชายแดน 
บนสังคมพหุวัฒนธรรมเขมแข็งอยางย่ังยืน” 

นยิามเปาหมายการพฒันา 

ศูนยกลางการเกษตรหมายถึง กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนเปนศูนยกลางการผลิต แปรรูป 
อุตสาหกรรมการเกษตรที่สําคัญของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 
เชนยางพารา ปาลม ผลไม ทุเรียน ลองกอง มังคุด ปศุสัตว      
และประมง สินคาเกษตรท่ีเปนอัตลักษณทองถิ่น การแปรรูปเพื่อ
เพ่ิมมูลคาทั้งเกษตรกรรายยอยและเกษตรเชิงพานิชยและการ
พัฒนาช อ งทา งก ารตล าด  ภาย ใต แนว คิด  Model BCG           
เปนศูนยกลางการที่ เชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบานเชน
มาเลเซีย สิงคโปร กลุมประเทศอาเซียนอ่ืนๆ และกลุมประเทศ
มุสลิม   

การทองเที่ยว กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน เปนศูนยกลางการทองเที่ยวที่
หลากหลายทั้งการทองเที่ยวเชิงนิเวศน วัฒนธรรม ที่เชื่อมโยง
ก า รท อ ง เ ที่ ย ว ก ร ะ แ ส ห ลั ก แ ล ะ ก า รท อ ง เ ที่ ย ว ชุ ม ช น               
ท้ังภายในประเทศและกลุมประเทศอาเซียน หรือนักทองเที่ยว
กลุมประเทศมุสลิม 

อุตสาหกรรมการคาชายแดน   กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน เปนศูนยกลางการคา การลงทุน
ชายแดนภาคใต ท่ี เชื่ อม โย ง กับ  ประ เทศมา เล เซี ยและ            
กลุมประเทศอาเซียน  

สังคมพหุวัฒนธรรมเขมแข็ง   กลุมจังหวัดเปนสังคมคุณภาพ มีทุนคนที่มีศักยภาพตลอดชวงวัย 
โดยเฉพาะเด็กและวัยแรงงาน มีสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการ
เรียนรูตลอดชีวิต สงผลตอการมีความยั่ งยืนทางเศรษฐกิจ     
ความยั่งยืนสังคมวัฒนธรรม ความย่ังยืนทางดานสิ่งแวดลอมและ
ความยั่งยืนทางสุขภาพ  
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2. ตัวชี้วัดความสําเร็จตามเปาหมายการพฒันา 
 เปาหมายรวม 
 การขยายตัวทางเศรษฐกิจภาคการเกษตร ทองเท่ียว อุตสาหกรรม และการคาชายแดนของกลุม
จังหวัดเพ่ิมข้ึน และลดความเหลื่อมล้ํา  
 ตัวชี้วัดความสําเร็จ   

ตัวชี้วดั ขอมูล
พื้นฐาน 

เปาหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗  ๒๕๖๘ ๒๕๖๙  ๒๕๗๐  
๑. อัตราการขยายตัวมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของกลุมจังหวัด
ภาคใตชายแดนเพ่ิมขึ้นไมนอยกวา (รอยละ) 

ลดลงรอยละ 
๐.๔๖ 

มากกวา 
๓.๐๒ 

มากกวา 
๓.๐๒ 

มากกวา 
๓.๐๒ 

มากกวา 
๓.๐๒ 

มากกวา 
๓.๐๒ 

๒. สัมประสิทธ์ิการกระจายรายไดของกลุมจังหวัดภาคใต
ชายแดนลดลง 

๐.๔๕๑ ต่ํากวา 
๐.๔๔๕ 

ตํ่ากวา 
๐.๔๔๕ 

ต่ํากวา 
๐.๔๔๕ 

ต่ํากวา 
๐.๔๔๕ 

ต่ํากวา 
๐.๔๔๕ 

 3. ประเด็นการพัฒนาของกลุมจังหวัด 
 ประเด็นการพัฒนาและวัตถุประสงคกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน มี 4 ประเด็น ดังนี้ 

 

ประเด็นพฒันา วัตถุประสงค 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาคุณภาพการผลิต
และการแปรรูปสินคาเกษตรหลักของกลุม
จังหวัด 

1. เพ่ือลดปญหาความยากจนของเกษตรกรโดย
สงเสริมการทําเกษตรประณีต เกษตร ผสมผสาน 
เกษตรแปลงใหญ 

2. เพ่ือเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว 
ประมง โดย ส ง เสริมการแปรรูป  ยกระ ดับ
อุตสาหกรรม และพัฒนาระบบตลาด 

3. เพื่อยกระดับความย่ังยืนดานเศรษฐกิจ โดยการ
ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG (เศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว) 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาและยกระดับการ
ทองเที่ยวระดับภูมิภาคใหมีคุณภาพอยางย่ังยืน
บนฐานอัตลักษณพหุวัฒนธรรม  

 

4. เพื่อยกระดับการทองเที่ยว การคาชายแดนโดย
เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบาน
และอาเซยีน 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาเศรษฐกิจและ
สงเสริมอุตสาหกรรมการคาชายแดน 

5. เพื่อยกระดับการทองเที่ยว การคาชายแดนโดย
เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบาน
และอาเซยีน 
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ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ ยกระดับคุณภาพชีวิต 
รายได  การศึกษา สมรรถนะแรงงาน และ
สาธารณสุข เพ่ือวิถีชีวิตท่ียั่งยืนและสันติสุข 

6. เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยทั้ง
ทักษะฝมือแรงงาน ระดับและคุณภาพการศึกษา
โดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต รวมถึงการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
สรางสังคมเขมแข็งย่ังยืนดวยทุนพหุวัฒนธรรมและ
การมีระบบสุขภาพที่ดี 

  
4. รายละเอียดประเด็นการพัฒนา วัตถุประสงค และตัวชี้วัด ดังนี้  

 ประเด็นการพฒันาท่ี ๑ พัฒนาคุณภาพการผลิตและการแปรรูปสินคาเกษตรหลักของกลุมจังหวัด 

 วัตถุประสงค 
 1) เพื่อลดปญหาความยากจนของเกษตรกรโดยสงเสริมการทําเกษตรประณีต เกษตรผสมผสาน 
เกษตรแปลงใหญ 
 2) เพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว ประมง โดย สงเสริมการแปรรูป ยกระดับ
อุตสาหกรรม และพัฒนาระบบตลาด 
 3) เพื่อยกระดับความย่ังยืนดานเศรษฐกิจ โดยการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG (เศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว) 

 เปาหมายและตวัชี้วัด 
ตัวชี้วดั ขอมูลพืน้ฐาน

๒๕๖๒ 
คาเปาหมาย 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗  ๒๕๖๘ ๒๕๖๙  ๒๕๗๐  
๑. อัตราการขยายตัวภาคเกษตรของกลุมจังหวัด
ภาคใตชายแดน (รอยละ) 

- ๓.๘ ๑.๑๙ ๑.๑๙ ๑.๑๙ ๑.๑๙ ๑.๑๙ 

๒. อัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมของกลุม
จังหวัดภาคใตชายแดน (รอยละ) 

-๒.๔ ๒.๖๖ ๒.๖๖ ๒.๖๖ ๒.๖๖ ๒.๖๖ 

หมายเหตุ: - คาเปาหมายป ๒๕๖๒ อางอิงขอมูลจากกรอบแผนพัฒนาภาคใตชายแดน (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
             - คาดการณวาป ๒๕๖๖ หากการแกปญหาโควิดเปนไปตามแผนของรัฐบาล ภาวะเศรษฐกิจจะฟน
กลับมาอยูระดับเดียวกับกอนเกิดการระบาดของโควิด (ป ๒๕๖๒) ดังนั้น จึงตั้งเปาตัวชี้วัดโดยใชเปาหมายของ
ตัวชี้วัดจากขอมูล ป ๒๕๖๒ เปนสําคัญ 
 

 แนวทางการพัฒนา 
 1) พัฒนาศักยภาพการผลิตสินคาภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคา สินคาเกษตรหลักของกลุมจังหวัด            
เชนยางพารา ปาลม ผลไม  โดยเนนการพัฒนาตลอดหวงโซคณุคาการผลิต  
 2) สงเสรมิเกษตรกรรายยอยปรับระบบการผลิตเพื่อการพ่ึงตนเองโดยสงเสริมการทําวนเกษตร 
เกษตรผสมผสาน การปลูกพืชหรือทําปศุสัตวรวมยาง  ปาลม ของเกษตรกรที่ทําเกษตรเชิงเดี่ยว เชนยางพารา  
ปาลมน้ํามัน  
 3) การสงเสริมและยกระดับการเลี้ยงปศุสัตวและการแปรปูของเกษตรรายยอยสูการเลี้ยงเชิง
พานิชยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ (โคเนื้อ แพะ ไกเบตง)  
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 4) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลคาผลผลิตยางพารา 
 5) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลคาผลผลิตปาลมน้ํามัน 
 6) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลคาผลผลิตไมผลและมะพราว 
 7) ยกระดับอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงกุงและสตัวนํ้าชายฝง 
 8) พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลจากวัตถุดิบการเกษตรในพ้ืนที่ 
 9) พัฒนาผูประกอบธุรกิจ SMEs ใหมีความสามารถแขงขันได ใหเขาถึงแหลงทุน และสนับสนุน
เงินทุนดอกเบ้ียต่ํา  

 ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาและยกระดับการทองเที่ยวระดับภูมิภาคใหมีคุณภาพอยางย่ังยืน   
บนฐานอัตลักษณพหุวัฒนธรรม  

 วัตถปุระสงค 
 เพื่อยกระดับการทองเท่ียว การคาชายแดนโดยเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบาน         
และอาเซยีน 

 เปาหมายและตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวดั ขอมลูพืน้ฐาน  เปาหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
๑. รายไดจากการ
ทองเท่ียว 

๗,๕๕๗ ลบ. ๗,๘๕๙ 
 

๗,๙๓๔ 
 

๘,๐๑๐ 
 

๘,๐๘๖ ๘,๑๖๑ 
 

๒. อัตราการขยายตวั
ของรายไดจากการ
ทองเท่ียว 

๐.๒๓ เพ่ิมขึ้นไมตํ่า
กวารอยละ ๔ 

เพิ่มขึ้นไมตํ่า
กวารอยละ ๕ 

เพ่ิมขึ้นไมตํ่า
กวารอยละ ๖ 

เพ่ิมขึ้นไมตํ่า
กวารอยละ ๗ 

เพ่ิมขึ้นไมตํ่า
กวารอยละ ๘ 

๓.จํานวนผูเย่ียมเยือน
เพิ่มขึ้น 
 

๑,๖๖๕,๓๑๘ 
 

๑,๖๙๘,๖๒๔ 
เพิ่มขึ้นไมนอย

กวา (๒%) 

๑,๗๑๕,๒๗๗ 
เพ่ิมขึ้นไมนอย

กวา 
(๓%) 

๑,๗๑๕,๒๗๗ 
เพิ่มขึ้นไมนอย

กวา 
(๓%) 

๑,๗๑๕,๒๗๗ 
เพ่ิมขึ้นไมนอย

กวา 
(๓%) 

๑,๗๑๕,๒๗๗ 
เพิ่มขึ้นไมนอย

กวา 
(๓%) 

หมายเหตุ: - คาเปาหมายป ๒๕๖๒ อางอิงขอมูลจากกรอบแผนพัฒนาภาคใตชายแดน (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 แนวทางการพัฒนา 
 ๑) พัฒนาการทองเท่ียวทางธรรมชาติ ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเมืองเกา โดยการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก และพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน  
 ๒) พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวกระแสหลักและการทองเที่ยวโดยชุมชน
สงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย   
 ๓) พัฒนาเมืองทองเที่ยวชายแดน เมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตง ใหเปนเมืองการคาและเมือง 
ทองเที่ยวชายแดนที่เชื่อมโยงกับประเทศกลุมอาเซียนและกลุมประเทศมุสลิม 
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 ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมอุตสาหกรรมการคาชายแดน 

 วัตถุประสงค  
  เพื่อยกระดับการทองเท่ียว การคาชายแดนโดยเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบาน        
และอาเซยีน 

  เปาหมายและตัวชี้วัด 
ตัวชี้วดั ขอมลู

พื้นฐาน 
เปาหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
๑. อัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมของ
กลุมจังหวัดเพิ่มข้ึน (รอยละ)   

-๒.๓๗ ๒.๖๖ ๒.๖๖ ๒.๖๖ ๒.๖๖ ๒.๖๖ 

๒. มูลคาการคาชายแดนเพิ่มขึ้นไมตํ่ากวา
รอยละ ๔  

เพ่ิมขึ้น 
รอยละ 
๐.๐๒ 

๖๓ ลดลง 
๒๑.% 

เพิ่มขึ้น 
ไมนอยกวา
รอยละ ๔ 

เพิ่มข้ึน 
ไมนอยกวา
รอยละ ๕ 

เพิ่มขึ้น 
ไมนอยกวา
รอยละ ๖ 

เพ่ิมขึ้น 
ไมนอยกวา
รอยละ ๗ 

เพ่ิมขึ้น 
ไมนอยกวา
รอยละ ๘ 

  แนวทางการพัฒนา 
  1) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกในการพัฒนาดานชายแดนพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
พิเศษ 
 2) สงเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีสําคัญของกลุมจังหวัด และพัฒนาเมือง ชายแดนเพื่อ
เชื่อมโยงการคา การตลาดและการทองเที่ยวกับพื้นที่ภาคใตและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซียและ 
สิงคโปร กลุมอาเซียนและกลุมประเทศมุสลิม 
 3) พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตง ใหเปนเมืองการคาและเมือง ทองเท่ียวชายแดน 

 

  ประเด็นการพัฒนาที่ ๔: ยกระดับคุณภาพชีวิต รายได การศึกษา สมรรถนะแรงงานและ
สาธารณสุข เพื่อวิถีชีวิตที่ย่ังยืนและสันติสุข 
 วัตถุประสงค 
  เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยทั้งทักษะฝมือแรงงาน ระดับและคุณภาพการศึกษา
โดยสงเสรมิการเรียนรูตลอดชีวิต รวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสรางสังคมเขมแข็ง
ยั่งยืนดวยทุนพหุวัฒนธรรมและการมีระบบสุขภาพที่ดี 
  เปาหมายและตัวชี้วัด 

 ตัวชี้วดั 
ขอมลู
พื้นฐาน 

เปาหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
๑. ผลิตภาพแรงงาน ๙๓,๔๗๕ ๙๓,๔๗๕ ๙๖,๒๗๙ ๙๙,๑๗๖ ๑๐๒,๑๔๒ ๑๐๕,๒๐๖ 
๒. อัตราการวางงาน ๒.๔๗ ต่ํากวา ๒ ต่ํากวา ๒ ตํ่ากวา ๒ ตํ่ากวา ๒ ตํ่ากวา ๒ 
๓. รอยละของประชากรที่อยูใตเสน
ความยากจน (รอยละ) 

๒๔.๐๕ นอยกวา
รอยละ ๒๔ 

นอยกวา
รอยละ ๒๓ 

นอยกวา
รอยละ ๒๒ 

นอยกวา
รอยละ ๒๑ 

นอยกวา
รอยละ ๒๐ 

๔. จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยประชากร
ไทยอายุ ๑๕-๕๙ ป 

๘.๘๐ ๙ ๙ ๙ ๙ ๙ 
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 ตัวชี้วดั 
ขอมลู
พื้นฐาน 

เปาหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
๔. ปรมิาณขยะในกลุมจังหวัด (พันตัน) ๗๑๘ นอยกวา 

๖๕๐ 
นอยกวา 
๕๘๕ 

นอยกวา 
๕๒๖ 

นอยกวา 
๔๗๓ 

นอยกวา 
๔๒๖ 

หมายเหตุ: - คาเปาหมายป ๒๕๖๒ อางอิงขอมูลจากกรอบแผนพัฒนาภาคใตชายแดน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
ของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

    - ปริมาณขยะต้ังคาเปาหมายลดลงตอเนื่องอยางนอยรอยละ ๑๐ 
 

 แนวทางการพัฒนา 
 1) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา เพ่ือประกอบอาชีพ 
 2) ขยายโอกาสในการเขาถึงแหลงเรียนรูท้ังในและนอกหองเรียน 
 3) พัฒนาและสนับสนุนยกระดับทักษะฝมือแรงงาน 
 4) สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนใหมีความเขมแข็ง 
 5) พัฒนาและสรางระบบรบัมือและปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัตซิ้ํา 
 6) สนับสนุนสรางความรูความเขาใจในการปองกันและเฝาระวังการเกิดโรค การดูแลสุขภาพของ
สตรีตั้งครรภและทักษะการเล้ียงดูทารก 
  7) สนับสนุนใหกีฬาเปนฐานในการสรางวิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
และแกปญหาสังคม 
 8) สงเสรมิลดปรมิาณขยะจากตนทางเพ่ือนําไปสู Zero Waste 
 9) เพ่ิมประสิทธิภาพการใชประโยชนจากขยะอินทรีย 
  10) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะใหถูกตองตามหลักวิชาการ 
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“เศรษฐกิจม่ันคง การคาเฟองฟู นรานาอยู มุงสูสันติสุขอยางย่ังยืน” 

3.3 แผนพฒันาจงัหวดันราธวิาส พ.ศ.2566-2570 

 

  
 

คําอธิบายวิสัยทัศน 
เศรษฐกิจมั่นคง  หมายถึง  การท่ีระบบเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาส มีองคประกอบ ดังนี้ 
 1) สนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพของฐานการผลิตจากฐานรายไดเดิม  
  1.1) ภาคการเกษตร : เนนการเพ่ิมผลผลิตภาคการเกษตร เชน ยางพารา ปาลม น้ํามัน ไมผล 
ปศุสัตว ประมง ใหมีคณุภาพ และไดมาตรฐาน พรอมท้ังสนับสนุนกระบวนการของตลาดกลางการเกษตรชายแดนใต       
ณ อําเภอย่ีงอ  ที่จะเปนแหลงรับซื้อและกระจายผลผลิตภาคการเกษตรไปยังภูมิภาคตางๆ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ รวมทั้งการพัฒนาผลผลิตและการแปรรูปสินคาเกษตรให ไดมาตรฐานในระดับการสงออก                   
โดยการสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการสรางสรรคคุณคา มูลคาของผลผลิต ผลิตภัณฑ และตราสินคาของ
จังหวัดจากฐานการเกษตร 
  1.2) ภาคการทองเที่ยว : เนนการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน  แหลงทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม และแหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน พรอมท้ังการสรางสรรคกิจกรรมการ
ทองเที่ยวใหม จากตนทุนของจังหวัดที่เกิดบริการที่มีมูลคาสูง  
 

 2) สนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพของฐานการผลิตจากฐานรายไดใหม 
  2.1) เพิ่มศักยภาพสินคา OTOP ผลิตภัณฑชุมชน เชน กรือโปะ ใบไมสีทอง ผาบาติก      
รังนก 
ผลิตภัณฑสมแขก เปนตน ใหเปนตราสินคาพรีเมี่ยมและไดมาตรฐานการสงออก และพัฒนาโอกาสทาง
การตลาดในระบบดิจิทัล 
  2.2) เปนเมืองเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรอุตสาหกรรมเพ่ิมคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน
อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา, เวชสําอางจากขาวหอมกระดังงา เปนตน และอุตสาหกรรมตอเนื่องและ
อุตสาหกรรมฮาลาล (อาหารและไมใชอาหาร) 
  2.3) การเติบโตของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวอยางครบวงจร และสงเสริมการทองเท่ียว
รูปแบบใหมเพ่ิมเติม ประกอบดวย การทองเที่ยวเชิงสันทนาการและกีฬา และอีเวนตสงเสริมการทองเที่ยวใน
พื้นท่ี 
 

 3) พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม 
  3.1) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (5 ตําบล 5 อําเภอ) 
  3.2) เมืองตนแบบ “สามเหลี่ยม ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 
 4) รายไดตอหัวของประชากรเพ่ิมสูงขึ้น การกระจายรายไดเปนไปอยางทั่วถึง เศรษฐกิจในชุมชนดีข้ึน 
 5) คุณภาพของแรงงาน ผูประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และผูประกอบการใหม มีความพรอม             
ในการสรางสรรคเศรษฐกิจจังหวัดใหมีศักยภาพที่แขงขันได 
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การคาเฟองฟู หมายถึง การที่การคาของจังหวัดนราธิวาส มีองคประกอบ ดังน้ี 
  1) จังหวัดนราธิวาสมุงเปนจังหวัดแหงการคา (Trading Provincial) โดยมีเมืองสุไหงโก-ลกเปน
ตนแบบการคาขายระหวางประเทศและมีการคาชายแดนทั้ง 3 ดาน (ดานตากใบ ดานบูเกะตา ดานสุไหงโก-ลก)          
ที่มีมาตรฐานการจัดการดาน เพ่ือการคาระดับสากล และมีปรมิาณรวมของการคาชายแดนเติบโตอยางตอเน่ือง 
      2) การบริการ ธุรกิจคาสง คาปลีก เติบโตอยางมีคุณภาพ มีระบบบริการที่มีมาตรฐานการคา
ชายแดนในระดับตนแบบที่ดีของประเทศ 
  3) การคมนาคม การขนสง และโลจิสติกสเชื่อมโยงอยางเปนระบบครบวงจร โครงสรางพื้นฐาน
เอ้ือตอการคา และการพัฒนาจังหวัดใหเปนเมืองการคา เมืองท่ีนาลงทุนในระดับประเทศและนานาชาติ 
  4) เกิดธุรกิจขนาดใหญ ธุรกิจทองถ่ิน ธุรกิจรุนใหม และวิสาหกิจชุมชนในทั่วทุกพ้ืนที่ของ
จังหวัดที่เชื่อมโยงการคาชายแดนและสรางรายไดและเงินหมุนเวียนในจังหวัด 
 

นรานาอยู หมายถึง การท่ีสังคมเมืองนราธิวาส มีองคประกอบดังนี้ 
  1) เปนสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีมีความเขมแข็ง มีอัตลักษณของจังหวัดท่ีชัดเจนเปนที่รับรูและ
เชื่อมั่นของประชาชน สังคม ประเทศชาติและระดับนานาชาติ 
  2) ประชาชนมีคุณภาพ มีความต่ืนรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง กาวทันการเปลี่ยนแปลงอยาง
เทาทันและคงไว ซึ่งอัตลักษณที่ดีงามของนราธิวาส เปนเมืองแหงการเรียนรู เมืองแหงการศึกษาที่ไดมาตรฐาน 
และเทาเทียมกันทุกพื้นที่ และวัยเรียน เยาวชน วัยทํางานมีศักยภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาชน      
มีทักษะสากล (ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ) และพรอมสูสังคมดิจิทัล 
  3) ระบบบริการของรัฐทุกระดับมีคุณภาพ เขาถึงประชาชนอยางท่ัวถึง เปนบริการที่มีความ
ทันสมัย ยุคดิจิทัล มีธรรมาภิบาลโดดเดนในการมีสวนรวมของประชาชน และยึดหลักในการพัฒนาโดยใชพ้ืนท่ี
เปนฐานอยางเขาใจ เขาถึง และพัฒนาใหเกิดความยั่งยืนดวยกลไกประชารัฐ 
  4) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และยึดวิถีการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มีงาน มีอาชีพ มีรายไดที่ม่ันคง มีศักยภาพในการพ่ึงตนเองสูงข้ึน 
  5) ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรทางธรรมชาติ ไมมีภัยพิบัติ และเปนเมืองสิ่งแวดลอมที่ดี 
อากาศบริสุทธ์ิ บานเมืองสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย  
 

มุงสูสันติสุขที่ยั่งยืน หมายถึง ความม่ันคง ความสงบเรียบรอยและสันติสุขท่ีย่ังยืน มีองคประกอบดังนี ้
  1) กองกําลังประจําถิ่น กองกําลังภาคประชาชนมีความเขมแข็ง และมีขีดความสามารถในการ
รักษาความสงบเรียบรอย โดยการวางระบบปองกันภัยคุกคามในพื้นที่ดวยการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช              
ในการทํางานแบบเชิงรกุเขาถึงทุกพ้ืนท่ีตลอด 24 ชั่วโมง 
  2) เครือขายชุมชนมีความเขมแข็งและมีบทบาทความเปนผูนําในการแกไขปญหาดานตางๆ     
ในพ้ืนท่ี (ผูนําทองถิ่น/ศาสนา/สตรี) สรางความเขาใจกับทุกฝาย ทุกภาคสวน และมีเวทีใหทุกฝายไดแสดง
ความคิด ทัศนคติ พรอมทั้งการบูรณาการความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน ในการแกไขปญหารวมกันในทุกมิติ 
  3) ประชาชนมีความปลอดภัย สงบสุข อยูอยางเขาใจซึ่งกันและกัน มีความภาคภูมิใจในพ้ืนท่ี 
และมีความเขมแข็ง 
  4) ปญหาสังคมทางอาชญากรรม ยาเสพติด การกอการรายลดลง โดยมีฐานจากการจัดการแบบ     
มีสวนรวมจากทุกภาคสวนที่เขาใจ เขาถึง และพัฒนา 
  5) ภัยคุกคามตอจังหวัดในทุกประเภทไดรับการจัดการใหลดลงในทั่วทุกพื้นที่อยางเปนระบบ    
มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 
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  6) ประชาชนมีหลักยึดและมีวิถีชีวิตบนฐานของหลักธรรมทางศาสนา และอยูรวมกันบนความ
หลากหลายของประเพณี และวัฒนธรรม 
  7) ความมีประสิทธิภาพในการบูรณาการภารกิจความมั่นคงในทุกระดับดวยคุณภาพของ
บุคลากร และระบบงานท่ีทันสมัย ไดรับการยอมรับและเชื่อมั่นไววางใจจากประชาชน 
 

 2.4.2 พันธกิจ  
  1) เสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การคาการลงทุน การทองเท่ียวและ
บริการ 
  2) พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
  3) เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยชุมชนบนพ้ืนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม 
  4) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 

เปาหมายรวม 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสขยายตัวเพิ่มข้ึน ความเหลื่อมล้ําดานรายไดของ

จังหวัดนราธิวาสลดลง 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนาจังหวัด 
 

เปาหมายรวม ตัวชีว้ัด ขอมลูฐาน 
คาเปาหมาย 

พ.ศ.
2566 

พ.ศ.
2567 

พ.ศ.
2568 

พ.ศ.
2569 

พ.ศ.
2570 

1.การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของจังหวัด
นร า ธิ ว า ส ข ย า ย ตั ว
เพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตั วของ
ผลิตภัณฑจังหวัดนราธิวาส
เพ่ิมขึ้น (รอยละ) 

ป 2562 = -2.74 เพ่ิมขึ้น 
ไมตํ่ากวา 
รอยละ 

3 

เพ่ิมข้ึน 
ไมต่ํากวา 
รอยละ 

3 

เพิ่มขึ้น 
ไมต่ํากวา 
รอยละ 

3 

เพ่ิมขึ้น 
ไมตํ่ากวา 
รอยละ 

3 

เพ่ิมข้ึน 
ไมต่ํากวา 
รอยละ 

3 
2. ความเหลื่อมล้ํา 
ดานรายไดของจังหวัด
นราธิวาสลดลง 

สัมประสิทธ์ิความไมเสมอ
ภาค (Gini Coefficient)  
ในการกระจายรายไดของ
จังหวัดนราธิวาสลดลง 

ป 2562 = 0.474 ต่ํากวา 
0.445 

ตํ่ากวา 
0.445 

ต่ํากวา 
0.445 

ต่ํากวา 
0.445 

ตํ่ากวา 
0.445 

 

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาคุณภาพการผลิตและการแปรรูปภาค
การเกษตรเพ่ือสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตร 
  ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 สงเสริมศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การคาการลงทุนและการคาชายแดน      
เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาภาคการทองเที่ยวและบริการบนฐานภูมิปญญา วัฒนธรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณภาพ 
 ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจน     
เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา 
  ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยและความเขมแข็งใหกับชุมชนบนพ้ืนฐานสังคม   
พหุวัฒนธรรมอยางสันติสุข 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 6 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบเพ่ือเปนฐาน      
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 1  พัฒนาคุณภาพการผลิตและการแปรรูปภาคการเกษตรเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตร 
 จังหวัดนราธิวาสมีโครงสรางทางเศรษฐกิจท่ีพึงพาภาคเกษตรท่ีมีสัดสวนท่ีสูงกวารอยละ 27.42  (มูลคา 
11,838 ลานบาท) ของมูลคาผลิตภัณฑจังหวัด ในป 2563 จังหวัดนราธิวาสมีพ้ืนที่เพาะปลูกทั้งหมด 
1,152,234 ไร คิดเปนพ้ืนท่ีเก็บเก่ียวไดจํานวน 1,065,847 ไร คิดเปนรอยละ 92.50 และมีกําลังแรงงาน   
ใน ภาคเกษตรและประมงจํานวน 136,581 คน คิดเปนรอยละ 42.95 ของกําลังแรงงานท้ังหมดของจังหวัด     
เมื่อพิจารณาการผลิตในภาคเกษตรจะพบวาจังหวัดนราธิวาสมีโครงสรางภาคเกษตรท่ีพึ่งพาการผลิตพืชเศรษฐกิจ
หลักที่จํากัด ไดแก ยางพารา ปาลมน้ํามัน ขาวนาป ลองกอง ทุเรียน เงาะ และมังคุด โดยยางพาราเปนพืช
เศรษฐกิจหลักอันดับ 1 มีพ้ืนที่ใหผลผลิตในป 2563 จํานวน 867,531 ไร ลดลง 15,522 ไร จากปกอนหนา 
และมีผลผลิตรวม 137,937 ตัน ลดลง 38,663 ตัน จากป 2562 และยังพบวาตั้งแตป 2559 เปนตนมา 
ปริมาณผลผลิตและพ้ืนที่เพาะปลูกยางพารามีแนวโนมลดลงตอเน่ือง จากราคาที่ตกต่ํา ปญหาโรคระบาดและ
ผลผลิตตอไรที่มีแนวโนมลดลง ปาลมน้ํามันเปนพืชเศรษฐกิจอันดับ 2 ที่มีแนวโนมพื้นท่ีใหผลผลิตเพ่ิมข้ึนเล็กนอย 
จากพ้ืนที่ใหผลผลิต จํานวน 61,298 ไร ในป 2562 เพ่ิมข้ึน จํานวน จํานวน 1,599 ไร เปน จํานวน 62,897 
ไร ในป 2563 ขณะที่มีผลผลิตรวม จํานวน 128,750 ตัน ซึ่งมีแนวโนมลดลงเล็กนอย แตอยางไรก็ตาม 
ผลผลิตตอไรของปาลมน้ํามันในจังหวัดนราธิวาสยังอยูในระดับต่ําที่ 2,047 กิโลกรัมตอไร ขณะขาวนาปมีพ้ืนที่
เก็บเกี่ยวเพิ่มข้ึนจากความพยายามในการพลิกฟนนาราง เพื่อเพ่ิมความมั่นคงทางดานอาหาร ทําใหในป 2563 
มีพ้ืนที่เก็บเกี่ยว จํานวน 40,120 ไร เพิ่มขึ้นจากป 2562 จํานวน 5,333 ไร และมีปริมาณผลผลิต จํานวน 
17,653 ตัน มีผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปกอนหนา จํานวน 2,411 ตัน แตผลผลิตขาวสวนใหญเปนพันธุพื้นเมือง เชน 
พันธุลูกดํา พันธุลูกแดง พันธุซีปูกันตัง พันธขาวหอมกระดังงา ท่ียังใหผลผลิตตอไรต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศ 
นอกจากจังหวัดนราธิวาสยังมีผลไมสําคัญที่เปนพืชเศรษฐกิจหลัก เชน ลองกอง ทุเรียน เงาะ และมังคุด สําหรับ
ลองกองเปนผลไมหลักที่มีพื้นที่ใหผลผลิตมากที่สุดในภาคใต มีพื้นที่ใหผลผลิต จํานวน 35,755 ไร ใหผลผลิต
รวม 4,355 ตัน คิดเปนใหผลิตผลิตเฉลี่ย 122 กิโลกรัมตอไร ในป 2563 และเมื่อพิจารณาผลิตลองกอง
ยอนหลังต้ังแตป 2559 พบวาผลผลิตลองกองของจังหวัดนราธิวาสใหผลผลิตท่ีมีความผันผวนสูง และผลผลิต
เฉลี่ยตอไรมีแนวโนมลดลงต่ํากวาศักยภาพท่ีควรจะเปนเปนอยางมาก สําหรับการเลี้ยงปศุสัตวมุงเนนผลิต ไก โค
เน้ือ และ แพะ เปนหลัก โดยจํานวนการผลิตไก โคเนื้อ และแพะ มีการขยายตัวอยางตอเน่ือง โดยในป 2563 
จังหวัดนราธิวาส มีการเลี้ยงไก จํานวน 1,015,771 ตัว โคเนื้อ จํานวน 95,121 ตัว และแพะ จํานวน 
51,341 ตัว สามารถเพ่ิมอุปทานอาหารในพ้ืนที่ไดมากข้ึน จากโครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสท่ีมี
การพ่ึงพาการผลิตภาคเกษตรในสัดสวนที่สูง แตจะพบวาภาคเกษตรของจัดหวัดนราธิวาสมีฐานการผลิตที่แคบ
ขึ้นอยูกับพืชเศรษฐกิจหลักไมกี่ชนิด ศักยภาพในการผลิต/ผลผลิตตอไรยังขาดประสิทธิภาพ มีปญหาโรคระบาด
ในยางพารา ประกอบกับราคาสินคาเกษตรหลายชนิดราคาตกต่ํา และฐานการผลิตอุสาหกรรมการแปรรูปสินคา
เกษตรมีมูลคาเพิ่มจํากัด จึงทําใหผลผลิตภาคเกษตรมีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง ดังนั้น การใหความสําคัญกับ
การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร เพ่ือใหภาคเกษตรที่เปน
ฐานการผลิตสําคัญและเก่ียวโยงกับวิถีชีวิตผูคนอยางกวางขวาง ใหมีศักยภาพในการผลิตดวยนวัตกรรมการผลิต
และเทคโนโลยีชีวภาพ สรางมูลคาเพ่ิมผานการแปรรูป และเพิ่มชองการตลาด ตามแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว 
เศรษฐกิจสีน้ําเงิน และเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งสอดคลองและเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
การขับเคลื่อนใหเศรษฐกิจเจริญเติบโตมุงเนนการเสริมสรางความเขมแข็งของภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
ตอเนื่องใหเติบโตเต็มศักยภาพ และเปนการขยายฐานเศรษฐกิจใหมีความหลากหลายผานการตอยอดเศรษฐกิจ
ชีวภาพและเศรษฐกิจสรางสรรคจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและศักยภาพการพัฒนาในพื้นที่ มุงสรางเศรษฐกิจ
ดิจิทัลในการสรางมูลคาและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต จึงมีความจําเปนอยางย่ิงยวด 



 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) หนา ๙๗ 
 

 1. วัตถุประสงค เพ่ือยกระดับการผลิตทางการเกษตรใหมีคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย และสงเสริมการ
ใชประโยชนจากความโดดเดนและเอกลักษณของสินคาเกษตร เพื่อพัฒนาสินคาเกษตรและการแปรรูปสินคา
เกษตร เพ่ือสรางมูลคาและคุณคาให กับสินคาเกษตร เพ่ือสงเสริมการพัฒนาระบบนิเวศของภาคเกษตร              
เพ่ือสนับสนุนใหการพัฒนามีการเติบโตอยางตอเนื่องและเขมแข็ง 
 

เปาหมายและตัวชี้วัดความสาํเร็จ 
 

ตวัชี้วัด ขอมลูฐาน 
คาเปาหมาย 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 
อัตราการขยายตัวมูลคาผลิตภัณฑ
ภาคเกษตรของจังหวัดนราธิวาส 
 

ป 2558 =13,890 (-14.7) 
ป 2559=12,684 (9.5) 
ป 2560=13,427 (5.5) 
ป 2561=11,673 (15) 
ป 2562= 13,684 (-14.7) 

เพ่ิมข้ึน 
ไมตํ่ากวา 
รอยละ 1 

เพ่ิมขึ้น 
ไมต่ํากวา 
รอยละ 1 

เพิ่มขึ้น 
ไมต่ํากวา 
รอยละ 1 

เพิ่มขึ้น 
ไมต่ํากวา 
รอยละ 1 

เพ่ิมขึ้น 
ไมตํ่ากวา 
รอยละ 1 

ผลผลิตการเกษตรเฉล่ียตอหนวย
การผลิต (กิโลกรัม/ไร) 

      

      - ปาลมนํ้ามัน 
 

ป 2561 = 2,091 กก./ไร 
ป 2562 = 2,103 กก./ไร 
ป 2563 = 1,988 กก./ไร 

เพ่ิมข้ึน 
ไมตํ่ากวา 
รอยละ 3 

เพ่ิมขึ้น 
ไมต่ํากวา 
รอยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไมต่ํากวา 
รอยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไมต่ํากวา 
รอยละ 3 

เพ่ิมขึ้น 
ไมตํ่ากวา 
รอยละ 3 

      - ยางพารา 
 

ป 2561 = 248 กก./ไร 
ป 2562 = 200 กก./ไร 
ป 2563 = 215 กก./ไร 

เพ่ิมข้ึน 
ไมตํ่ากวา 
รอยละ 3 

เพ่ิมขึ้น 
ไมต่ํากวา 
รอยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไมต่ํากวา 
รอยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไมต่ํากวา 
รอยละ 3 

เพ่ิมขึ้น 
ไมตํ่ากวา 
รอยละ 3 

      - ขาวนาป 
 

ป 2561 = 407 กก./ไร 
ป 2562 = 430 กก./ไร 
ป 2563 = 393 กก./ไร 

เพ่ิมข้ึน 
ไมตํ่ากวา 
รอยละ 3 

เพ่ิมขึ้น 
ไมต่ํากวา 
รอยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไมต่ํากวา 
รอยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไมต่ํากวา 
รอยละ 3 

เพ่ิมขึ้น 
ไมตํ่ากวา 
รอยละ 3 

 

แนวทางการพัฒนา 
 1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
 2) สงเสริมการแปรรูป การพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร และการสรางตราสินคา 
 3) เสริมสรางความเขมแข็งและยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
 4) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสนับสนุนภาคการเกษตร 
 5) พัฒนาระบบตลาดสินคาเกษตรและชองทางการจําหนายสินคาเกษตรที่หลากหลาย 
 6) บริหารจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตรอยางสมดุลและยั่งยืน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) หนา ๙๘ 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2  สงเสริมศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การคาการลงทุนและการคาชายแดนเพื่อรองรับ 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ผลิตภัณฑจังหวัดนราธิวาส (Gross Provincial Product : GPP) ณ ราคาประจําป 2562 มีมูลคาเทากับ 
43,162 ลานบาท ลดลงจากปที่ผานมาที่มีมูลคารวม 43,802 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.09 มีขนาด
เศรษฐกิจเล็กเมื่อเทียบกับภาคใต คิดเปนสัดสวน 0.32 ของผลิตภัณฑมวลรวมภาคใต เปนลําดับสุดทายของกลุม
ภาคใตชายแดน รองจากจังหวัดยะลาที่มีมูลคาผลิตภัณฑจังหวัดเทากับ 46,456 ลานบาท และจังหวัดปตตานีที่
มีมูลคาผลิตภัณฑจังหวัดเทากับ 49,555 ลานบาท อยางไรก็ตาม คาดการณวา มูลคาผลิตภัณฑจังหวัด
นราธิวาส (GPP) ในป 2563 เปนไปไดสูงวา GPP จะลดลง เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของ COVID 
19 ที่เกิดขึ้นตั้งแตไตรมาสแรกของป 2563 และมีการปดประเทศในเดือนมีนาคม 2563 เปนตนมา สําหรับ
สภาวการณลงทุนดานอุตสาหกรรมในจังหวัด : ในชวงป 2559 – ถึงปจจุบัน อยูในภาวะชะลอตัว โดยในป 
2562 ภาคอุตสาหกรรม มีมูลคา 2,875 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.66 ของ GPP แตมีสัดสวนลดลงจากปท่ี
ผานมา รอยละ 0.25 ที่มีมูลคา 3,026 ลานบาท อันเนื่องมาจากสถานการณความไมสงบในพ้ืนที่ อยางไรก็ตาม 
จังหวัดนราธิวาส อยูในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีสิทธิประโยชนสงเสริมการลงทุนภายในใตเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ และเมืองตนแบบสามเหลี่ยมม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทําใหมีนักลงทุนเร่ิมสนใจที่จะลงทุนในพื้นที่          
หากพิจารณาจาก เงินลงทุน จะพบวา อุตสาหกรรมท่ีเกิดขึ้นใหม มีแนวโนมเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญท่ีไดรับ
สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุนของ BOI รายแรกของจังหวัดนราธิวาส จะเห็นไดวา ทิศทางการลงทุนใน
ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดนราธิวาส ผูประกอบการมีแนวโนมปรับตัว โดยหันมาลงทุนในกิจการผลิต
กระแสไฟฟาชีวมวลมากขึ้น ซึ่งสอดรับกับสภาพพื้นที่ที่มีเศษไมยางพาราท่ีเปนวัตถุดิบหลักใน การผลิตและ      
ยังสอดคลองนโยบายดานพลังงานทดแทนที่รัฐบาลใหการสนับสนุนการผลิตและการใชพลังงานทดแทน
โดยเฉพาะการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพและชีวมวล ดานการคาสง คาปลีก ในพื้นท่ีจังหวัดนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาสมีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซียบริเวณรัฐกลันตัน โดยมีดานชายแดนท่ีสําคัญ 3 แหง ประกอบดวย
ดานชายแดนสุไหงโก-ลก ดานชายแดนบูเกะตา และดานชายแดนตากใบ โดยในป 2563 มีมูลคาการคารวม 
3,366.78 ลานบาท แยกเปนมูลคาสงออก 1,596.27 ลานบาท มูลคานําเขา 1,770.51 ลานบาท           
เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา (ป 2562 มีมูลคาการคาชายแดน 4,292.43 ลานบาท) มูลคาการคาลดลง 
จํานวน  925.65 ลานบาท หรือรอยละ 21.56  สําหรับในป 2563 มูลคาการคาชายแดนผานดานศุลกากร    
สุไหงโก-ลก 2,711.94 ลานบาท คิดเปนรอยละ 80.55 ดานศุลกากรตากใบ 654.50 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 19.44 และดานศุลกากรบูเกะตา 0.33 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.01 สินคานําเขาท่ีสําคัญ ไดแก ไมแปร
รูป ปลาสด ปลาหมึกกลวย หมึกกระดองแชแข็ง แปงสาลี ขนมปง ผลิตภัณฑอาหารกรอบปรุงรส ของกินอ่ืนๆ      
ยางมะตอย เสื้อผามือสอง และของใชเบ็ดเตล็ด สวนสินคาสงออกสําคัญ ไดแก พืช ผัก ผลไม เชน ผักบุง ขาวโพด
สด พริกสด มะเขือ นอกจากนั้น จะเปน บุหรี่ ปลาสด กุงขาวแวนนาไมแชเย็น แปงมันสําปะหลัง หินแกรนิต 
กระเบ้ืองสีลอนคู เปนตน ในป 2563 ผลิตภัณฑชุมชนสินคา OTOP ในจังหวัดนราธิวาส มีท้ังหมด 8 ผลิตภัณฑ 
ไดแก ใบไมสีทอง เรือกอและจําลอง ผาบาติก ผลิตภัณฑกระจูด วาววงเดือน ขาวเกรียบปลาเมืองนรา ลองกอง
บานซิโป และน้ําจ้ิมไกตราราชา โดยมีการจัดทําผลิตภัณฑชุมชนสินคา OTOP ในพ้ืนที่อําเภอเมืองนราธิวาส 4 
ผลิตภัณฑ อําเภอบาเจาะ 1 ผลิตภัณฑ อําเภอยี่งอ 1 ผลิตภัณฑ อําเภอระแงะ 1 ผลิตภัณฑและอําเภอรือเสาะ 
1 ผลิตภัณฑ ในป 2562 จังหวัดนราธิวาสมีรายไดจากผลิตภัณฑชุมชน สินคา OTOP มูลคารวม 2,022.462 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.69 ของ GPP มีสัดสวนเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.08 เม่ือเปรียบเทียบกับป 2561 ท่ีมมีลูคา
รวม 1,558.176 ลานบาท เนื่องจากจังหวัดนราธิวาสมีผลิตภัณฑชุมชนสินคา OTOP ที่คอนขางมีคุณภาพ     
มีจุดเดนและจุดขายที่เปนเอกลักษณของตนเอง สอดคลองกับวัฒนธรรมในทองถิ่น สามารถจําหนายในตลาดทั้ง
ภายในและตางประเทศ จังหวัดนราธิวาสไดทบทวน และปรับทิศทางของประเด็นยุทธศาสตรโดยการใชโมเดล



 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) หนา ๙๙ 
 

เศรษฐกิจไทยแลนด 4.0 ท่ีเนนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับ
สูเศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็กที่เขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการ       
มีระบบการผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมที่มีมูลคาเพิ่มสูงข้ึน และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ 
ฐานความรูชั้นสูงใหมๆ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน และใชกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป แผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ 23 แผน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนฐานโดยเนนการสรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแขงขันได และสรางความยั่งยืน ในการพัฒนาเศรษฐกิจใหเขมแข็งและท่ัวถึง มุงพัฒนาเปน
ประเทศแหงการคา และการสรางสรรคกิจกรรมทางการคาเพื่อมุงสูการมีรายไดสูง อยางมีเสถียรภาพ เปนธรรม
อยางย่ังยืน ดวยนวัตกรรม โดยไดกําหนดวัตถุประสงค คาเปาหมายและตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา ดังน้ี 
 

1. วัตถุประสงค  
 1) เพื่อเพ่ิมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ    
  2) เพื่อการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และวิสาหกิจชุมชน      
ในการผลิตผลิตภัณฑชุมชนบนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคและอัตลักษณทองถิ่น   
  3) เพ่ือพัฒนาความพรอมของพื้นที่ สรางบรรยากาศสงเสริมการคา การลงทุนอุตสาหกรรมเพ่ือมุงสูเขต
เศรษฐกิจพิเศษที่ดีและทันสมัย  
 

เปาหมายและตัวชี้วัดความสาํเร็จ 
 

ตวัชีว้ัด ขอมลูฐาน 
คาเปาหมาย 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 
อั ต ร า ก า ร ข ย า ย ตั ว
ภาคอุตสาหกรรมของ
จังหวัดนราธิวาส  
(รอยละ) 
 

ป 2558 = 3,112 ลบ. (3.35) 
ป 2559 = 3,419 ลบ. (9.87) 
ป 2560 = 3,605 ลบ. (5.44) 
ป 2561 = 3,532 ลบ.  
(-2.02) 
ป 2562 = 3,405 ลบ.  
(-3.60) 

เพิ่มขึ้น 
ไมต่ํากวา 
รอยละ 2 

เพ่ิมขึ้น 
ไมตํ่ากวา 
รอยละ 2 

เพ่ิมขึ้น 
ไมต่ํากวา 
รอยละ 2 

เพิ่มขึ้น 
ไมต่ํากวา 
รอยละ 2 

เพ่ิมขึ้น 
ไมต่ํากวา 
รอยละ 2 

มูลคาการคาชายแดน
เพ่ิมขึ้น (รอยละ) 

ป 2561 = 3,683 ลบ. 
ป 2562 = 4,655 ลบ. 
ป 2563 = 3,643 ลบ. 
(คาเฉล่ีย 3 ป = 3,994 ลบ.) 

เพิ่มขึ้น 
ไมต่ํากวา 
รอยละ 1 

เพ่ิมขึ้น 
ไมตํ่ากวา 
รอยละ 1 

เพ่ิมขึ้น 
ไมต่ํากวา 
รอยละ 1 

เพิ่มขึ้น 
ไมต่ํากวา 
รอยละ 1 

เพ่ิมขึ้น 
ไมต่ํากวา 
รอยละ 1 

รายไดจากการจําหนาย
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ชุ ม ช น 
(OTOP)  

ป 2561 = 1,558 ลบ. 
ป 2562 = 2,022 ลบ. 
ป 2563 = 3,405 ลบ.  
ป 2564 = 1,260 ลบ. 
(เพ่ิมขึ้น 126 ลบ. ตอป) 

1,386 
ลานบาท 

1,512 ลาน
บาท 

1,638 ลาน
บาท 

1,764 ลาน
บาท 

1,890 
ลานบาท 
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3. แนวทางการพัฒนา 
 1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และเพิ่มมูลคาการผลิตภาคอุตสาหกรรมท่ีไดมาตรฐาน 
  2) ยกระดับขีดความสามารถของผูประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และวิสาหกิจชุมชน  
   3) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก โครงขายคมนาคมขนสงและโลจิสติกส 
   4) สรางโอกาสเขาถึงตลาด ขยายชองทางการคาเชื่อมโยงทั้งตลาดภายในและระหวางประเทศบนฐาน       
เศรษฐกิจดิจิทัล 
  5) พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเมืองการคาชายแดน  
  6) สงเสริมการคาการลงทุนและสนับสนุนธุรกิจการคาชายแดนและระหวางประเทศ 
 
ประ เด็นการพัฒนาที่  3 พัฒนาภาคการทอง เที่ ย วและบริการบนฐานภูมิปญญา วัฒนธรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคุณภาพ 
 จังหวัดนราธิวาสมี ที่ตั้งทางภูมิศาสตรที่เปนประตูสูอาเซียนทางใตผานภาคตะวันออกของมาเลเซียและ
ติดอาวไทย ประกอบกับมีทุนมนุษยและวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณของความเปนมลายู เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อน
บานอยางมาเลเซีย รวมท้ังมีทุนทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณมีแหลงทองเที่ยวท่ีหลากหลายทั้งแหลง
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ เชน อําเภอสุคิริน หรือเขตรักษาพันธุสัตวปา ฮาลา-บาลา นํ้าตกปาโจ น้ําตกสิรินธร ซึ่งเปน
แหลงทองเที่ยวดั้งเดิม ที่รอตอนรับนักทองเที่ยว แหลงทองเท่ียวเชิงศาสนา เชน มัสยิดตะโละมาเนาะ มัสยิด 
300 ป วัดชลธาราสิงเห ศาลเจาแมโตะโมะ และแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น เชน พิพิธภัณฑประวัติศาสตร/
อุโมงค หมูบานจุฬาภรณพัฒนา 12 และสวนไมดอกสุคิริน เปนตน จะเห็นไดวา จังหวัดนราธิวาสมีแหลง
ทองเท่ียวมากมาย ที่พรอมรองรับนักทองเท่ียวอีกทั้งจังหวัดนราธิวาส ยังเปนประตูสูเพ่ือนบาน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง ประเทศมาเลเซีย ซึ่งจังหวัดนราธิวาสมีความไดเปรียบในเชิงภูมิศาสตรการทองเที่ยวเปนอยางมาก เน่ืองจาก
มีดานชายแดนถึง 3 ดานไดแก ดานสุไหงโก-ลก ดานตากใบ ซึ่งเปนดานทางน้ํา และดานบูเกะตา อําเภอแวง 
เปนชองทางที่ใหนักทองเที่ยวชาวมาเลเซีย เลือกเดินทางเขามาทองเที่ยวในพื้นที่นราธิวาสไดเปนจํานวนมาก
อยางไรก็ตาม ปลายป 2562 ไดเริ่มมีการระบาดของไวรัส COVID-19 ขึ้นในเมืองอูฮั่น ประเทศจีน โดยใน
ประเทศไทย ไดตรวจพบผูติด เชื้อรายแรก ในวันท่ี 8 มกราคม 2563 จากการคัดกรองที่สนามบิน 
สุวรรณภูมิ และมีการแถลงขาวอยางเปนทางการในวันที่ 13 มกราคม 2563 เปนนักทองเที่ยวชาวจีน เพศหญิง 
อายุ 61 ป ที่เดินทางมาจากประเทศจีน ซึ่งถือวาเปนเคสแรกที่ตรวจพบในเมืองไทยและเคสแรกที่ตรวจเจอนอก
ประเทศจีน) หลังจากที่ประเทศตาง ๆ ทั่วโลก ตรวจพบผูติดเชื้อ COVID-19 เร่ือย ๆ ในเกือบทุกประเทศ       
ทําใหการระบาดของ COVID-19 กระจายไปทุกประเทศทั่วโลก จนในที่สุดประเทศไทยประกาศปดประเทศ หาม
เคลื่อนยายเดินทางขามประเทศในวันที่ 26 มีนาคม 2563 สงผลใหไมมีนักทองเที่ยวเดินทางเขาสูประเทศตั้งแต
นั้นเปนตนมา โดยในชวงไตรมาสแรกของป 2563 มีนักทองเที่ยวเดินทางเขาสูเพียง 216,121 คน ลดลงจากป 
2562 ที่มีนักทองเที่ยวเทากับ 703,810 คน ลดลงจํานวน 487,689 คน คิดเปนรอยละ 69.29 ในสวนของ
รายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัดนราธิวาสพบวา ในป 2563 มีรายไดจากการทองเท่ียว เทากับ 780 ลาน
บาท ลดลงจากป 2562 ที่มีรายไดจากการทองเท่ียวเทากับ 3,171 ลานบาท ลดลง 2,391 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 75.70 ดังนั้น แนวโนมในสถานการณการทองเที่ยวของโลก ณ ตอนนี้ ยังคงขึ้นอยูกับการระบาดของ 
COVID-19 วาจะรุนแรงมากนอยเพียงใดในอนาคต สามารถยังยั้งไดหรือไม หรือประชากรโลกจะมีภูมิคุมกันหมู 
(Herd immunity) ไดมากนอยเพียงใด จนกระทั่งไวรัส COVID-19 จะกลายเปนโลกประจําถ่ิน ในสวนของ
แผนการทองเที่ยวจังหวัดนราธิวาส ป 2566-2570 เชื่อวาในชวง ป 2565-2566 การทองเที่ยวยังอยูใน
ภาวะที่ยังรอการฟนตัว การทองเท่ียวท่ีเกิดขึ้น อาจจะตองเนนนักทองเท่ียวภายในประเทศหรือนักทองเท่ียว
ภายใน 5 จังหวัดชายแดนใตไปกอน ซึ่งถาการระบาดของ COVID-19 ควบคุมไดในชวง 2 ปแรก และถามีการ
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เปดประเทศ ประชาชนสามารถกลับมาใชชีวิตไดอยางปกติ การทองเท่ียวนาจะคอยๆ ขยายตัวเพิ่มขึ้น แตก็ยังไม
มากมายนัก เนื่องจากนักทองเที่ยวตางประเทศอาจยังไมมั่นใจในเรื่องของสถานการณการระบาดภายในประเทศ
ไทย แตหลังจากป 2567 เปนตนไป การเดินทางไปมาหาสูระหวางประเทศการทองเที่ยวทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ นาจะกลับมาเปนปกติได การทองเที่ยวของนราธิวาสก็จะกลับมาคึกคักดังเดิม 
 

1. วัตถุประสงค  
 1) เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวและบริการของนราธิวาส 
 2) เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวอยางย่ังยืนบนพ้ืนฐานอัตลักษณและวิถีไทย 
 3) เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ กระจายรายไดและผลประโยชนจากอุตสาหกรรมทองเที่ยวอยางสมดุล 
 

เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 

ตวัชีว้ัด ขอมลูฐาน 
คาเปาหมาย 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 
รายไดดานการทองเที่ยวของ 
ผูเย่ียมเยือนชาวไทย   

ป 2560  =  922 ลบ. 
ป 2561  =  972 ลบ. 
ป 2562  =  966 ลบ. 
ป 2563  =  422 ลบ. 
 

เพิ่มขึ้น 
ไมต่ํากวา 
รอยละ 3 

เพ่ิมข้ึน 
ไมตํ่ากวา 
รอยละ 3 

เพ่ิมข้ึน 
ไมตํ่ากวา 
รอยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไมต่ํากวา 
รอยละ 3 

เพ่ิมขึ้น 
ไมต่ํากวา 
รอยละ 3 

 

3. แนวทางการพัฒนา 
 1) พัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยว โครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือรองรับการขยายตัว      
ของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  
  2) สงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวและบริการรูปแบบใหมที่มีความเชื่อมโยงกับทุนทางวัฒนธรรมและ   
ภูมิปญญาทองถิ่น 
    3) พัฒนาสินคาและบริการการทองเท่ียวโดดเดนเปนเอกลักษณของแตละทองถิ่น 
   4) พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว ผูประกอบการการทองเที่ยว และสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนาการทองเที่ยว 
  5) พัฒนาระบบขอมูลเชื่อมโยงเครือขายดานการทองเท่ียวและสงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ํา 
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรไทยที่จะเขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 โดยที่สัดสวนผูสูงอายุจะเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 8 ของจํานวนประชากรท้ังหมด ในขณะท่ี
จํานวนประชากรวัยแรงงานไดเริ่มลดลงมาต้ังแตป 2558 เปนตนมา ในขณะท่ีจังหวัดนราธิวาสมีประชากร ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน รวมทั้งสิ้น 808,020 คน โครงสรางประชากรจังหวัดนราธิวาสมีลักษณะเปน
รูปแบบคลายทรงกรวยปากแคบ ประชากรสวนใหญเปนวัยเด็กและวัยทํางาน สําหรับผูสูงอายุเปนกลุมวัยยังคงมี
จํานวนนอย คิดเปนรอยละ 11.42 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งจังหวัดยังไมประสบกับปญหาผูสูงอายุ โดยในป 
2563 มีจํานวนท้ังสิ้น 94,170 คน เพ่ิมขึ้นจากปที่ผานมา ที่มีจํานวนทั้งสิ้น 90,816 คน คิดเปนรอยละ 
3.69 แรงงงานในจังหวัดนราธิวาสสวนใหญมีความรูระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา โดยในป 2562 แรงงานที่มี
ความรูระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวามีจํานวน 0.39 ลานคน ขณะที่แรงงานที่มีการศึกษาระดับวิชาชีพชั้นสูง 
จํานวน 72,219 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 5.5 ของแรงงานรวม และแรงงานท่ีจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
จํานวน 12,748 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.97 ของแรงงานรวม สงผลใหมีปญหาขาดแคลนแรงงานที่มี
ทักษะฝมือแรงงาน หากพิจารณาผลิตภาพแรงงาน พบวา ผลิตภาพแรงงานต่ํากวาระดับภาค และระดับประเทศ 
เปนลําดับที่ 3 ของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน โดยในป 2559 ผลิตภาพแรงงานจังหวัดนราธิวาส เทากับ 
67,895 บาท เนื่องจากแรงงานบางสวนยังขาดทักษะและความรูในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ขาดความ
มั่นคงในการประกอบอาชีพ ทําใหอัตราการวางงานสูง ในป 2562 อัตราการวางเทากับรอยละ 2.65 เพ่ิมขึ้น
เปนรอยละ 6.82 ในป 2563 นอกจากนี้ จังหวัดนราธิวาสยังมีสัดสวนคนจนคอนขางสูง ในป 2562 จังหวัด
นราธิวาสมีสัดสวนคนจนรอยละ 25.5 เปนลําดับที่ 76 ของประเทศ เมื่อพิจารณาดานสาธารณสุข พบวา 
ปญหาสุขภาพของกลุมแมและเด็กเปนปญหาที่สําคัญของจังหวัดนราธิวาส ในป 2563 อัตราการตายทารกตอ
การเกิดมีชีพพันคน เทากับ 5.83 เพิ่มขึ้นจากปท่ีผานมา ท่ีมีอัตราทารกตาย เทากับ 5.77 ประชาชนในวัย
แรงงานและวัยสูงอายุยังมีปญหาสุขภาพจากโรคไมติดตอเรื้อรัง แนวโนมอัตราตายจากโรคไมติดตอเรื้อรังของ
จังหวัดนราธิวาส มีแนวโนมสูงขึ้นกวาระดับเขตและประเทศ  สําหรับดานศึกษา พบปญหาระดับสติปญญาต่ํา
กวาเกณฑมาตรฐาน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2563            
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ต่ํากวา
ระดับประเทศทุกวิชา ประกอบกับความลาชาในการพัฒนาเทคโนโลยี และปญหาการบริหารจัดการ จึงเปน
ขอจํากัดในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายในจังหวัด 
รวมทั้งการสรางรายไดและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังนั้นการพัฒนาของจังหวัดนราธิวาส จึงตอง
ใหความสําคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เริ่มตั้งแตกลุมเด็กปฐมวัยที่ตองพัฒนาใหมี
สุขภาพกายและใจท่ีดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู และทักษะชีวิต เพื่อใหเติบโตอยางมีคุณภาพ ควบคู
กับการพัฒนาคน ในทุกชวงวัยใหเปนคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกที่ดีตอ
สังคมสวนรวมมีทักษะความรู และความสามารถปรับตัวเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็วบนพื้นฐาน
ของการมีสถาบันทางสังคมที่เขมแข็งท้ังสถาบันครอบครัวและชุมชน สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบัน
ชุมชน และภาคเอกชนที่รวมกันพัฒนาทุนมนุษยใหมีคุณภาพสูง เพ่ือเปนทุนทางสังคมสําคัญในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัด และประเทศ รวมถึงใหความสําคัญกับการดําเนินการยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
สงเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัย การสรางโอกาสแกผูสูงวัย ผูดอยสิทธ์ิ เยียวยาและฟนฟูผูไดรับ
ผลกระทบจากความไมสงบ ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี และพ่ึงตนเอง การสงเสริมความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและ
สังคมใหกับชุมชน การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือหนุนเสริมคุณภาพชีวิตแกประชาชนอยางท่ัวถึงและ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และสรางระบบการจัดการปญหาทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อแกปญหา
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สาธารณะ รวมทั้งเสริมสรางความเขมแข็งของหมูบาน และชุมชนเมืองในการจัดการตนเองใหมีความปลอดภัย 
สงบเรียบรอย และมีความมั่นคงในพื้นที่ โดยไดกําหนดวัตถุประสงค คาเปาหมายและตัวชี้วัด และแนวทางการ
พัฒนา ดังน้ี 
 

1. วัตถุประสงค  
 1) ยกระดับคุณภาพชีวิต สมรรถนะแรงงาน รายได การศึกษาและสาธารณสุข เพ่ือวิถีชีวิตที่ย่ังยืนและสันติสุข 
 2) เพื่อสงเสริมความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมใหกับชุมชน 
 3) เพื่อพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานายความสะดวกแกประชาชนอยางทั่วถึง 
 

เปาหมายและตัวชี้วัดความสาํเร็จ 
 

ตวัช้ีวัด ขอมลูฐาน 
คาเปาหมาย 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 
รอยละของประชากร ท่ีอยู ใต เสน
ความยากจน (รอยละ) 

ป 2560 = 34.17   
ป 2561 = 30.10 
ป 2562 = 25.53 

ลดลง 
ไมตํ่ากวา 

รอยละ 3.92 

ลดลง 
ไมต่ํากวา 

รอยละ 3.92 

ลดลง 
ไมต่ํากวา 

รอยละ 3.92 

ลดลง 
ไมต่ํากวา 
รอยละ 
3.92 

ลดลง 
ไมตํ่ากวา 

รอยละ 3.92 

รอยละของทารกแรกเกิดท่ีมีนํ้าหนัก
ตํ่ากวาเกณฑ (รอยละทารกเกิดมีชีพ) 

ป 2560 = 7.54   
ป 2561 = 7.61 
ป 2562 = 8.06   
ป 2563 = 8.93 
 

ลดลง 
ไมตํ่ากวา 

รอยละ 0.12 

ลดลง 
ไมต่ํากวา 

รอยละ 0.12 

ลดลง 
ไมต่ํากวา 

รอยละ 0.12 

ลดลง 
ไมต่ํากวา 
รอยละ 
0.12 

ลดลง 
ไมตํ่ากวา 

รอยละ 0.12 

อัตราทารกตายตอการเ กิด มี ชีพ     
พันคน 

ป 2560 = 4.54   
ป 2561 = 6.16 
ป 2562 = 5.42   
ป 2563 = 4.14 

ลดลง 
ไมตํ่ากวา 

รอยละ 0.83 

ลดลง 
ไมต่ํากวา 

รอยละ 0.83 

ลดลง 
ไมต่ํากวา 

รอยละ 0.83 

ลดลง 
ไมต่ํากวา 
รอยละ 
0.83 

ลดลง 
ไมตํ่ากวา 

รอยละ 0.83 
 

 
จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยประชากร
ไทย อายุ 15-39 ป (ป) 

 
ป  2560 = 8 .20  
ป 2561 = 8.16 
ป  2562 = 8 .12  
ป 2563 = 8.36 
 

 
เพ่ิมข้ึน 

ไมตํ่ากวา 
รอยละ 0.11 

 
เพิ่มขึ้น 

ไมต่ํากวา 
รอยละ 0.11 

 
เพ่ิมขึ้น 

ไมต่ํากวา 
รอยละ 0.11 

 
เพิ่มขึ้น 

ไมต่ํากวา 
รอยละ 
0.11 

 
เพ่ิมข้ึน 

ไมตํ่ากวา 
รอยละ 0.11 

อ ัต ร า ก า ร เ ข า เ ร ีย น ร ว ม ร ะ ด ับ
ม ัธ ย ม ศ ึก ษ า ต อ น ป ล า ย แ ล ะ
อาชีวศึกษา (รอยละ) 

ป 2561 = 74.11  
ป 2562  = 69.14 
ป 2563 = 78.26 
ป 2564 = 74.39 

เพ่ิมข้ึน 
ไมตํ่ากวา 

รอยละ 0.28 

เพิ่มขึ้น 
ไมต่ํากวา 

รอยละ 0.28 

เพ่ิมขึ้น 
ไมต่ํากวา 

รอยละ 0.28 

เพิ่มขึ้น 
ไมต่ํากวา 
รอยละ 
0.28 

เพ่ิมข้ึน 
ไมตํ่ากวา 

รอยละ 0.28 
 

 คาเฉลี่ยคะแนน O-net มัธยมศึกษา
ตอนปลาย (คะแนน) 

ป 2561  = 27.14  
ป 2562  = 25.29 
ป 2563  = 26.21 
 

เพ่ิมข้ึน 
ไมตํ่ากวา 

รอยละ 0.50 

เพิ่มขึ้น 
ไมต่ํากวา 

รอยละ 0.50 

เพ่ิมขึ้น 
ไมต่ํากวา 

รอยละ 0.50 

เพิ่มขึ้น 
ไมต่ํากวา 
รอยละ 
0.50 

เพ่ิมข้ึน 
ไมตํ่ากวา 

รอยละ 0.50 

อัตราการวางงาน (รอยละ) ป 2562  = 4.10  ป 
2563  = 6.66 
ป 2564  = 7.77 
(คาเฉลี่ย 3 ป  
= 6.18) 

ลดลง 
ไมตํ่ากวา 

รอยละ 0.5 

ลดลง 
ไมต่ํากวา 

รอยละ 0.5 

ลดลง 
ไมต่ํากวา 

รอยละ 0.5 

ลดลง 
ไมต่ํากวา 

รอยละ 0.5 

ลดลง 
ไมตํ่ากวา 

รอยละ 0.5 
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3. แนวทางการพัฒนา 
 1) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา      
   2) สงเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัย 
  3) สรางโอกาสแกผูสงูวัย ผูดอยโอกาส กลุมเปราะบาง ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและพึ่งตนเองได  
 4) สรางความเขมแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม      
 5) สงเสริมความเขมแข็งทางเศรษฐกิจใหกับชุมชน     
 6) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคเพ่ือหนุนเสริมคุณภาพชีวิตแกประชาชน 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5  เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยและความเขมแข็งใหกับชุมชนบนพื้นฐานสังคม              
พหุวัฒนธรรมอยางสันติสขุ 
 เหตุการณรุนแรงจากสถานการณความไมสงบในพื้นท่ี ตั้งแต ป พ.ศ.2547 ถึงปจจุบัน พบวามี
เหตุการณความไมสงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส รวม จํานวน 4,511 เหตุการณ โดยป พ.ศ.2550 มีเหตุการณ
เกิดข้ึนสูงสุด (777 เหตุการณ) และตั้งแตป พ.ศ.2551 - 2563 มีแนวโนมลดลง พื้นที่ที่มีการกอเหตุรุนแรง
มากที่สุด นับตั้งแต ป พ.ศ.2547 ถึงปจจุบัน คือ อําเภอระแงะ อําเภอรือเสาะ อําเภอบาเจาะ และอําเภอ         
สุไหงปาดี ตามลําดับ และพื้นที่ท่ีเกิดเหตุนอยที่สุด คือ อําเภอสุคิริน สถิติ/ความถี่การเกิดเหตุและพื้นที่การเกิด
เหตุในภาพรวมที่การกอเหตุรุนแรงในชวงหลังท่ีมีแนวโนมลดลง สะทอนถึงการวางแผนการแกไขปญหาในพ้ืนท่ี
ใหเปนไปในทิศทางท่ีเหมาะสมและเปนระบบ ปจจัยสําคัญที่แสดงถึงภาพรวมสถานการณท่ีดีขึ้น คือ การใชชีวิต
หรือการดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ พบวา ปจจุบันพี่นองประชาชนยังคงมีการเดินทางใชจายหรือเพ่ือการ
บริโภคหรือใชบริการจากผูประกอบการในพื้นที่มากขึ้น โดยมีการเคลื่อนยายคนจากชนบท อพยพเขามาในเมือง
เพ่ือการรับจางทํางาน การแลกเปลี่ยนหรือซื้อสินคาบริการ รวมทั้งการศึกษามากขึ้นอยางเห็นไดชัดเจน พื้นที่เขต
เมืองมีการขยายพื้นที่ทางเศรษฐกิจมีการกอสรางท่ีอยูอาศัยมากข้ึน ธุรกิจอสังหาริมทรัพยขยายตัว แมราคาคา
เชาหองพัก ที่ดิน มีราคาสูงข้ึน แตประชาชนก็ยังเขามาจับจองและซื้อมากข้ึนทุกป ซึ่งพิจารณาแลวเปนไปไดวา 
แมจะเกิดสถานการณความรุนแรงในพ้ืนที่ แตประชาชนในพื้นที่ยังมีความเชื่อมั่นในแนวทางการแกปญหา       
ในสวนของความเคลื่อนไหวของกลุมผูกอเหตุรุนแรงในพื้นที่ ยังคงมีความเคลื่อนไหวเพ่ือสรางสถานการณความ
รุนแรงใหเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง โดยพ้ืนท่ีและเปาหมายยังคงเปนพ้ืนท่ีเขตชุมชน เมืองยานเศรษฐกิจสําคัญ สถานท่ี
ราชการ ฯลฯ เจาหนาท่ีรัฐ ประชาชนกลุมเสี่ยง เชน ชาวไทยพุทธหางไกล/ลอแหลม หรือ ผูที่ใหความรวมมือกับ
เจาหนาท่ี แตจากการบูรณาการการปฏิบัติรวมกันของ พลเรือน ตํารวจ ทหาร และภาคประชาชน ในการแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชน งานพัฒนาในมิติความมั่นคง และการปฏิบัติเชิงรุกเพ่ือจํากัดเสรีความ
เคล่ือนไหวของกลุมผูกอเหตุรุนแรง รวมถึงการบังคับใชกฎหมายโดยปราศจากเงื่อนไขความรุนแรงและเปนไป
ตามหลักสิทธิมนุษยชน ก็มีสวนสําคัญท่ีทําใหภาพรวมสถานการณ มีแนวโนมลดลง และความเปนอยูของ
ประชาชนก็กลับมาดําเนินวิถีชีวิตหรือประกอบอาชีพไดอยางปกติมากขึ้น อยางไรก็ตาม ปญหาเก่ียวกับการแพร
ระบาดของยาเสพติด มีการแพรระบาดของยาเสพติดกระจายอยูทุกอําเภอ สถานการณปญหาการยาเสพติด
ยังคงมีการนําเขาอยางตอเนื่องโดยกลุมนักคาตางประเทศ (นักคาชาวมาเลเซีย) และกลุมนักคาชาวไทย          
ซึ่งรูปแบบการนําเขายังคงเปนรูปแบบการนําเขามา พรอมตัวบุคคลและการซุกซอนในยานพาหนะเพ่ือนํามาแบง
จําหนายใหกับลูกคาในพ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง ชองทางการนําเขายาเสพติด และสามารถจับกุมผูกระทําผิดไดอยาง
ตอเนื่องในบริเวณดานชายแดนทั้ง 3 ดาน โดยที่ชนิดของยาเสพติดที่แพรระบาดมากในพ้ืนที่ ประกอบดวย  
ยาบา ยาไอซและเฮโรอีน ยาแกไอทรามาดอลและอัลปราโซแลม ในขณะที่ระดับปญหายาเสพติดในหมูบาน/
ชุมชน พบวา มีระดับความรุนแรง จํานวน  27 หมูบาน/ชุมชน ระดับปางกลาง  จํานวน 45 หมูบาน/ชุมชน 
ระดับเบาบาง จํานวน  118 หมูบาน/ชุมชน และระดับไมมีปญหา จํานวน  47 หมูบาน/ชุมชน สถานการณแพร
ระบาดของยาเสพติดดังกลาวยอมสงผลตอความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
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ประเด็นการเสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยและความเขมแข็งใหกับชุมชนบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมอยางสันติ
สุข จังหวัดนราธิวาสใหความสําคัญกับการดําเนินกับการพัฒนาระบบการจัดการปญหาสาธารณะภัย การเยียวยา
และฟนฟูผูไดรับผลกระทบจากความไมสงบใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และพึ่งตนเองได รวมทั้งการเสริมสรางความ
เขมแข็งของหมูบาน และชุมชนเมืองในการจัดการตนเองใหมีความปลอดภัย สงบเรียบรอย และมีความม่ันคงใน
พื้นท่ี โดยไดกําหนดวัตถุประสงค คาเปาหมายและตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 

1. วัตถุประสงค  
 1) เพื่อเสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหกับประชาชน 
 2) เพื่อสงเสริมความสามัคคี ความปรองดอง สมานฉันท ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
  3) เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของหมูบานและชุมชนในการจัดการตนเองใหมีความปลอดภัยสงบ
เรียบรอย และมีความม่ันคงในพ้ืนท่ี  
 

2. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 

ตัวชีว้ัด ขอมลูฐาน 
คาเปาหมาย 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 
อัตราคดีอาชญากรรมตอประชากร
แสนคน ลดลงรอยละ 2.5 

      

- คดีกลุม 1 คดีความผิดเก่ียวกับ
ชีวิต  
รางกาย และเพศ 

ป 2561 = 26.25   
ป 2562 = 21.31 
ป 2563 = 21.29 
(คาเฉล่ีย 3 ป = 22.95) 

ลดลง 
ไมตํ่ากวา 

รอยละ 2.5 

ลดลง 
ไมต่ํากวา 

รอยละ 2.5 

ลดลง 
ไมตํ่ากวา 

รอยละ 2.5 

ลดลง 
ไมตํ่ากวา 

รอยละ 2.5 

ลดลง 
ไมต่ํากวา 

รอยละ 2.5 

- คดีกลุม 2 คดีความผิดเก่ียวกับ
ทรัพย 

ป 2561 = 71.96   
ป 2562 = 58.94 
ป 2563 = 51.36 
(คาเฉล่ีย 3 ป = 60.75) 

ลดลง 
ไมตํ่ากวา 

รอยละ 2.5 

ลดลง 
ไมต่ํากวา 

รอยละ 2.5 

ลดลง 
ไมตํ่ากวา 

รอยละ 2.5 

ลดลง 
ไมตํ่ากวา 

รอยละ 2.5 

ลดลง 
ไมต่ํากวา 

รอยละ 2.5 

รอยละของหมูบาน/ชุมชนท่ีไมพบ
ปญหายาเสพติด (รอยละ) 

ป 2562 = 71.26 
ป 2563 = 71.71 
ป 2564 = 67.02 

เพ่ิมข้ึน 
ไมตํ่ากวา 

รอยละ 0.50 

เพิ่มขึ้น 
ไมต่ํากวา 
รอยละ 
0.50 

เพ่ิมข้ึน 
ไมตํ่ากวา 
รอยละ 
0.50 

เพ่ิมขึ้น 
ไมตํ่ากวา 
รอยละ 
0.50 

เพ่ิมขึ้น 
ไมต่ํากวา 
รอยละ 
0.50 

 
จํานวนเหตุการณความไมสงบใน
จังหวัดนราธิวาสลดลง 

ป 2562 = 25 คร้ัง 
ป 2563 = 23 คร้ัง 
ป 2564 = 37 คร้ัง(ถึง ส.ค. 
64) 
ป 2565 = (25+23+37)/3  
= 28 คร้ัง  
(เฉลี่ย 3 ปยอนหลัง) 

25 23 20 18 16 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) หนา ๑๐๖ 
 

3. แนวทางการพัฒนา 
 1) เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยนอมนําหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชปฏิบัติ 
  2) สงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการหมูบาน/ชุมชนใหมีความปลอดภัยสงบ
เรียบรอย และมีความม่ันคง 
  3) สงเสริมความสามัคคี ความปรองดอง สมานฉันท ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
  4) เพิ่มประสิทธิภาพการปองกัน ปราบปรามการกระทําผิดกฎหมาย  
  5) ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
  6) สงเสริมและพัฒนาศูนยดํารงธรรมใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 6  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบเพื่อเปนฐานการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  
 จังหวัดนราธิวาส มีพ้ืนที่ปาไมกวารอยละ 25 ของพ้ืนท่ีจังหวัด ประกอบดวย (1) ปาอนุรักษซึ่ง
ประกอบดวยอุทยานแหงชาติ และเขตรักษาพันธุสัตวปา ภายใตการกํากับดูแลของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช จํานวน 5 ปา เนื้อที่รวม 713,192.65 ไร คือ อุทยานแหงชาติบูโด–สุไหงปาดี อุทยานแหงชาติ
น้ําตกซีโป อุทยานแหงชาติอาวมะนาว – เขาตันหยง เขตรักษาพันธุสัตวปาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และเขตรักษาพันธุสัตวปาฮาลา – บาลา (2) ปาสงวนแหงชาตินอกเขตปา
อนุรักษ ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของกรมปาไม จํานวน 20 ปา ไดแก ปาไอยสะเตียร ปาปรินยอฝงซายแมน้ํา
สายบุรี ปากะลุป ปาเทือกเขาบาลา ปาลุมน้ําบางนราแปลที่ 1 ปาบูเกะตามง ปาลุมน้ําบางนราแปลงที่ 2 ปา
เทือกเขารือเสาะ ปายี่งอและปาบาเจาะ ปาบูเกะตาเว แปลงที่ 1 และแปลงที่ 2 ปาอุแตแค ปาบองอ ปาเขา
สํานัก ปาโคกไมเรือ ปาโคกจะโก ปาเขาตันหยง ปาลูโบะลาเซาะ ปาบูงอ ปาฝงขวาแมน้ําสายบุรี และปา
เทือกเขากรือซอ เนื้อที่รวม 695,646.75 ไร ซ่ึงเปนทุนทรัพยากรและแหลงตนทุนที่สําคัญของจังหวัดนราธิวาส  
จังหวัดนราธิวาสมีแมน้ําที่เปนแหลงน้ําดิบตามธรรมชาติท่ีสําคัญ จํานวน 3 สาย ไดแก แมน้ําบางนรา แมน้ําสาย
บุรี  และแมน้ําสุไหงโก-ลก นอกจากนี้ยังมีแมน้ําสายสั้น และลําคลองสาขา ที่เปนเสนทางกระจายน้ําไปยังพ้ืนท่ี
ตาง ๆ ในจังหวัด ไดแก แมน้ําเกาะสะทอน แมน้ําตากใบ คลองตันหยงมัส คลองบาเจาะ คลองมือโบะ คลองจา
เราะบาลอ คลองไอรดาฮง คลองปูเจาะยามู คลองมูโนะ และคลองปูยู เปนตน จังหวัดนราธิวาสมีพ้ืนท่ีติดแนว
ชายฝงทะเล 2 อําเภอ 6 ตําบล คือ อําเภอเมืองนราธิวาส ไดแก ตําบลบางนาค ตําบลโคกเคียน ตําบลกะลุวอ
เหนือ และอําเภอตากใบ ไดแก ตําบลไพรวัน ตําบลเจะเห ตําบลศาลาใหม อีกทั้งยังมีพื้นที่ปาชายเลนเปนแหลง
ฟอกอากาศและอนุบาลสัตวน้ําของจังหวัด ในอําเภอบาเจาะ อําเภอเมืองนราธิวาส และอําเภอตากใบ เน้ือที่รวม 
4,312 ไร จังหวัดนราธิวาส มีสถานที่กําจัดมูลฝอย 23 แหง มูลฝอยติดเชื้อจัดสงใหเอกชนและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (เทศบาลนครยะลา) เปนผูดําเนินการกากอุตสาหกรรมที่เปนอันตราย โรงงาน/สถานประกอบการ 
ดําเนินการจางบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตในการนํากากอุตสาหกรรมไปกําจัดอยางถูกหลักวิชาการ ปจจุบันฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติถูกนําไปใชในการพัฒนาจํานวนมากกอใหเกิดความเสื่อมโทรมอยางตอเน่ือง พ้ืนท่ีปาบางสวน
ถูกบุกรุกทําลายอยูบาง ปญหาทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ทรัพยากรน้ํายัง
มีสวนที่ไมสามารถจัดสรรไดตามความตองการ และมีความเสี่ยงในการขาดแคลนในอนาคต เกิดปญหาความ
ขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น จากการเขาถึงและการจัดสรรการใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติที่ไมเปนธรรม รวมทั้งปญหาสิ่งแวดลอมเพ่ิมสูงขึ้น ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชน
เมือง โดยเฉพาะปญหาขยะ อีกทั้งยังประสบปญหาการกัดเซาะตามแนวตลิ่ง และชายฝง ในขณะท่ีการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะอุทกภัย     
ไฟปา ดินถลม ในขณะที่กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป ในยุทธศาสตรที่ 5 การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 4 และ



 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) หนา ๑๐๗ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน ที่ใหความสําคัญกับการสราง
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่ งแวดลอม เพื่อ รักษาและฟนฟู ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนา สนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เรงแกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอมเพ่ือลดมลพิษท่ีเกิดจากการผลิตและ
การบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปรงใสเปนธรรม สงเสริม การผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเปนวงกวางมากขึ้น ตองเรงเตรียมความพรอมในลดการปลอยกาซเรือนกระจกและเพิ่มขีด
ความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือเพ่ิมสรางศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
อันเปนทุนทางเศรษฐกิจที่สําคัญของการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส 
ตลอดจนการแกไขปญหาความเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นท่ี และสอดคลอง
กับยุทธศาสตรและแผนการพัฒนาในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงไดกําหนดวัตถุประสงค คาเปาหมายและตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา 
ดังนี้ 
 

1. วัตถุประสงค  
 1) เพื่ออนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความยั่งยืน 
 2) เพ่ือปองกันและลดความเสี่ยง ความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
 3) เพ่ือบริหารจัดการและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ    
และสมดุล  
   
2. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 

ตวัชี้วัด ขอมลูฐาน 
คาเปาหมาย 

พ.ศ.
2566 

พ.ศ.
2567 

พ.ศ.
2568 

พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 

สัดสวนปริมาณขยะที่กํา จัด
ถูกตอง 
ตอปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น  
(รอยละ) 
 

ป 2561 = 14.47 
ป 2562 = 13.20 
ป 2563 = 11.05 
(คาเฉลี่ย 3 ป = 12.91) 

เพิ่มขึ้น 
ไมต่ํากวา 
รอยละ 1 

เพ่ิมขึ้น 
ไมต่ํากวา 
รอยละ 1 

เพ่ิมข้ึน 
ไมตํ่ากวา 
รอยละ 1 

เพ่ิมขึ้น 
ไมต่ํากวา 
รอยละ 1 

เพ่ิมขึ้น 
ไมตํ่ากวา 
รอยละ 1 

รอยละของประชากรท่ีประสบ
อุทกภัย (รอยละ) 
 

จํานวนประชากรท่ีป ระสบ
อุทกภัย 
ป 2560 = 145,686 คน 
ป 2561 = 5,969 คน 
ป 2562 = 58,660 คน 
ป 2563 = 91,099 คน 

เพิ่มขึ้น 
ไมเกิน 

รอยละ 3 

เพ่ิมขึ้น 
ไมเกิน 

รอยละ 3 

เพ่ิมข้ึน 
ไมเกิน 

รอยละ 3 

เพ่ิมขึ้น 
ไมเกิน 

รอยละ 3 

เพ่ิมขึ้น 
ไมเกิน 

รอยละ 3 

 

3. แนวทางการพัฒนา 
 1) เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน 
 2) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสนับสนุนการบริหารจัดการลุมน้ําทั้งระบบและแหลงน้ําตนทุน 
 3) อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ  
 4) เพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันภัยพิบัติและภัยธรรมชาต ิ
 5) สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน  และการอนุรักษพลังงาน   
  6) สงเสริมการผลิตและการบริโภคตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
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(4) ยทุธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดนราธวิาส 

  วิสยัทศันองคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจงัหวัดนราธวิาส 
   “บริการสาธารณะครอบคลุม เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนมั่งค่ัง ทองถิ่นพัฒนานําสังคมสูความยั่งยืน” 
  ยุทธศาสตรการพฒันา 7 ดาน 
  1) ดานโครงสรางพื้นฐาน ประกอบดวย 5 กลยุทธ   
  1.1 บุกเบิก สราง ปรับปรุง บาํรุงรักษาเสนทางคมนาคมทางบก ทางน้ํา สะพาน เข่ือน ระบบระบายน้ํา 
  1.2 สรางและปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค บริโภค 
  1.3 จัดทําผงัเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตาํบล 
  1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
  1.5 จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยางทั่วถึง 
  2) ดานงานสงเสรมิคุณภาพชวีิต ประกอบดวย 7 กลยุทธ   
  2.1 สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพแบบย่ังยืนใหกับประชาชนในทองถิ่น 
  2.2 สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม   
  2.3 สงเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบ และตามอธัยาศัย โดยสนบัสนุนใหประชาชนมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา 
  2.4 สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
  2.5 สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา และนนัทนาการ   
  2.6 สงเสริมสุขภาพ ควบคุมและปองกันโรค รกัษาฟนฟสูมรรถภาพ และพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุข 
  2.7 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  3) ดานการจัดระเบียบชมุชน/สงัคม และการรกัษาความสงบเรียบรอย ประกอบดวย 4 กลยุทธ   
  3.1 สงเสริมใหความรูความเขาใจแกประชาชนเกี่ยวกับการเมือง การปกครองระบบประชาธิปไตย 
  3.2 พัฒนาศักยภาพของทองถิ่นในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความ
สงบเรียบรอยในทองถ่ิน 
   
  3.3 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถ่ิน 
  3.4 สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาทเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแกปญหาความมั่นคง 
  4) ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณชิยกรรม และการทองเทีย่ว ประกอบดวย 5 กลยุทธ   
  4.1 สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถิ่น และเมืองชายแดน   
  4.2 สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑในทองถิ่น 
  4.3 สงเสริมการคาออนไลนผานดิจิทัลแพลตฟอรม 
  4.4 สงเสริมใหประชาชนยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.5 สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ 
  4.6 พัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรกัษ 
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  5) ดานการบรหิารจดัการและการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม ประกอบดวย 5 กลยุทธ   
  5.1 อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  5.2 สงเสริม สนบัสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
  5.3 ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง 
  5.4 จัดทําระบบกําจัดขยะและส่ิงปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย 
  5.5 สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน 
  6) ดานศลิปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและภมูปิญญาทองถิ่น ประกอบดวย 5 กลยุทธ   
   6.1 สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศลิปวัฒนธรรม  
   6.2 สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ิน และปชูนียบุคคล 
   6.3 เสริมสรางและทํานุบํารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 
   6.4 สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษโบราณวัตถุและโบราณสถานในทองถิ่น 
   6.5 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน   
  7) ดานการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภบิาล ประกอบดวย 6 กลยุทธ   
  7.1 พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรในองคกร 
  7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ตลอดจนสถานที่ในการปฏบิัติงาน 
  7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 
  7.4 ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
  7.5 สงเสริมและสรางทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัตงิานเพ่ือการบริการประชาชน 
  7.6 พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสมัพันธและเผยแพรการดําเนินงานขององคกร 
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 ยุทธศาสตรของเทศบาลเมอืงสไุหงโก-ลก 

“สไุหงโก-ลก เมืองการคาชายแดน 
การทองเทีย่ว ประชาชนมคีุณภาพชวีติที่ด”ี 

  ยุทธศาสตรการพฒันา 7 ดาน 
  1) ดานโครงสรางพื้นฐาน ประกอบดวย 5 กลยุทธ   
  1.1 บุกเบิก สราง ปรับปรุง บํารุงรักษาเสนทางคมนาคมทางบก ทางน้ํา สะพาน เข่ือน ระบบระบายน้ํา 
  1.2 สรางและปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค บริโภค 
  1.3 จัดทําผงัเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตําบล 
  1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
  1.5 จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยางทั่วถึง 
 

  2) ดานงานสงเสรมิคุณภาพชวีิต ประกอบดวย 7 กลยุทธ   
  2.1 สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพแบบยั่งยืนใหกบัประชาชนในทองถิ่น 
  2.2 สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม   
  2.3 สงเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบ และตามอธัยาศัย โดยสนับสนนุใหประชาชนมีสวนรวม
ในการจดัการศึกษา 
  2.4 สนับสนนุการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
  2.5 สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา และนนัทนาการ   
  2.6 สงเสริมสุขภาพ ควบคุมและปองกันโรค รักษาฟนฟูสมรรถภาพ และพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุข 
  2.7 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

  3) ดานการจัดระเบียบชมุชน/สงัคม และการรกัษาความสงบเรียบรอย ประกอบดวย 4 กลยุทธ   
  3.1 สงเสริมใหความรูความเขาใจแกประชาชนเกี่ยวกับการเมือง การปกครองระบบประชาธิปไตย 
  3.2 พัฒนาศักยภาพของทองถิ่นในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษา   
ความสงบเรียบรอยในทองถ่ิน  
  3.3 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น 
  3.4 สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาทเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแกปญหาความมั่นคง 
 

  4) ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณชิยกรรม และการทองเทีย่ว ประกอบดวย 5 กลยุทธ   
  4.1 สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถิ่น และเมืองชายแดน   
  4.2 สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑในทองถิ่น 
  4.3 สงเสริมการคาออนไลนผานดิจิทัลแพลตฟอรม 
  4.4 สงเสริมใหประชาชนยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.5 สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ 
  4.6 พัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรกัษ 
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  5) ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 5 กลยุทธ   
  5.1 อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  5.2 สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
  5.3 ปรับปรงุภูมิทัศนในชุมชนและเมือง 
  5.4 จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย 
  5.5 สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน 
 

  6) ดานศลิปะ วฒันธรรม จารตีประเพณีและภมูิปญญาทองถิ่น ประกอบดวย 5 กลยุทธ   
   6.1 สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
   6.2 สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่น และปูชนียบุคคล 
   6.3 เสรมิสรางและทํานุบํารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 
   6.4 สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษโบราณวัตถุและโบราณสถานในทองถ่ิน 
   6.5 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน   
  7) ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล ประกอบดวย 6 กลยุทธ   
  7.1 พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรในองคกร 
  7.2 พัฒนาปรบัปรุงจัดหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ตลอดจนสถานท่ีในการปฏิบัติงาน 
  7.3 พัฒนาปรบัปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 
  7.4 ปรับปรงุและสรางระบบการใหบริการท่ีทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
  7.5 สงเสริมและสรางทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน 
  7.6 พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธและเผยแพรการดําเนนิงานขององคกร 
  

 
 เปาประสงค 
  1.ประชาชนในพ้ืนที่มีถนนที่ไดมาตรฐานและมั่นคง สําหรับใชในเสนทางคมนาคม มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การขนสงสินคามีความสะดวกและรวดเร็ว ถนนสายตางๆ และที่สาธารณะ         
มีแสงสวางเพียงพอ ประชาชนไดรับความสะดวกในการสัญจรไปมา และปองกันการเกิดอาชญากรรมได 
  2.สงเสริมคุณภาพชีวิตในทุกดาน โดยสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีการประกอบอาชีพ      
ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม เพ่ือใหมีรายไดเลี้ยงตนเองและครอบครัว สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ   
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน การดูแล เด็ก เยาวชน ประชาชน ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส ใหมีโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ
ไมวาจะเปนการศึกษา สาธารณสุข กีฬา การสังคม สงเคราะห ทั้งการกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวก หรอืกิจกรร
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหประชาชนในทองถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน นอกจากนี้ยังมีหนาที่สนับสนุน สงเสริม
การศึกษา มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเพ่ือใหเด็กและเยาวชนใหเติบโตอยางมีคุณภาพ สําหรับการกีฬามีหนาที่
ปรับปรุงสนามกีฬา สถานทีพักผอนหยอนใจ สงเสริมกิจกรรมการกีฬา เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพพลานามัย      
ที่สมบูรณ สุขภาพแข็งแรง นอกจากนี้ยังสงเสริมดานการสาธารณสุข ไดแกปองกันและระงับโรคติดตอ       
รวมถึงการดําเนินงานดานการสงเสริมสุขภาพ สุขอนามัยและการสาธารณสุขมูลฐานในระดับพ้ืนที่ ตลอดถึงการ
รณรงคเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
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  3.สนับสนุนและสงเสริมการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอยใหเกิด
ในพื้นที่ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหกับประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน ทั้งจากภัยธรรมชาติอุทกภัย   
วาตภัย ตลอดถึงภัยท่ีเกิดจากการกอการรายในพ้ืนท่ี โดยดําเนินการเพื่อชวยเหลือประชาชน ท้ังการปองกัน     
การเกิดเหตุรวมไปถึงการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนหลังจากเกิดเหตุ 
  4.สงเสริม สนับสนุนการลงทุนในทองถิ่น เชน โครงการเพ่ือการสรางมูลคาเพิ่มผลผลิต
การเกษตร สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน จําหนายผลิตภัณฑชุมชน สนับสนุนการตลาด การคา การลงทุนใน
ทองถ่ินดานการทองเท่ียว ดําเนินการพัฒนาแหลงทองเที่ยว พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเสนทางคมนาคมเขาสูแหลง
ทองเที่ยวและอํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียว เพ่ือใหเกิดรายไดจากการทองเท่ียวเปนการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ระดับทองถิ่น 
  5.ปลูกฝง สรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รณรงคเผยแพร        
ใหความรูเพ่ือทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน การจัดการขยะมูลฝอย และน้ําเสีย  
  6.สนับสนุนและสงเสริมใหการทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม      
ตลอดท้ังสนับสนุนสงเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเยาวชนและประชาชน เพ่ือเปนเคร่ืองมือในการสราง
สังคมพหุวัฒนธรรมบนวิถีที่หลากหลายใหอยูรวมกันอยางสันติ   
  7.สงเสริมใหเกิดธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ดําเนินการจัดการบริการสาธารณะตรงกับ       
ความตองการของประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลางและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นผานเวที
ประชาคม เกิดความยั่งยืนในการแกปญหา มีเปาหมายการพัฒนาที่ชัดเจน บุคลากรมีศักยภาพในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน และประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางทั่วถึง 
 
 ตัวชี้วัด 
  1.รอยละของระบบโครงสรางพื้นฐานไดรับการพัฒนาอยางท่ัวถึงและไดมาตรฐาน 
  2.ขยายเขตไฟฟาและติดตั้งไฟสาธารณะครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ี 
  3.จํานวนชุมชน/กลุมท่ีไดรับการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ 
  4.รอยละผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส และผูดอยโอกาส ไดรบัสวัสดิการตางๆ   
  5.ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาล  
  6.กิจกรรมที่สงเสริมดานการศึกษา 
  7.รอยละความพึงพอใจของประชาชน ตอการสงเสริมกีฬา นันทนาการและการออกกําลังกาย 
  8.รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการสาธารณสุข 
  9.รอยละของกลุมเสี่ยงที่ไดรับความรูดานการปองกันและควบคุมโรค/สารเสพติด 
  10.รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน 
  11.จํานวนแหลงทองเที่ยวในพ้ืนที่ที่ไดรับการพัฒนาและปรับปรุงเพ่ิมข้ึน 
  12.รอยละประชาชนท่ีเขารวมโครงการการคดัแยกขยะ  
  13.รอยละของปญหาขยะที่ลดลง 
  14.รอยละของประชาชนที่หันมาอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน 
  15.ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดีข้ึน 
  16.กิจกรรมท่ีสงเสรมิและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
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  17.รอยละของจํานวนประชาชนที่ เขารวมในการทํากิจรรมเกี่ยวกับการสงเสริมศาสนา 
วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ิมขึ้น  
  18.การจัดกิจกรรมอนุรักษศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณี แหลงเรียนรูภูมิปญญา ทองถ่ินใหคงอยู
สืบไป ปละ 1 ครั้ง 
  19.รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการสงเสริมอนุรักษ ประเพณี วัฒนธรรมและ         
ภูมิปญญาทองถิ่น 
  20.รอยละความพึงพอใจของประชาชนในการใชบริการเพิ่มข้ึน  
  21.จํานวนเคร่ืองมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานมีความเพียงพอและทันสมัย 
  22.ประชาชนมีสวนรวมเพื่อการพัฒนาทองถิ่น สรางชุมชนใหเขมแข็งและพึงพอใจตอการ

บริหารงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

 คาเปาหมาย 
  1.จํานวนโครงการการจัดระบบโครงการพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค ระบบจราจร 
เพ่ิมข้ึน 
  2.จํานวนโครงการการสงเสริมอาชีพเพื่อเพ่ิมรายได การบริการดานสวัสดิการสังคม การกีฬา 
นันทนาการ สงเสริมดานการศึกษา และสาธารณสุขเพิ่มขึ้น ตลอดจนมีการแกไขและปองกันปญหายาเสพติด
เพ่ิมข้ึน 
  3.ประชาชน เยาวชนมีความรูและความเขาใจในระบอบประชาธิปไตย การสงเสริมการมีสวน
รวมในการรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ิมขึ้น 
  4.จํานวนโครงการการสงเสริมการตลาด การคา การลงทุนเมืองชายแดน การทองเที่ยว 
ผลิตภัณฑชุมชนในทองถ่ินเพ่ิมขึ้น 

5.จํานวนโครงการการจัดระบบการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูลและมีการสงเสริมการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสงเสริมการใชพลังงานทดแทน เพิ่มขึ้น 

6.ความสําเร็จของโครงการการทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุสืบสาน
ประเพณ ีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ิมข้ึน 

7.จํานวนโครงการท่ีมีการพัฒนาดานความรูการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล
ใหกับบุคลากรภายในองคกร และการปรับปรุงพัฒนาเคร่ืองมือ เคร่ืองใชใหทันสมัยและจัดระบบการ
ประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
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 จดุยืนทางยุทธศาสตร

 
1.ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1 บุกเบิก สราง ปรับปรงุ บํารุงรักษาเสนทางคมนาคมทางบก ทาง
นํ้า สะพาน เข่ือน ระบบระบายนํ้า 
1.2 สรางและปรับปรุงแหลงนํ้าอุปโภค บริโภค 
1.3 จัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตําบล 
1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
1.5 จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยางท่ัวถึง 
 

 

2.ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวติ 
2.1 สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพแบบ
ยั่งยืนใหกับประชาชนในทองถ่ิน 
2.2 สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแก
ผูดอยโอกาสทางสังคม   
2.3 สงเสริมการศึกษาท้ังใน นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศกึษา 
2.4 สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
2.5 สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา และ
นันทนาการ   
2.6 สงเสริมสุขภาพ ควบคุมและปองกันโรค รักษาฟนฟู
สมรรถภาพ และพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข 
2.7 สงเสรมิสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

3.ดานการจดัระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบรอย 
3.1 สงเสริมใหความรูความเขาใจแกประชาชน
เก่ียวกับการเมือง การปกครองระบบประชาธิปไตย 
3.2 พัฒนาศักยภาพของทองถ่ินในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความ
สงบเรียบรอยในทองถ่ิน 
3.3 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวน
รวมในการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น 
3.4 สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาทเพื่อ
เพ่ิมศักยภาพในการแกปญหาความม่ันคง 

 

4.ดานการวางแผน การสงเสริมการ
ลงทนุพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 
4.1 สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถิ่นและ
เมืองชายแดน   
4.2 สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑ
ในทองถ่ิน 
4.3 สงเสริมการคาออนไลนผานดิจิทัลแพลตฟอรม 
4.4 สงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4.5 สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ 
4.6 พัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวและแหลง
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

 

 

5.ดานการบรหิารจดัการและ 
การอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 
5.1 อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
5.2 สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมี
จิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
5.3 ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง 
5.4 จัดทําระบบกําจัดขยะและส่ิงปฏิกูลตลอดจน
ระบบบําบัดนํ้าเสีย 
5.5 สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงาน

6) ดานศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 
6.1 สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
6.2 สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ิน และปูชนียบุคคล 
6.3 เสริมสรางและทํานุบํารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น 
6.4 สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษโบราณวัตถุและ
โบราณสถานในทองถิ่น 
6.5 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม ของเด็ก 
เยาวชนและประชาชน   
 

เทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก 
 

“สไุหงโก-ลก เมืองการคาชายแดน 
การทองเทีย่ว ประชาชนมคุีณภาพชวีิตทีด่ี” 

 
 

 

7.ดานการบริหารจดัการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
7.1 พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก
บุคลากรในองคกร 
7.2 พัฒนาปรับปรงุจัดหาเคร่ืองมือ เครื่องใช ตลอดจนสถานท่ีใน
การปฏิบัติงาน 
7.3 พัฒนาปรับปรงุระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมา 
ภิบาล 
7.4 ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการท่ีทันสมัย รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 
7.5 สงเสริมและสรางทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานเพ่ือการ
บริการประชาชน 



 
 

แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) หนา ๑๑๕ 
 

 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรในภาพรวม 
 

  

 

 

 

  

    

  

  

   

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
จังหวดันราธวิาส  

(พ.ศ.2566-2570) 
   

 
1.พัฒนาคุณภาพการผลิต

และการแปรรูปภาค
การเกษตรเพื่อสราง
มูลคาเพ่ิมใหกับสินคา

เกษตร 
 

 
2.สงเสริมศักยภาพ
ภาคอุตสาหกรรม       

การคาการลงทุนและ
การคาชายแดน           

เพ่ือรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ 

 

3.พัฒนาภาคการทองเที่ยว
และบริการบนฐาน         

ภูมิปญญา วัฒนธรรม       
และทรัพยากรธรรมชาติ     

ที่มีคุณภาพ 

4. พัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน

และแกไขปญหาความยากจน
เพ่ือลดความเหล่ือมลํ้า 

5. เสริมสรางความม่ันคง   
ปลอดภัยและความเขมแข็ง
ใหกับชุมชนพื้นฐานสังคมพหุ

วัฒนธรรมอยางสันติสุข 

6.บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ
เพื่อเปนฐานการ         
พัฒนาท่ีย่ังยืน 

ยุทธศาสตรของ
แผนพฒันาทองถิน่ 

(พ.ศ.2566-2570) 

1.โครงสรางพื้นฐาน 
(แนวทาง 1.1,1.2,1.4,     

1.5) 

1.โครงสรางพื้นฐาน 
(แนวทาง 1.1,1.5) 

 

2.สงเสริมคุณภาพชีวิต
(แนวทาง 2.1,2.2,2.3, 

2.5,2.6) 

2.สงเสริมดานคุณภาพชีวิต                 
(แนวทาง 2.4) 

5.การบริหารจัดการ 
และอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม          
(แนวทาง 5.1,5.2,5.3,5.4,5.5) 

4.การวางแผน การสงเสริม 
การลงทุนพาณิชยกรรม  

และการทองเที่ยว       
(แนวทาง 4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6) 

 

7.การบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล        

(แนวทาง 7.1,7.2,7.3,7.4,7.5) 

 

3.การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ 
การรักษาความสงบเรียบรอย           
(แนวทาง 3.1,3.2,๓.๓,๓.๔) 

6.ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปญญาทองถ่ิน                 

(แนวทาง 6.1,6.2,6.3,6.4,6.5) 

1.งานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

(แนวทาง 2.1) 



 
 

แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) หนา ๑๑๖ 
 

                    
 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร ชาต ิ20 ป 

แผนพฒันาเศรษฐกจิ

และสังคมแหงชาต ิ

ฉบับที ่12 

แผนพฒันาภาคใต
ชายแดน  
(พ.ศ.2566-2570) 

แผนพฒันา 
กลุมจังหวัด  
(พ.ศ.2566-2570) 

1.ดานความมั่นคง 
2.ยุทธศาสตรดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนา

และเสริมสรางศักยภาพ       

ทัพยากรมนุษย 

4.ยุทธศาสตรดานการสราง

โอกาสความเสมอภาคและ

เทาเทียมกันทางสังคม 

5.ยุทธศาสตรดานการสราง

การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที

เป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม 

6.ยุทธศาสตรดานการปรับ

สมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

1.การ

เสริมสราง

และพัฒนา

ศกัยภาพ       

ทนุมนุษย ์

2.การสราง

ความเปน

ธรรมและลด

ความเหล่ือม

ลํ้าในสังคม 

3.การสราง

ความเขมแข็ง

ทางเศรษฐกิจ

และแขงขันได

อยางย่ังยนื 

4.การเติบโต   

ที่เปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอมเพ่ือ

การพัฒนาอยาง

ย่ังยืน 

5.การเสริมสราง

ความม่ันคง

แหงชาติเพื่อการ

พัฒนาประเทศ   

สูความมั่งค่ังและ

ย่ังยืน 

6.การบริหาร

จัดการในการ

ภาครัฐการ

ปองกันการทุจริต

ประพฤติมิชอบ

และธรรมาภิบาล

ในสงัคมไทย 

7.การพัฒนา

โครงสราง

พ้ืนฐานและ

ระบบ          

โลจิสติกส 

8.การพัฒนา

วิทยาศาสตร

เทคโนโลยีวิจัย

และนวัตกรรม 

9.การพัฒนา

ภาคเมืองและ

พ้ืนที่เศรษฐกิจ 

10.ความ

รวมมือ

ระหวาง

ประเทศเพือ

การพฒันา 

๑.พัฒนาคุณภาพการผลิตและการแปรรูป  
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตรหลัก

ของภาค 

๒.พัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดนใหเปนเมือง
การคาเมืองทองเท่ียวและจุดเชื่อมโยงกับพื้นที่
เศรษฐกิจ ของประเทศเพื่อนบานและอาเซียน

ตอนใต  

3.ยกระดับคุณภาพชีวิต รายได การศึกษา         
สมรรถนะแรงงาน และสาธารณสุข 

4.อนุรักษและฟนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

เพ่ือเปนฐานการผลิตของภาคและ การบริหารจัดการ

ส่ิงแวดลอมเพื่อลดความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ 

1.พัฒนาคุณภาพการผลิตและการแปรรูปสินคา
เกษตรหลักของกลุมจังหวัด 

2.พัฒนาและยกระดับการทองเท่ียวระดับ
ภูมิภาคใหมีคุณภาพอยางย่ังยืนบนฐาน         

อัตลกัษณพหุวัฒนธรรม 

3.พัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมอตุสาหกรรม    
การคาชายแดน 

4.ยกระดับคุณภาพชีวิต รายได การศึกษา 
สมรรถนะแรงงาน และสาธารณสุข เพื่อวิถีชีวิต 

ที่ย่ังยืนและสนัติสขุ 



 
 

แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) หนา ๑๑๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

แผนพฒันา 
กลุมจังหวดั  

(พ.ศ.2566-2570) 

1.พัฒนาคุณภาพการผลิตและการแปรรูปสินคา
เกษตรหลักของกลุมจังหวัด 

2.พัฒนาและยกระดับการทองเท่ียวระดับ
ภูมิภาคใหมีคุณภาพอยางย่ังยืนบนฐาน         

อัตลกัษณพหุวัฒนธรรม 

3.พัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมอตุสาหกรรม    
การคาชายแดน 

4.ยกระดับคุณภาพชีวติ รายได การศึกษา 

สมรรถนะแรงงาน และสาธารณสุข เพื่อวิถีชีวิต  

ที่ย่ังยืนและสันติสุข 

ยุทธศาสตรการพฒันา
จังหวัดนราธิวาส   

(พ.ศ.2566-2570) 

1.พัฒนาคุณภาพการ
ผลิตและการแปรรูป

ภาคการเกษตร       
เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม
ใหกับสินคาเกษตร 

2.สงเสริมศักยภาพ
ภาคอุตสาหกรรม 

การคาการลงทุนและ
การคาชายแดน     
เพ่ือรองรับการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

3.พัฒนาภาคการ
ทองเที่ยวและบริการ    
บนฐานภูมปิญญา 
วัฒนธรรมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ     
ที่มีคุณภาพ 

4. พัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ

ประชาชนและแกไข
ปญหาความยากจน   

เพื่อลดความเหล่ือมลํ้า 

5. เสริมสรางความ
มั่นคงปลอดภัยและ
ความเขมแข็งใหกับ
ชุมชนพื้นฐานสังคม  
พหุวัฒนธรรมอยาง

สันติสุข 

6.บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมอยางเปน

ระบบเพ่ือเปนฐานการ 

พัฒนาท่ีย่ังยืน 

ยุทธศาสตร อปท.   
ในเขตจังหวัด

นราธิวาส           

(พ.ศ.2566-2570) 

1.ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

6.ดานศิลปะ 
วัฒนธรรม      

จารีตประเพณีและ 
ภมูิปญญาทองถ่ิน  

5.ดานการบริหาร
จัดการและ         
การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ      
และสิ่งแวดลอม 

4.ดานการวาง
แผนการสงเสริม

การลงทุน    
พาณิชยกรรมและ     

การทองเท่ียว 

3. ดานการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคมและการ
รักษาความสงบ

เรียบรอย 

2.ดานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

7.ดานการบริหาร

จัดการตาม     

หลักธรรมาภิบาล 



 

แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) หนา ๑๑๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ยุทธศาสตร อปท. 
ในเขตจงัหวดันราธวิาส 
(พ.ศ.2566-2570) 

1.ดานโครงสรางพื้นฐาน 2.ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ดานการจัดระเบียบ

ชุมชน/สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

4.ดานการวางแผนการ
สงเสริมการลงทุนพาณิช
ยกรรมและการทองเท่ียว  

5.ดานการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ      
และส่ิงแวดลอม 

6.ดานศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

7.ดานการบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร    
การพฒันาเทศบาลเมือง          

สุไหงโก-ลก 

ยุทธศาสตรท่ี 1             
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรท่ี 2                
ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรท่ี 3   
 ดานการจัดระเบียบชุมชน/

สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

ยุทธศาสตรท่ี 4             
ดานการวางแผนการสงเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรมและ

การทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรท่ี 5              
ดานการบริหารจดัการและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 6              
ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

ยุทธศาสตรท่ี 7                  

ดานการบริหารจัดการตาม

หลักการธรรมาภิบาล 

3.1 สงเสริมใหความรูความ
เขาใจแกประชาชนเก่ียวกับ
การเมือง การปกครองระบบ
ประชาธิปไตย               
3.2 พัฒนาศักยภาพของ
ทองถิ่นในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตลอดจน
การรักษาความสงบเรียบรอย
ในทองถ่ิน                  
3.3 เสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนใหมีสวนรวมใน
การรักษาความสงบเรียบรอย
ในทองถ่ิน                   
3.4 สงเสริมใหผูนาํศาสนา
เขามามีบทบาทเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการแกไขปญหา
ความม่ันคง 

4.1 สงเสริมการตลาด 
การคา การลงทุนในทองถิ่น 
และเมืองชายแดน        
4.2 สงเสริมระบบ
เศรษฐกิจชมุชน และ
ผลิตภัณฑในทองถ่ิน       
4.3 สงเสริมการสราง
ออนไลนผานดิจิทัล
แพลตฟอรม                
4.4 สงเสริมใหประชาชน
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4.5 สงเสริมโครงการตาม
แนวพระราชดําริ           
4.6 พัฒนาสงเสริมการ
ทองเท่ียวและแหลง
ทองเท่ียวเชิงอนรัุกษ  

5.1 อนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม   
5.2 สงเสริม สนับสนุนให
ประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึก
ในการรวมกันอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  
5.3 ปรับปรุงภูมิทัศนใน
ชุมชนและเมือง  
5.4 จัดทําระบบกําจัดขยะ
และส่ิงปฏิกูลตลอดจนระบบ
นํ้าบําบัดนํ้าเสีย  
5.5 สงเสริมและสนับสนุน
การใชพลังงานทดแทน  

 

6.1 สงเสริมการอนุรักษ 
ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม               
6.2 สงเสริมและสนบัสนุนภูมิ
ปญญาทองถ่ิน และปูชนีย
บุคคล                          
6.3 เสริมสรางและทํานุบํารุง
ศาสนา ตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น       
6.4 สงเสริมและสนบัสนุน
การอนุรักษโบราณสถานใน
ทองถ่ิน                       
5.5 สงเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ของเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน  

7.1 พัฒนาความรู
ความสามารถและคุณธรรม
จริยธรรมแกบุคคลากรใน
องคกร                        
7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหา
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ตลอดจน
สถานที่ในการปฏิบัติงาน      
7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบ
บริหารจดัการองคกรตาม
หลักธรรมภิบาล                
7.4 ปรับปรุงและสรางระบบ
การใหบริการที่ทันสมัย 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
7.5 สงเสริมและสราง
ทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติงาน
เพ่ือการบริการประชาชน      
7.6 พัฒนาสงเสริมระบบการ
ประชาสัมพันธ และเผยแพร
การดาํเนินงานขององคก์ร   

2.1 สงเสริมและสนบัสนุน
การสรางงานสรางอาชีพแบบ
ยั่งยืนใหกับประชาชนใน
ทองถิ่น                        
2.2 สงเสริมงานดานสังคม
สงเคราะหและสวัสดิการ
ชุมชนแกผูดอยโอกาสทาง
สังคม                        
2.3 สงเสริมการศึกษาท้ังใน 
นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
โดยสนับสนุนใหประชาชนมี
สวนรวมในการจดัการ
การศึกษา                   
2.4 สนับสนุนการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด 
2.5 สงเสริมดานการออก
กําลังกาย การกีฬา และ
นันทนาการ                 
2.6 สงเสริมสุขภาพ ควบคมุ
และปองกันโรค รักษาฟนฟู
สมรรถภาพ และพัฒนา
ระบบริการสาธารณสุข    
2.7 สงเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

1.บุกเบิก สราง ปรับปรุง 
บํารุงรักษาเสนคมนาคมทาง
บก ทางบก ทางน้ํา สะพาน 
เขื่อน ระบบระบายนํ้า                
1.2 สรางและปรับปรุง
แหลงนํ้าอุปโภค บริโภค          
1.3 จัดทําผังเมอืงรวม
จังหวัด ผังเมืองและผัง
ตําบล                       
1.4 พัฒนาและปรับปรุง
ระบบจราจร                
1.5 จัดใหมีไฟฟาและระบบ
โทรคมนาคมอยางทั่วถึง 

- แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

อตุสาหกรรม
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- แผนงานการศึกษา  
- แผนงานศึกษา  
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสังคมสงเคราะห 
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  
- แผนอุตสาหกรรมและโยธา 
 

- แผนงานบริหารท่ัวไป 
- แผนงานสาธารณสุข 

- แผนงานเคหะและชุมชน - แผนงานสรางความเขมแขง็

ของชุมชน                      

- แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรม และนันทนาการ                         
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป    
- แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
- แผนงานการพาณิชย 
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จดุแขง็ (Strange) 
1.ดานโครงสรางพื้นฐาน 
S1 มีอุปกรณเคร่ืองจักร เคร่ืองยนตในการบริการ 
S2 เจาหนาที่มีความรู ความสามารถ 
S3 ผูบริหารใหความสําคัญกับการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
S4 ระเบียบกฎหมายที่เปดโอกาสใหจางเหมาเอกชนเขามาดําเนินการได 
๒.ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
(ดานการสงเสริมการศึกษา) 
S5 สถานศึกษาตั้งอยูในตัวเมือง/ชุมชน และเพียงพอในการจัดการศึกษาใหกับเด็กในเขตเทศบาล 
S6 คณะผูบริหารเทศบาลใหความสําคัญในการสนับสนุนดานการศึกษา และใหความสําคัญในการสงเสริม

การเรียนภาษาจีนและภาษาอังกฤษ 
S7 การบริหารแบบมีสวนรวมของชุมชน โรงเรียน ผูบริหาร 
S8 บุคลากรครูมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และมีความพรอมในการจัดการเรยีน

การสอนผานระบบออนไลนภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

(ดานการสงเสริมการกีฬา) 
S9 เยาวชนและประชาชนใหความสนใจดานการกีฬา 

S10 เยาวชนและประชาชนรวมตัวกันจัดตั้งกลุมกีฬา 
S11 เทศบาลจัดใหมีสถานท่ีในการออกกําลังกาย เชน สนามฟุตซอล สนามฟุตบอล  

สนามฟุตบอลหญาเทียม สนามเปตอง สนามแบดมินตัน สนามเทนนิส สนามบาส และฟตเนต ฯลฯ 
S12 ผูบริหารสงเสริมใหสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเขารวมแขงขันกีฬาตางๆ 
(ดานการสงเสริมสุขภาพและอนามยัตลอดจนการพฒันาดานสาธารสุข) 
S13 มีงบประมาณในการดําเนินการดานสาธารณสุข 
S14 มีกลุม อสม. ที่เขมแข็ง 
S15 การบริหารดานสุขภาพเชิงรกุลงไปใหบริการในพ้ืนท่ี  
S16 มีศูนยบริการสาธารณสุข 
S17 สนับสนุนสงเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสขุภาพของประชาชน 
S18 มีการอบรมพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 
(ดานการสงเสริมอาชพี) 
S19 มีงบประมาณในการสนับสนุนใหความรูการฝกอบรมอาชีพในชุมชน 
(ดานการปองกนัปญหายาเสพติด) 
S20 ชุมชนและโรงเรยีนมีสวนรวมในการรณรงคและปองกันการแพรระบาดของยาเสพติด 
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๓.ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
(ดานการปรับปรุงระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ) 
S21 มีการฝกซอมแผนการระงับอัคคภีัยว่ิงออกกําลังกายและออกกายบริหารเปนประจํา 
S22 เจาหนาที่มีความรู ความสามารถในการใชอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ ในการระงบัสาธารณภัย 
S23 มีสมาชิก อปพร. เปนกําลังเสริมเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยและมีการฝกอบรม อปพร. 
(ดานความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสนิของประชาชน) 
S24 ผูบริหารสนับสนุนงบประมาณในการจางยามดูแลทรัพยสินของเทศบาลและติดตั้งกลองวงจรปด 

ในพ้ืนท่ีบางสวนสาธารณะ 
S25 มีการติดตั้งไฟฟาแสงสวางในพื้นท่ีเพ่ิมมากขึ้น 
๔.ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 
S26 มีสถานท่ีสําหรับเช็คอินและเปน  Land Mark ของเมืองซึ่งเปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยว 
S27 ความไดเปรียบในเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีตนทุนทางวัฒนธรรมสามารถจัดกิจกรรม 

ประเพณีตางๆ เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวได 
S28 มีชายแดนติดตอประเทศมาเลเซีย มีดานชายแดนที่เอื้อตอการทองเที่ยว การบริการ การลงทุนและ   

คาชายแดน 
S29 มีระบบขนสงและการคมนาคมที่สะดวก 
๕.ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
S30 มีสถานท่ีในการกําจัดขยะ 
S31 มีโครงการ/กิจกรรม ดานการสรางจิตสาํนึกของประชาชนในการรักษาความสะอาด 

และอนุรักษธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
S32 มีระบบบําบัดสิ่งปฏิกูล 
๖.ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
S33 ผูบริหารทองถ่ินสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา

ทองถ่ินอยางตอเนื่อง  
S34 ผูบริหารทองถ่ินสงเสริมใหสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเขารวมกิจกรรมงานประเพณีอยางตอเนื่อง 
๗.ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
S35 มีเจาหนาที่ที่มีความรู ไดมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบในแตละดานในการใหบริการประชาชน 
S36 สถานที่ตั้งมีความสะดวกในการเดินทางมารับบริการ 
S37 สงเสริมสนับสนุนการประชาสัมพันธเพื่อใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร 
S38 เทศบาลมีหลายชองทางใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา อยางเชน เวทีประชาคม  

และมีการประชุมประจําเดือนรวมกับคณะกรรมการชุมชน หารอื ตลอดจนรับฟงปญหาและ 
อุปสรรคที่เกิดขึ้นของชุมชน 

S39 บุคลากรมีความรู ความสามารถสูง รวมถึงผูบริหารมีวิสัยทัศน 
S40 บุคลากรสวนใหญ เปนคนในพ้ืนที่  ทําใหเขาถึงชุมชนไดตลอดเวลา 
S41 มีงบประมาณเพียงพอในการพัฒนาบุคลากร 
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จดุออน (Weakness)   
๒.ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
(ดานการสงเสริมการศึกษา) 
W1 ขาดแคลนครูผูสอนในบางตําแหนง 
W2 อาคารเรียนไมเพียงพอประกอบกับโรงเรียนมีขนาดพ้ืนท่ีจํากัด 
W3 สถานภาพทางครอบครัวอบรมเลี้ยงดูเด็กยังไมทั่วถึง 
W4 งบประมาณมีจํากัดและไมเพียงพอตอความตองการของสถานศึกษาในสังกัด 
W5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับต่ํา 

(ดานการสงเสริมกีฬา) 
W6 ขาดบุคลากรท่ีมีความรูดานกีฬาและนันทนาการ 
W7 งบประมาณมีจํากัด 

(ดานการสงเสริมสขุภาพและอนามยัตลอดจนการพัฒนาดานสาธารณสขุ) 
W8 เจาหนาท่ีปฏิบัติงานในดานสุขภาพไมเพียงพอ 

(ดานการปองกันปญหายาเสพตดิ) 
W9 ไมมีบุคลากรทําหนาที่ในเร่ืองของยาเสพติดโดยเฉพาะ 

๓.ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
(ดานการปรบัปรุงระบบปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยใหไดมาตรฐานและมปีระสทิธภิาพ) 
W10 เคร่ืองมือเคร่ืองใชยังไมเพียงพอในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เน่ืองจากตองใชงบประมาณ 

เปนจํานวนมาก 
(ดานความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสินของประชาชน) 
W11 ตองใชงบประมาณสูงในการติดตั้งกลองวงจรปดใหครอบคลุมท้ังพื้นที่ 
๔.ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 
W12 ไมมีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีกําลังเปนท่ีนิยมของนักเท่ียว 
W13 ขาดการประชาสัมพันธและแรงงานสนับสนุนจากหนวยงานที่สามารถสรางความนาสนใจ 

แกนักทองเที่ยวไดอยางแทจริง 
๕.ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
W14 ไมมีระบบน้ําเสียที่ถูกหลักสุขาภิบาล 
W15 ตองใชงบประมาณเปนจํานวนมาก 
๖.ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
W16 ขาดการจัดทําฐานขอมูลดานภูมิปญญาทองถิ่นและดานศิลปวัฒนธรรม 
W17 ไมมีศูนยศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
W18 ขาดบุคลากรท่ีมีความรูดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
W19 งบประมาณมีจํากัด 
W20 ขอจํากัดของระเบียบในการเบิกจายงบประมาณของโครงการ 
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โอกาส (Opportunity) 
1.ดานโครงสรางพื้นฐาน 
O1 มีหนวยงานภายนอกใหการสนับสนุนการจัดการดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
O2 เปนเมืองศูนยกลางการคาชายแดนรัฐบาลและหนวยงานภายนอกใหความสนใจ 
O3 เขตเทศบาลที่ถูกกําหนดใหเปนเมืองเศรษฐกิจพิเศษ ไดรบัการสนับสนุนในเร่ืองงบประมาณ 

ในดานโครงสรางพ้ืนฐานจากหนวยงานของรัฐ 
๒.ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
(ดานการสงเสริมคณุภาพชีวติ) 
O4 ชุมชนในเขตเทศบาลมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในกิจกรรมทางดานการศึกษา 
O5 รัฐบาลจัดงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ และสนับสนุนงบประมาณนโยบาย    

เรียนฟรี 15 ป 
O6 ในพ้ืนท่ีมีสถานศึกษาที่หลากหลาย เชน วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยการอาชีพ การศึกษานอกโรงเรียน 

เปนตน 
O7 ชุมชนมีสวนรวมในการเขารวมกิจกรรมและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการศึกษาของโรงเรียนในเขต

เทศบาล 
(ดานการสงเสริมการกีฬา) 
O8 นโยบายรัฐบาลสงเสริมใหประชาชนออกกําลังกายและรักษาสุขภาพ 
O9 มีการแขงขันกีฬาสรางความสัมพันธระหวางไทย-มาเลเซยี 

O10 เยาวชนและประชาชนรวมกันออกกําลังกาย 
O11 เยาวชนและประชาชนใหความสนใจดานการกีฬา 
(ดานการสงเสริมสุขภาพและอนามยัตลอดจนการพฒันาดานสาธารณสขุ) 
O12 องคกรชุมชนเขมแข็งชวยเหลือในการปฏิบัติงาน 
O13 มีสถานบริการดานสาธารณสุขของรัฐบาลในพ้ืนที่กระจายไปในแหลงเขตเมืองยานชุมชนหนาแนน 
(ดานการสงเสริมอาชพี) 
O14 มีศูนยจําหนายผลิตภัณฑ (OTOP) 
(ดานการปองกนัปญหายาเสพติด) 
O15 ความเขมแข็งขององคกรชุมชน (อสม. แกนนําชุมชน) 
O16 นโยบายของรัฐดานยาเสพติดท่ีมีความชัดเจน 
O17 ความรวมมือและการประสานงานระหวางองคกรภาคีเครือขาย 
3.ดานการจัดระเบยีบชมุชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 
(ดานการปรบัปรุงระบบปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยใหไดมาตรฐานและมีประสทิธภิาพ) 
O18 มีโอกาสฝกซอมแผนรวมกันระหวางไทย-มาเลเซียในการพัฒนาความรูและความสามารถ 
O19 มีหนวยงานสนับสนุนในพื้นที่ใกลเคียง เม่ือเกิดสาธารณภัยที่เกินกําลังของเทศบาล 
(ดานความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสินของประชาชน) 
O20 รัฐบาลใหการสนับสนุนในการติดตั้งกลองวงจรปดและไฟฟาแสงสวางเพ่ิมมากขึ้น 

O21 เมืองสุไหงโก-ลกเปนท่ีสนใจของนักทองเท่ียว เปนเมืองชายแดน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
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๔.ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 
O22 มีโรงแรมท่ีพัก รานอาหาร สถานบันเทิง แหลงบริการนักทองเที่ยวพรอมรองรับนักทองเท่ียวตลอดป 
O23 มีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่เอื้อตอการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล 
๕.ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
O24 เปนเมืองชายแดนท่ีรัฐบาลใหการสนับสนุนดานส่ิงแวดลอม 
๖.ดานศลิปะ วฒันธรรม จารตีประเพณีและภมูปิญญาทองถิ่น 
O25 มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ประชาชนในแตละกลุมยังคงยึดถือวัฒนธรรมปฏิบัติเปนแนวทาง 

สืบตอกันมา 
O26 เปนพื้นที่ชายแดนมีการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบาน 
O27 ประชาชนยึดม่ันในศาสนา 
O28 ประชาชนใหความรวมมอืในการจัดกิจกรรมงานตางๆ 
O29 อําเภอสุไหงโก-ลกเปนอําเภอที่ติดกับชายแดนไทยมาเลเซีย 

 

 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ                                  

 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกมีหนาท่ีในการบริการสาธารณะพื้นฐานแกประชาชนในทองถ่ินและ           
ยังมีบทบาทหนาที่ในการพัฒนาคุณภาพชวีิต การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของทองถิ่นดวย เปนองคกรที่เปด
ใหประชาคมทองถ่ินเขามีสวนรวมในการบริหาร และการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
เพิ่มมากขึ้น ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่นตามประเด็นการพัฒนาทองถิ่น
จากการสํารวจขอมูลจากประชาชนในพ้ืนที่ เพื่อทราบปญหาความตองการเพ่ือจะไดแกไขปญหา พบวามีความ
ตองการแกไขปญหามากมาย แตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกมีขอจํากัดในดานงบประมาณและบุคคลกร                    
ทําใหบางอยางยังไมสามารถแกไขเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนได ประกอบอํานาจหนาที่ของ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกมีมากมาย ทาํใหตองจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือบริการประชาชนจากเหตุผลความ
จําเปนเหลานี้ ทําใหเห็นวาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกคอนขางมีขอจํากัดในการพัฒนา แตประชาชนบางสวน    
ยังรูวาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกยังไมสามารถแกไขปญหาไดตามที่ประชาชนตองการ เพราะปจจัยภายนอกที่มี
ผลตอการพัฒนา ไดแก การเมือง เศรษฐกิจ การลงทุน สังคม การศึกษา นโยบาย กฎหมาย เทคโนโลยีและ
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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สวนท่ี 3 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
๑.ยทุธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

 
ที ่ 

 
ยุทธศาสตร  

 
ดาน 

 
แผนงาน 

 
หนวยงาน 

รับผดิชอบหลกั  

 
หนวยงาน
สนับสนนุ 

1 ดานโครงสรางพื้นฐาน - ดานบริการชุมชนและสังคม 
- ดานเศรษฐกิจ 

๑.แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา  

กองชาง  - 

2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวติ  - ดานบริหารงานทั่วไป 1.แผนงานบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดฯ  - 

- ดานบริการชมุชนและสังคม 1.แผนงานการศึกษา 
2.แผนงานสาธารณสุข 
3.แผนงานสังคมสงเคราะห 
4.แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
6.แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
7.แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา 

สํานักการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 

กองสวัสดิการสังคมฯ 
กองสวัสดิการฯ 

 
สํานักการศึกษา 

 
สํานักการศึกษา 

-  

3. ดานการวางแผน การสงเสริม 
การลงทุน พาณชิยกรรม 
และการทองเท่ียว 

- ดานบริหารงานทั่วไป 1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป  สํานักปลัดฯ  - 

- ดานการบริการชุมชน 
และสังคม  

1.แผนงานสาธารณสุข 
๒.แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา 

กองสาธารณสุขฯ 
กองชาง 

- 

4.  ดานการบริหารจดัการ 
 และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
 และสิง่แวดลอม 
 

- ดานบริการชุมชนและสังคม ๑.แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 

 

- 

๕  ดานศิลปะ วฒันธรรม 
 จารีตประเพณีและภมูิปญญาทองถ่ิน 
  
 

- ดานการบริการและสังคม 1.แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
2.แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กองสวัสดิการฯ 
 

สํานักปลัดฯ 
สํานักการศึกษา 

- 

๖  ดานการบริหารจดัการ 
 ตามหลกัธรรมาภิบาล 
  
 
 
 
 
  

- ดานบริหารงานทั่วไป 1.แผนบริหารงานทั่วไป กองยุทธศาสตรฯ - 

- ดานการเศรษฐกิจ 1.แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา 
๒.แผนงานการพาณิชย 

สํานักการศึกษา 
 

สํานักปลัดฯ 

- 

- ดานบริการชุมชนและสังคม 1.แผนงานสรางความ 
เขมแข็งของชุมชน 

กองสวัสดิการฯ - 

 



จํานวน

โครงการ

    งบประมาณ    

(บาท)

จํานวน

โครงการ

    งบประมาณ    

(บาท)

จํานวน

โครงการ

    งบประมาณ   

 (บาท)

จํานวน

โครงการ

    งบประมาณ    

(บาท)

จํานวน

โครงการ

    งบประมาณ    

(บาท)

จํานวน

โครงการ
    งบประมาณ    (บาท)

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 17     40,440,000 5      4,420,000  -   -   -   -   -   -  22          44,860,000

รวม 17     40,440,000 5     4,420,000  -   -  -   -  -   - 22          44,860,000
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ผ. ๐1

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)



จํานวน

โครงการ

    งบประมาณ    

(บาท)

จํานวน

โครงการ

    งบประมาณ    

(บาท)

จํานวน

โครงการ

    งบประมาณ   

 (บาท)

จํานวน

โครงการ

    งบประมาณ    

(บาท)

จํานวน

โครงการ

    งบประมาณ    

(บาท)

จํานวน

โครงการ
    งบประมาณ    (บาท)

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1          200,000 1        200,000 1        200,000 1          200,000 1         200,000 5            1,000,000

2.2 แผนงานการศึกษา 10 61,398,900 10 61,398,900 10 61,398,900 10 61,398,900 10 61,398,900 50 306,994,500

2.3 แผนงานสาธารณสุข 6 981,000 6 981,000 6 981,000 6 981,000 6 981,000 30 4,905,000

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห 4 280,000 4 280,000 4 280,000 4 280,000 4 280,000 20 1,400,000

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 7 3,990,747.90 6 3,850,000 6 3,850,000 6 3,850,000 6 3,850,000 31 19,390,747.90

๒.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 9 2,130,000 9 2,130,000 9 2,130,000 9 2,130,000 9 2,130,000 45 10,650,000

2.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 6,180,000  -   -   -   -   -   -   -   -  1 6,180,000

รวม 38 75,160,648 36 68,839,900 36 68,839,900 36 68,839,900 36 68,839,900 182 350,520,247.90
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จํานวน

โครงการ

    งบประมาณ    

(บาท)

จํานวน

โครงการ

    งบประมาณ    

(บาท)

จํานวน

โครงการ

    งบประมาณ   

 (บาท)

จํานวน

โครงการ

    งบประมาณ    

(บาท)

จํานวน

โครงการ

    งบประมาณ    

(บาท)

จํานวน

โครงการ
    งบประมาณ    (บาท)

ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการวางแผนการสงเสริม

การลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 220,000 1 220,000 1 220,000 1 220,000 1 220,000 5 1,100,000

3.2 แผนงานสาธารณสุข 2 1,040,000 2 1,040,000 2 1,040,000 2 1,040,000 2 1,040,000 10 5,200,000

3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 50,000,000  -   -   -   -   -   -   -   -  1 50,000,000

รวม 4 51,260,000 3 1,260,000 3 1,260,000 3 1,260,000 3 1,260,000 16 56,300,000
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ยุทธศาสตร
ป ๒๕๖6 ป ๒๕๖7 ป ๒๕๖8 ป ๒๕๖9 ป ๒๕70 รวม 5 ป



จํานวน

โครงการ

    งบประมาณ    

(บาท)

จํานวน

โครงการ

    งบประมาณ    

(บาท)

จํานวน

โครงการ

    งบประมาณ   

 (บาท)

จํานวน

โครงการ

    งบประมาณ    

(บาท)

จํานวน

โครงการ

    งบประมาณ    

(บาท)

จํานวน

โครงการ
    งบประมาณ    (บาท)

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการบริหารจัดการ

และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2 600,000         2 600,000       2 600,000       2 600,000         2 600,000        10             3,000,000

รวม 2 600,000 2 600,000 2 600,000 2 600,000 2 600,000 10 3,000,000
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ป ๒๕70 รวม 5 ป

ง

ยุทธศาสตร
ป ๒๕๖6 ป ๒๕๖7 ป ๒๕๖8 ป ๒๕๖9



จํานวน

โครงการ

    งบประมาณ    

(บาท)

จํานวน

โครงการ

    งบประมาณ    

(บาท)

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ (บาท)

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ (บาท)

จํานวน

โครงการ

     งบประมาณ   

 (บาท)

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ (บาท)

ยุทธศาสตที่ ๕ ดานศิลปะ วัฒนธรรม 

จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

5.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1          300,000 1        300,000 1        300,000 1          300,000 1         300,000 5            1,500,000

5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 20 4,450,000 20 4,450,000 20 4,450,000 20 4,450,000 20 4,450,000 100 22,250,000

รวม 21 4,750,000 21 4,750,000 21 4,750,000 21 4,750,000 21 4,750,000 105 23,750,000
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ยุทธศาสตร
ป ๒๕๖6 ป ๒๕๖7 ป ๒๕๖8 ป ๒๕๖9 ป ๒๕70 รวม 5 ป



จํานวน

โครงการ

    งบประมาณ    

(บาท)

จํานวน

โครงการ

    งบประมาณ    

(บาท)

จํานวน

โครงการ

    งบประมาณ   

 (บาท)

จํานวน

โครงการ

    งบประมาณ    

(บาท)

จํานวน

โครงการ

    งบประมาณ    

(บาท)

จํานวน

โครงการ
    งบประมาณ    (บาท)

ยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการบริหารจัดการ     

ตามหลักธรรมาภิบาล

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 646,000 3 646,000 3 646,000 3 646,000 3 646,000 15 3,230,000

6.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 3 1,250,000 3 1,250,000 3 1,250,000 3 1,250,000 3 1,250,000 15 6,250,000

6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 24 31,805,290 8 3,855,000 6 2,150,000 11 2,605,000 5 1,065,000 54 41,480,290

6.4 แผนงานการพาณชิย 1 24,000  -   -   -   -   -   -   -   -  1 24,000

รวม 31 33,725,290 14 5,751,000 12 4,046,000 17 4,501,000 11 2,961,000 85 50,984,290

รวมทั้งสิ้น 113 205,935,938 81 85,620,900 74 79,495,900 79 79,950,900 73 78,410,900 420 529,414,538

๑๓๐

รวม 5 ป

ยุทธศาสตร
ป ๒๕๖6 ป ๒๕๖7 ป ๒๕๖8 ป ๒๕๖9 ป ๒๕70

ฉ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนนแอสฟลทติก

คอนกรีตถนนสายชุมชน

กือบงกาแม (ขางโรงเรียน

แสงธรรมวิทยา)

 - เพื่อปรับปรุงถนน

ใหไดมาตรฐาน 

สามารถใชคมนาคม

ไดอยางสะดวกปลอดภัย

 - ผิวจราจรกวาง

เฉลี่ย 5.50 ม. 

หนา 0.05 ม.

ยาวรวม 1,410.00 ม.

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

7,755.00 ตร.ม.

3,436,000  -  -  -  -  - ถนนสาย

ชุมชนกือบงกาแม

(ขางโรงเรียน

แสงธรรมยาวรวม 

1,410.00 ม.

ไดรับการกอสราง

และปรับปรุง

 - ชุมชนมีถนน

ที่ไดมาตรฐาน

และปลอดภัย

กองชาง

2 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนน คสล.

ถนนภายในชุมชน

ตันหยงมะลิ 

(ทางหลวงหมายเลข 

4057) ซอยทางเขา

บานเลขที่ 164/1)

 - เพื่อใหประชาชน

มีถนนใชในการคมนาคม

อยางสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร

 - ผิวจราจรกวาง 

4.00 ม. หนา 0.15 ม.

ยาวรวม 170.00 ม.

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

680.00 ตร.ม.

520,000  -  -  -  -  - ถนนภายใน

ชุมชนตันหยงมะลิ

(ทางหลวงหมายเลข 

4057) ซอยทางเขา

บานเลขที่ 164/1

ยาวรวม 170.00 ม.

ไดรับการกอสราง

และปรับปรุง 

 - ประชาชนในพื้นที่

มีถนนไดมารตฐาน

และสะดวกปลอดภัย

ในการสัญจร 

กองชาง

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : สงเสริมศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การคาการลงทุนและการคาชายแดนเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕66-๒๕70)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : ดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1 : ดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่
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เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนน คสล.

ถนนประชาสําราญ 

 - เพื่อใหประชาชน

มีถนนใชในการคมนาคม

อยางสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร

 - ผิวจราจรกวาง 

8.30-9.60 ม. 

หนา 0.15 ม.

ยาวรวม 149.00 ม.

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

1,303.75 ตร.ม.

1,094,000  -  -  -  -  - ถนนประชาสําราญ

ยาวรวม 149.00 ม.

ไดรับการกอสราง

และปรับปรุง

 - ประชาชนในพื้นที่

มีถนนไดมารตฐาน

และสะดวกปลอดภัย

ในการสัญจร 

กองชาง

4 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนน คสล. 

ถนนประชาสําราญ

(ขางธนาคารกรุงศรีฯ)

 - เพื่อใหประชาชน

มีถนนใชในการคมนาคม

อยางสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร

 - ผิวจราจรกวาง

เฉลี่ย 8.15 ม.

หนา 0.15 ม.

ยาวรวม 113.80 ม.

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

950.00 ตร.ม.

855,000  -  -  -  -  - ถนนประชาสําราญ

ยาวรวม 113.80 ม.

(ขางธนาคารกรุงศรีฯ)

ไดรับการกอสราง

และปรับปรุง

 - ประชาชนในพื้นที่

มีถนนไดมารตฐาน

และสะดวกปลอดภัย

ในการสัญจร 

กองชาง

5 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนน คสล. 

พรอมระบบระบายนํ้า

ถนนเจริญเขตซอย 17 

(หมูบานมะลิวัลย)

 - เพื่อปรับปรุงถนน

ใหไดมาตรฐานสามารถ

ใชคมนาคมได

อยางสะดวกและ

ระบบระบายนํ้าที่ดี

 - ผิวจราจรกวาง 

6.00 ม. หนา 0.15 ม.

ยาวรวม 105.00  ม.

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

630.00 ตร.ม.

รางนํ้ากวางภายใน 

0.40 ม.

ยาวรวม 210.00 ม.

1,150,000  -  -  -  -  - ถนนเจริญเขต

ซอย 17 

(หมูบานมะลิวัลย)

ยาวรวม 

105.00 ม. 

ไดรับการกอสราง

และปรับปรุง

พรอมระบบระบายนํ้า

 - ประชาชนในพื้นที่

มีถนนไดมาตรฐาน

สําหรับใชในการ

คมนาคมและ

ไมมีน้ําทวมขัง

กองชาง

ที่ โครงการ
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : สงเสริมศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การคาการลงทุนและการคาชายแดนเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : ดานโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 1 : ดานโครงสรางพื้นฐาน

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนน คสล. 

ถนนโตะลือเบ ซอย 3

 - เพื่อใหประชาชน

มีถนนใชในการคมนาคม

อยางสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร

 - ผิวจราจรกวาง 

5.00 ม. หนา 0.15 ม.

ยาวรวม 160.00  ม.

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

800.00 ตร.ม.

650,000  -  -  -  -  - ถนนโตะลือเบ

ยาวรวม 160.00 ม.

ไดรับการปรับปรุง

 - ประชาชนใน

พื้นที่มีถนน

ไดมารตฐาน

และสะดวกปลอดภัย

ในการสัญจร 

กองชาง

7 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนน คสล. 

พรอมระบบระบายนํ้า

ถนนภายในชุมชน

สวนมะพราว

 - เพื่อปรับปรุงถนน

ใหไดมาตรฐาน

สามารถใชคมนาคม

ไดอยางสะดวกและ

ระบบระบายนํ้าที่ดี

 - ผิวจราจรกวาง

เฉลี่ย 6.00 ม. 

หนา 0.15 ม. 

ยาวรวม 150.00 ม.

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

900.00 ตร.ม. 

รางนํ้ากวางภายใน 

0.40 ม.

ยาวรวม 300.00 ม. 

1,650,000     -  -  -  -  - ถนนภายในชุมชน

สวนมะพราว

ยาวรวม 150.00 ม.

ไดรับการปรุง

พรอมระบบระบายนํ้า

 - ประชาชนในพื้นที่มี

ถนนไดมารตฐาน

สําหรับใชในการ

คมนาคมและ

ไมมีน้ําทวมขัง

กองชาง

8 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนน คสล. 

ถนนเจริญเขต ซอย 17

 - เพื่อใหประชาชน

มีถนนใชในการคมนาคม

อยางสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร

 - ผิวจราจร

กวาง 5.20-7.50 ม. 

หนา 0.15 ม. 

ยาวรวม 188.80 ม.

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

1,240.80 ตร.ม.

1,080,000     -  -  -  -  - ถนนเจริญเขต 

ซอย 17 

ยาวรวม 188.80 ม.

ไดรับการปรับปรุง

 - ประชาชนในพื้นที่

มีถนนไดมารตฐาน

และสะดวกปลอดภัย

ในการสัญจร

กองชาง

งบประมาณ

วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : ดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1 : ดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : สงเสริมศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การคาการลงทุนและการคาชายแดนเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
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ที่ โครงการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดวาจะไดรับตัวชี้วัด (KPI)



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนน คสล. 

ถนนประชาวิวัฒน 

ซอย 17/13

 - เพื่อใหประชาชน

มีถนนใชในการคมนาคม

อยางสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร

 - ผิวจราจรกวางเฉลี่ย

4.50 ม. หนา 0.15 ม.

ยาวรวม 200.50 ม.

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

902.25 ตร.ม.

777,000        -  -  -  -  - ถนนประชาวิวัฒน

ยาวรวม 200.50 ม.

ไดรับการปรับปรุง

 - ประชาชนในพื้น

ที่มีถนนไดมารตฐาน

และสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร

กองชาง

10 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนน คสล. 

ถนนประชาวิวัฒน 

ซอย 11 

(ชวงบานปยนรา)

 - เพื่อใหประชาชน

มีถนนใชในการคมนาคม

อยางสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร

 - ผิวจราจรกวาง 

5.00 ม. หนา 0.15 ม. 

ยาวรวม 66.00 ม.

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

330.00 ตร.ม.

289,000      -  -  -  -  - ถนนประชาวิวัฒน

ยาวรวม 66.00 ม.

ไดรับการปรับปรุง

 - ประชาชนในพื้นที่

มีถนนไดมารตฐาน

และสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร

กองชาง

11 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุง ถนน คสล. 

ถนนภายในชุมชน

ศรีอามาน

(ซอยขางปอมตรวจการณ)

 - เพื่อใหประชาชน

มีถนนใชในการคมนาคม

อยางสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร

 - ผิวจราจรกวาง 

5.00 ม. หนา 0.15 ม. 

ยาวรวม 83.50 ม.

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

417.50 ตร.ม.

358,000        -  -  -  -  - ถนนภายในชุมชน

ศรีอามาน (ซอยขาง

ปอมตรวจการณ) 

ยาวรวม 83.50 ม.

ไดรับการปรับปรุง

 - ประชาชนในพื้นที่

มีถนนไดมารตฐาน

และสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร

กองชาง

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : ดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : สงเสริมศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การคาการลงทุนและการคาชายแดนเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ที่

ยุทธศาสตรที่ 1 : ดานโครงสรางพื้นฐาน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

134



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนน คสล.

พรอมระบบระบายนํ้า

ถนนภายในชุมชน

ศรีอามาน

 - เพื่อปรับปรุงถนน

ใหไดมาตรฐาน

สามารถใชคมนาคม

ไดอยางสะดวก

และระบบระบายนํ้าที่ดี

 - ถนน คสล. 

ยาวรวม 200.00 ม. 

ทอขนาดเสนผา

ศูนยกลาง 1.50 ม.

ยาวรวม 250.00 ม.

5,000,000     -  -  -  -  - ถนนภายในชุมชน

ศรีอามาน 

ยาวรวม 200.00 ม.

ไดรับการปรับปรุง

พรอมระบบระบายนํ้า

 - ประชาชนในพื้นที่มี

ถนนไดมารตฐาน

สําหรับใชในการ

คมนาคมและไมมีนํ้า

ทวมขัง

กองชาง

13 โครงการกอสราง

ถนน คสล. 

ถนนทรายทอง 1 

ซอย 6

 - เพื่อใหมีถนนที่ได

มารตฐานสามารถใช

คมนาคมอยางสะดวก 

ปลอดภัยในการสัญจร

 - ผิวจราจรกวาง 

6.00 ม.

ยาวรวม 280.00  ม.

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

1,680.00 ตร.ม.

1,500,000     -  -  -  -  - กอสรางถนน คสล.

ถนนทรายทอง 1

ซอย 6 ยาวรวม 

280.00 ม.

 - ประชาชนในพื้นที่

มีถนนไดมารตฐาน

และสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร

กองชาง

14 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนน คสล. 

พรอมระบบระบายนํ้า

ถนนทรายทอง 1 

ซอย 10

 - เพื่อปรับปรุงถนน

ใหไดมารตฐานสามารถ

ใชคมนาคมไดอยางสะดวก

และระบบ

ระบายนํ้าที่ดี

 - ผิวจราจรกวาง 

4.00 ม. หนา 0.15 ม. 

ยาวรวม 20.00  ม.

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

80.00 ตร.ม.

รางนํ้ากวางภายใน 

0.50 ม. 

ยาวรวม 85.00 ม. 

403,000        -  -  -  -  - ถนนทรายทอง 1

ซอย 10 

ยาวรวม 20.00 ม.

ไดรับการปรับปรุง

พรอมระบบระบายนํ้า

 - ประชาชนในพื้นที่มี

ถนนไดมารตฐาน

สําหรับใชในการ

คมนาคมและ

ไมมีน้ําทวมขัง

กองชาง

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

135

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : สงเสริมศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การคาการลงทุนและการคาชายแดนเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : ดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1 : ดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนน คสล. 

พรอมทางเชื่อมและ

ฝาคูระบายนํ้า

ถนนประชาวิวัฒน

(ระยะที่ 1)

 - เพื่อปรับปรุงถนน

ใหไดมาตรฐาน

สามารถใชคมนาคม

ไดอยางปลอดภัย

และมีระบบระบายนํ้าที่ดี

 - ผิวจราจร

กวางเฉลี่ย 8.80 ม.

หนา 0.20 ม. 

ยาวรวม 750.00 ม.

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

7,044.00 ตร.ม.

และงานปรับปรงุ

ฝาคูระบายนํ้ายาวรวม

1,376.00 ม.

7,924,000     -  -  -  -  - ถนนประชาวิวัฒน

ยาวรวม 750.00 ม.

ไดรับการปรับปรุง

พรอมทางเชื่อมและ

ฝาคูระบายนํ้า

 - ประชาชนในพื้นที่มี

ถนนไดมาตรฐาน

สําหรับใชในการ

คมนาคมและไมมีนํ้า

ทวมขัง

กองชาง

16 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนน คสล.

พรอมระบบระบายนํ้า

ถนนประชาวิวัฒน

(ระยะที่ 2)

 - เพื่อปรับปรุงถนน

ใหไดมาตรฐาน

สามารถใชคมนาคม

ไดอยางปลอดภัย

และมีระบบระบายนํ้าที่ดี

 - ผิวจราจรกวางเฉลี่ย

10.00 ม. 

หนา 0.20 ม.

ยาวรวม 542.00 ม.

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

5,420.00 ตร.ม.

9,961,000     -  -  -  -  - ถนนประชาวิวัฒน

ยาวรวม 542.00 ม.

ไดรับการปรับปรุง

พรอมระบบระบายนํ้า

 - ประชาชนในพื้นที่

มีถนนไดมาตรฐาน

สําหรับใชในการ

คมนาคมและ

ไมมีน้ําทวมขัง

กองชาง

136

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : สงเสริมศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การคาการลงทุนและการคาชายแดนเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : ดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1 : ดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนน คสล.

พรอมระบบระบายนํ้า

ถนนประชาวิวัฒน

(ระยะที่ 3)

 - เพื่อปรับปรุงถนน

ใหไดมาตรฐาน

สามารถใชคมนาคม

ไดอยางปลอดภัย

และระบบระบายนํ้าที่ดี

 - ผิวจราจรกวางเฉลี่ย

8.50-10.00 ม.

หนา 0.20 ม.

ยาวรวม 205.00 ม.

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

2,190.00 ตร.ม.

และงานทอ คสล.

ขนาดเสนผาศูนยกลาง

10.00 ม. พรอมบอพัก

ยาวรวม 157.00 ม.

3,793,000     -  -  -  -  - ถนนประชาวิวัฒน

ยาวรวม 205.00 ม.

ไดรับการปรับปรุง

พรอมระบบระบายนํ้า

 - ประชาชนในพื้นที่

มีถนนไดมาตรฐาน

สําหรับใชในการ

คมนาคมและ

ไมมีน้ําทวมขัง

กองชาง

18 โครงการขุดลอก

คูระบายนํ้า

ภายในชุมชนจือแลตูลี

 - เพื่อการระบายนํ้า

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ลดการทวมขัง

ของนํ้าภายในชุมชน

 - ขุดลอกคูระบายนํ้า

ยาว 800.00 ม. 

 - 500,000      -  -  -  - คูระบายนํ้า

ยาว 800.00 ม.

ไดรับการขุดลอก

 - การระบายนํ้า

มีประสิทธิภาพ

ลดการทวมขังของน้ํา

ภายในชุมชน

กองชาง

137

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : สงเสริมศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การคาการลงทุนและการคาชายแดนเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : ดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1 : ดานโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนน คสล.

ถนนรักษชนะอุทิศ 2

 - เพื่อปรับปรุงถนน

ใหไดมารตฐาน

สามารถใชคมนาคม

ไดอยางสะดวก

ปลอดภัยในการสัญจร

 - ผิวจราจรกวาง 

7.00 ม. 

หนา 0.15 ม. 

ยาวรวม 164.00 ม.

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

1,148.00 ตร.ม.

 

 - 920,000      -  -  -  - ถนนรักษชนะอุทิศ

ยาวรวม 164.00 ม.

ไดรับการกอสราง

และปรับปรุง

 - ประชาชนในพื้นที่มี

ถนนไดมารตฐาน

และสะดวก 

ปลอดภัยในการสัญจร

กองชาง

20 โครงการฟนฟูและ

บูรณาการแหลงน้ํา

ชุมชนอริศราถึง

ชุมชนบาโงปริเม็ง

 - เพื่อปรับปรุงถนน

และฟนฟูแหลงนํ้า

ในชุมชนใหมีความ

สะอาดมากยิ่งขึ้น

 - ขนาดกวาง 4.00 ม.

ยาว 300.00 ม. 

 - 200,000      -  -  -  - แหลงนํ้าชุมชน

อริศราและชุมชน

บาโงปรเิม็ง

ยาว 300.00 ม.

ไดรับการฟนฟู

 - ประชาชนในพื้นที่

มีแหลงนํ้าที่สะอาด

พรอมทั้งพ้ืนที่มี

ความสวยงาม

มากยิ่งข้ึน

กองชาง

21 โครงการขุดลอก

คลองบือเร็ง 1

 - เพื่อรองรับการ

ระบายนํ้าไดอยาง

มีประสิทธิภาพ

และลดการทวมขัง

ของนํ้าภายในพื้นที่

 - บือเร็ง 1 

กวาง 6.00 ม.

ยาว 300.00 ม. 

 - 500,000      -  -  -  - คลองบือเร็ง 

ยาว 300.00 ม.

ไดรับการขุดลอก

 - การระบายนํ้า

มีประสิทธิภาพ 

ลดการทวมขัง

ของนํ้าภายใน

ชุมชน

กองชาง

138

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : ดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1 : ดานโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : สงเสริมศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การคาการลงทุนและการคาชายแดนเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนน คสล.

ถนนสฤษดิ์วงศ

 - เพื่อใหมีถนนที่ได

มารตฐานสามารถใช

คมนาคมอยางสะดวก 

ปลอดภัยในการสัญจร

 - ผิวจราจรกวาง

เฉลี่ย 10.00 ม. 

ยาว 250.00 ม.

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

2,500.00 ตร.ม. 

 - 2,300,000     -  -  - ถนนสฤษดิ์วงศ 

ยาว 250.00 ม.

ไดรับการกอสราง

และปรับปรุง

 - ประชาชนในพื้นที่

มีถนนไดมารตฐานและ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร

กองชาง

รวม 22 โครงการ 40,440,000 4,420,000    -  - 

139

โครงการ วตัถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : สงเสริมศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การคาการลงทุนและการคาชายแดนเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : ดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1 : ดานโครงสรางพื้นฐาน

ที่



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงคปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติด

 - เพ่ือใหกลุมเสี่ยง 

เด็กและเยาวชนไดรับ

ความรูดานการรณรงค

ปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติด

 - อบรมกลุมเสี่ยงใน

เขตเทศบาล

ปละ 100 คน 

เด็กและเยาวชน

ในเขตชุมชน 

จํานวน 31ชุมชน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  - กลุมเสี่ยง

ลดลง

 - ทําใหกลุมเสี่ยง 

เด็กและเยาวชน

ไดรับความรูดาน

การรณรงคปองกัน

และแกไขปญหา

ยาเสพติดให

โทษอยางถูกตอง

สํานักปลัดฯ

รวม 1 โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

วัตถุประสงค

งบประมาณ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 : เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยและความเขมแข็งใหกับชุมชนบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมอยางสันติสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตรที่ 2 : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕66-๒๕70)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา 

(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

 - เพ่ือเปนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษาสําหรับ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ในสังกัดเชน 

คาอาหารกลางวัน 

เงินรายหัวนักเรียน 

เงินพัฒนาการศึกษา

และคาใชจายตามรายการ

หรือวัตถุประสงค

ที่ไดรับการอุดหนุนจากรัฐ

 1. เงินอุดหนุนสําหรับ

สนับสนุนอาหารกลางวัน

 2. เงินอุดหนุนสําหรับ

สนับสนุนคาใชจายในการ

จัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก (ศพด.) 

2,891,200 2,891,200 2,891,200 2,891,200 2,891,200  - รอยละ 100 

ของ ศพด. 

ไดรับเงินจัดสรร

งบประมาณ

ดําเนินการตาม

โครงการฯ

 - ศพด. ไดรับสนับสนุน

งบประมาณคาใชจาย

บริหารสถานศึกษา

เพ่ือเปนคาใชจายตางๆ

ในการดําเนินการ

ตลอดปงบประมาณ

สํานกัการศึกษา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานการศึกษา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒570)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา 

(โรงเรียนในสังกัด

เทศบาล)

 - เพ่ือเปนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษาของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

เชน คาอาหารกลางวัน 

เงินรายหัวนักเรียน 

เงินพัฒนาการศึกษา 

และคาใชจายตามรายการ

หรือวัตถุประสงค

ที่ไดรับการอุดหนุนจากรัฐ

1. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน

อาหารกลางวัน 

 2. เงินอุดหนุนสําหรับ

สงเสริมศักยภาพการ

จัดการศึกษาทองถ่ิน 

 3. เงินอุดหนุนสําหรับ

สงเสริมศักยภาพการ

จัดการศึกษาทองถ่ิน

(คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับเด็ก

นักเรียนยากจน)

 4. เงินอุดหนุนสําหรัสนับสนุน

คาใชจายในการจัดการศึกษา

ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          

5. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน

การจัดการศึกษาองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนใต 

6.คาเบี้ยประชุมเอง

คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

28,372,200 28,372,200 28,372,200 28,372,200 28,372,200  - รอยละ 100 

ของโรงเรียนไดรับ

เงินจัดสรร

งบประมาณ

ดําเนินการตาม

โครงการฯ

 - โรงเรียนไดรับ

สนับสนุนงบประมาณ

คาใชจายบริหาร

สถานศึกษา เพ่ือเปน

คาใชจายตางๆ ในการ

ดําเนินการตลอด

ปงบประมาณ

สํานกัการศึกษา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานการศึกษา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)

142



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการอุดหนุน

คาอาหารกลางวัน

นักเรียนโรงเรียน

สังกัด สพฐ.ในพื้นที่

 - เพื่อใหนกัเรียน

มีอาหารกลางวัน

รับประทาน

 - เด็กระดับกอนประถมศึกษา

และระดับประถมศึกษาปที่ 

1 - 6 สังกัด สพฐ.ในพื้นที่ 

มีอาหารกลางวันเพียงพอ

7,308,000 7,308,000 7,308,000 7,308,000 7,308,000  - รอยละ 100 

ของจํานวน

นักเรยีนได

รับประทาน

อาหารกลางวัน

 - นักเรยีนทุกคน

ไดรับประทานอาหาร

กลางวันที่มีประโยชน

สํานกัการศึกษา

4 โครงการอุดหนุน

อาหารเสริม (นม)

 - เพื่อจายเปนคาอาหาร

เสริม (นม) โรงเรียนบาน

สุไหงโก-ลก,โรงเรยีนสังกัด

เทศบาล,ศพด.เทศบาล,

ศพด.มัสยิดอะหมาดียะห,

ศพด.มัสยิดอัลอามีน,

และศพด.วัดโก-ลก

เทพวิมล

 - สําหรับเด็กระดับ

กอนวัยเรียนประถมศึกษา,

ระดับประถมศึกษาปที่ 

1-6 และเด็กประจํา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

สังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

9,573,500 9,573,500 9,573,500 9,573,500 9,573,500  - รอยละ 100 

ของจํานวน

นักเรยีนที่ไดรับ

อาหารเสริม (นม)

 - นักเรยีนทุกคน

ไดรับประทาน

อาหารเสริม (นม)

สํานกัการศึกษา

5 โครงการจดั

นิทรรศการ

และการแขงขันทักษะ

ทางวิชาการ

 - เพื่อใหนกัเรียนเขารวม

การแขงขันทางวิชาการ

และจัดนทิรรศการการ

เผยแพรผลงานการจัด

การศึกษาของเทศบาลฯ

 - นักเรยีนเขารวม

การแขงขัน 

จํานวน ๑,๐๐๐ คน 

และมีนทิรรศการ  

ไมนอยกวา ๔ บูท

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  - นกัเรยีนเขา

รวมโครงการ

จํานวน 

ไมนอยกวา 

รอยละ 80

 - เปนการ

ประชาสัมพันธ รูปแบบ

และพัฒนา

การความกาวหนา

ในการจดัการศึกษา

ของโรงเรียนเทศบาล

สํานกัการศึกษา
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ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการจดั

นิทรรศการ

ทางวิชาการและ

แสดงผลงานนักเรียน

กลุมโรงเรยีนเทศบาล

ระดับภาคและ

ระดับประเทศ

 - เพื่อสงเสริมกิจกรรม

ทางวิชาการของกลุม

โรงเรียนเทศบาลและ

นําเสนอผลงานนักเรยีน

และการเรียนการสอน

ของครู   

- เพื่อประชาสัมพันธ

การจัดกิจกรรมของ

เทศบาล

 - พนกังานครู/นกัเรียน 

เขารวมกิจกรรมการแขงขัน

ทางวิชาการและนทิรรศการ 

จํานวน ๒๐๐ คน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  - ครแูละนักเรยีน

เขารวมโครงการ

ไมนอยกวา 

รอยละ 80

 - พนกังานครู/นกัเรียน

ไดแสดงออก

ถึงศักยภาพและ

เปนการเผยแพรผลงานฯ

สํานกัการศึกษา

7 โครงการมอบ

ประกาศนยีบัตร

นักเรียนสังกัด

โรงเรียนเทศบาล

 - เพื่อกระตุนให

ผูปกครองสนใจใน

การศึกษาของบุตร

อยางตอเนือ่ง

 - นักเรยีนท่ีจบการศึกษา 

ช้ันอนบุาล/ประถมศึกษาปที่

และมัธยมศึกษาปที่ ๓

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  - จํานวนนกัเรียน

เขารวมโครงการ

ไมนอยกวา

รอยละ ๘๐

 - ผูปกครองมีความ

สนใจในการศึกษาของ

บุตรอยางตอเนื่อง

สํานกัการศึกษา

8  โครงการจัดการ

เรียนรูภาษา

ตางประเทศ

สูสากล (ภาษาจีน)

 - เพื่อใหเด็ก เยาวชน 

ประชาชนสราง

ประสบการณการเรียนรู

และสามารถใชภาษาจนี

ในการติดตอสื่อสารกับ

ประชากรในกลุม

ประชาคมอาเซียนได

 - จัดจางครูสอนภาษาจนีของ

โรงเรยีนเทศบาล 1-4

3,780,000 3,780,000 3,780,000 3,780,000 3,780,000  - มีการจางครู

สอนภาษาจีนใน

โรงเรียน

เทศบาล 1-4

 - ผูเรียนสามารถ

สื่อสารพัฒนาความรู

นําทักษะและ

ประสบการณการ

เรียนรูดานภาษาจีน

ไปใชในชีวิตประจําวัน

สํานกัการศึกษา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

144

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานการศึกษา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการอนบุาล

สรางสรรค

 - เพื่อใหเด็กอนบุาล

ไดพัฒนาทักษะทาง

ดานรางกาย โดยการ

แสดงออกและสนับสนุน

ใหผูปกครองมีสวนรวม

ในการพัฒนาทักษะ

ของเด็ก

 - เด็กอนบุาล/ผูปกครอง 

จํานวน ๕๐๐ คน

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  - จํานวนเด็ก

อนุบาล/ 

ผูปกครองเขา

รวมโครงการ

ไมนอยกวา

รอยละ ๘๐

 - เด็กอนุบาล/

ผูปกครอง/ครูผูสอน

มีสัมพันธท่ีดีตอกัน

ยิ่งข้ึน

สํานกัการศึกษา

10 โครงการสงเสรมิ

และพัฒนาการเรียน

การสอนในโรงเรียน

เทศบาล

 - เพื่อพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษาของ

โรงเรียน

 - จัดจางครูสนับสนุนการเรียน

การสอนของโรงเรียนเทศบาล

8,784,000 8,784,000 8,784,000 8,784,000 8,784,000  - มีการจัดจาง

ครูสนับสนุนการ

เรียนการสอน

ของโรงเรียน

เทศบาล 

จํานวน 62 คน

 - ลดปญหาครู

ขาดแคลน 

ทําใหคุณภาพ

การศึกษาของ

โรงเรียนเทศบาลดีขึ้น

สํานกัการศึกษา

รวม 10 โครงการ 61,398,900 61,398,900 61,398,900 61,398,900 61,398,900

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

2.2 แผนงานการศึกษา

วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
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เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนา

ตลาดสดนาซื้อ

 - เพื่อใหผูประกอบการ

มีความรูเรื่องสุขาภิบาล

อาหาร    

- มีการปรับปรุง

สุขาภิบาลปราศจาก

สิ่งสกปรกและพาหะนําโรค

 - กลุมผูประกอบการ

ตลาดสดเทศบาล

และตลาดเก็นติ้ง

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000  - ตลาดสดเทศบาล

และตลาดเก็นติ้ง

ผานเกณฑมาตรฐาน

ตลาดสดนาซื้อ 

รอยละ ๘๐

 - ผูประกอบการ

สามารถปรับปรุง

อาหารจัดรานและอื่นๆ 

ไดถูกตองและถูกหลัก

สุขภิบาล

กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการสงเสริมและ

พัฒนางานสุขาภิบาล

อาหารพัฒนาแผงลอย

จําหนายอาหารใหถูก

หลักสุขาภิบาล

 - สรางความรู 

ความเขาใจแก

ผูประกอบการอาหารทั้งใน

และรอบๆโรงเรียน

 - พัฒนาสถานที่ประกอบ

และจําหนายอาหาร

 - ประชาชนมีอาหาร

ที่สะอาดและปลอดภัย

ในการบริโภค

 - รานอาหารแผงลอย 

รถเร และในรอบๆ

โรงเรียน

116,000 116,000  116,000  116,000   116,000   - รานอาหารและแผง

ลอยผานเกณฑมาตรฐาน

รอยละ ๗๐

 - ผูประกอบการ

รานอาหารมีความรู

ดานสุขาภิบาลอาหาร

ที่ถูกตองและปลอดภัย

 - รานอาหาร/

แผงลอยผานเกณฑ

มาตรฐาน

 - ประชานชนมี

อาหารท่ีสะอาดและ

ปลอดภัยในการบริโภค

กองสาธารณสุขฯ
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หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยทุธศาสตรจังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหล่ือมล้ํา

ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

วัตถุประสงคโครงการที่

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒570)

2.3 แผนงานสาธารณสุข

ยทุธศาสตรท่ี ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการอบรม

จัดระเบียบ

ผูประกอบการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ

 - เพ่ือใหผูประกอบการ

มีความรูความสามารถ

ปฏิบัติงานไดถูกตอง

ตามหลักสุขาภิบาล

 - โรงงานและกิจการ

ตางๆ ในเขตเทศบาล

20,000   20,000    20,000    20,000     20,000     - ผูประกอบการ

มีความรู ความเขาใจใน

เรื่องการประกอบ

อาหารท่ีถูกสุขาภิบาล

รอยละ ๘๐

 - ผูประกอบการมี

ความรูความเขาใจ

เรื่องการประกอบ

อาหารท่ีถูกสุขาภิบาล

 - ประชานชน

มีอาหารท่ีสะอาดและ

ปลอดภัย

ในการบริโภค

กองสาธารณสุขฯ

4 โครงการอุดหนุน

สําหรับการดําเนินงาน

ตามแนวทางโครงการ

พระราชดําริ

ดานสาธารณสุข

 - เพ่ืออุดหนุนใหแก

คณะกรรมการหมูบาน

คณะกรรมการชุมชน

จัดทําโครงการตาม

พระราชดําริดานสาธารสุข

 - สนับสนุนใหชุมชน 

จํานวน 31 ชุมชนๆ 

ละ ๒๐,๐๐๐ บาท

(อยางนอย ๓ โครงการ)

620,000 620,000  620,000  620,000   620,000   - จํานวนโครงการ

ที่คณะกรรมการ

หมูบานคณะกรรมการ

ชุมชนไดรับการ

สนับสนุนการ

ดําเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข

 - ทุกชุมชนได

ดําเนินการ

โครงการตามแนวทาง

โครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข

กองสาธารณสุขฯ

งบประมาณ

วัตถุประสงค

ยทุธศาสตรจังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหล่ือมล้ํา

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดวาจะไดรับโครงการที่ ตัวชี้วัด (KPI)

2.3 แผนงานสาธารณสุข

ยทุธศาสตรท่ี ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
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ยทุธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการรณรงคปองกัน

โรคพิษสุนัขบา

ตามโครงการสัตว

ปลอดโรคคนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบาฯ

 - เพ่ือปองกันการเกิด

โรคพิษสุนัขบาในสัตว

 - สุนัขและแมวจรจัด

บริเวณภายในเขต

เทศบาล

150,000 150,000  150,000  150,000   150,000   - ลดจํานวนสุนัข

และแมว โดยการฉีดยา

คุมกําเนิดและ

ทําหมันสัตวอยางนอย 

รอยละ ๓๐

 - ควบคุมโรคพิษ

สุนัขบา

 - ลดอัตราการเกิด

โรคในสัตว

กองสาธารณสุขฯ

6 โครงการสํารวจขอมูล

จํานวนสัตว

และขึ้นทะเบียบสัตว

ตามโครงการสัตว

ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบาฯ

 - เพ่ือใหทราบถึง

จํานวนสุนัขและแมว

ภายในเขตเทศบาลฯ

 - เพ่ือปองกันโรคติดตอที่

เกิดจากโรคพิษสุนัขบา

 - จางเหมาเจาหนา

ที่หรืออาสาสมัคร

ออกสํารวจและ

ขึ้นทะเบียบสุนัข

และแมว ปละ ๒ ครั้ง

15,000   15,000    15,000    15,000     15,000     - จํานวนสุนัขและแมว

ที่มีเจาของและ

ไมมีเจาของไดรับ

การข้ึนทะเบียน

 - เพ่ือทราบถึงจํานวน

สุนัขและแมวในพื้นท่ี

 - สามารถตรวจสอบ

และควบคุมได

กองสาธารณสุขฯ

รวม 6 โครงการ 981,000 981,000   981,000   981,000   981,000  
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ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยทุธศาสตรจังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหล่ือมล้ํา

ยทุธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตรท่ี ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนา

ศักยภาพผูพิการ

 - เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

บทบาทผูพิการ

ในชุมชน 31 ชุมชน

 - จํานวน 31 ชุมชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  - จํานวน 31 ชุมชน  - ผูพิการมีการพัฒนา

ตนเองมากขึ้น

กองสวัสดิการฯ

2 โครงการสงเสริม

คุณภาพชีวิตผูติดเช้ือ

ผูปวยเอดส

และผูติดยาเสพติด

 - เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิต

ผูติดเชื้อ ผูปวยเอดส

และผูติดยาเสพติด 

ใหสามารถดํารงชีวิต

ในสังคมไดอยางปกติสุข

 - สงเสริมใหผูติดเชื้อ 

ผูปวยเอดสและ

ผูติดยาเสพติด 

สามารถสรางรายไดแก

ตนเองและครอบครัว

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  - ผูติดเชื้อผูปวยเอดส

และผูติดยาเสพติด

สามารถดํารงชีวิต

ในสังคมปกติและ

สรางรายไดใหแก

ตนเองและครอบครัว 

รอยละ 70

 - เกิดรายไดจากการ

มีอาชีพและดํารงชีวิต

ไดอยางปกติสุข

กองสวัสดิการฯ
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เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยทุธศาสตรจังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหล่ือมล้ํา

ยทุธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตรท่ี ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการแกไขปญหา

คนเรรอนและคนไร

ที่พ่ึงอยางยั่งยืน

 - เพ่ือชวยเหลือ

ใหกลุมเปาหมาย

คนเรรอนและคนไรท่ีพึ่ง

ไดรับการคุมครองสวสัดิการ

ที่พึงไดรับจนสามารถ

ดํารงชีวิตไดดวยตนเอง

อยูรวมกับชุมชนและสังคม

ไดอยางปกติสุข

 - คนเรรอนและคนไร

ที่พ่ึงในเขตเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  - รอยละ 80 ของ

กลุมเปาหมาย

คนเรรอนและคนไร

ที่พ่ึงมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น

 - คนเรรอนและ

คนไรที่พ่ึงในเขต

เทศบาลเมือง

สุไหงโก-ลกไดเขาสู

กระบวนการรักษา

และคุมครองจนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

กองสวัสดิการฯ

4 โครงการสงเสริม

การเรียนรู

(โรงเรียนผูสูงอาย)ุ

 - เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของผูสูงอายุ 

ทั้งดานรางกายจิตใจ 

สังคมตามวัยอันสมควร

 - ผูสูงอายุในเขต

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

100,000   100,000    100,000  100,000  100,000   - ผูสูงอายุในเขต

เทศบาลเมือง

สุไหงโก-ลก

 - ผูสูงอายุไดรับการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

ทั้งรางกายและจิตใจ

กองสวัสดิการฯ

รวม 4 โครงการ 280,000     280,000      280,000   280,000    280,000    
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หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยทุธศาสตรจังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหล่ือมล้ํา

ยทุธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตรท่ี ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห

ผลที่คาดวาจะไดรับท่ี โครงการ วตัถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสรมิ

ความเขมแข็งของชุมชน

 - เพ่ือสงเสริมการ

มีสวนรวมของประชาชน

ในชุมชนในการดําเนิน

กิจกรรมเพื่อพัฒนา

ทองถิ่นของตน

 - ชุมชนในเขตเทศบาล 

จํานวน 31 ชุมชน 

(ชุมชนละ 50,000 

บาท/ป)

1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000  - รอยละ 80 

ของชุมชน

เกิดกระบวนการ

สรางความเขมแข็ง

ของชุมชน

 - ประชาชนในชุมชน

มีสวนรวม

ในการดําเนินกิจกรรม

สรางความเขมแข็งของ

ชุมชนในดานตางๆ

กองสวัสดิการฯ

2 โครงการชุมชนกองทุนแม

ของแผนดิน

 - เสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

ในการแกไขปญหา

ยาเสพติด

 - ชุมชนเจริญสุข

 - ชุมชนทรายทอง 

 - ชุมชนสวนมะพราว

- ชุมชนซรีจาฮายา 

 - ชุมชนกูโบร 

(ชุมชนตนกลากองทุน

แมของแผนดิน)

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  - ประชาชนมี

สวนรวมในการ

ดําเนินกิจกรรม

ตางๆ และมีการ

ขยายเครือขาย

 - ชุมชนมีความ

เขมแข็งสามารถแกไข

ปญหายาเสพติด

ในชุมชนได

กองสวัสดิการฯ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคณุภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหล่ือมลํ้า



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการจัดการแขงขัน

กีฬาชุมชนสัมพันธ

ยาเสพติด

 - เพ่ือเชื่อมความ

สัมพันธไมตรีระหวาง

ชุมชนตางๆ ในเขต

เทศบาลใหเกิดความ

สามัคคีและสงเสริมการ

ออกกําลังกาย

ใหหางไกลยาเสพติด

 - ประชาชนในเขต

เทศบาล 

จํานวน 31 ชุมชน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  - รอยละ 80 

ของเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

 - ทําใหชุมชนมี

ความรักและสามัคคี

มีความสัมพันธ

ไมตรีท่ีดีตอกัน 

ทั้งยังชวยเสริมสราง

ภูมิคุมกันใหสุขภาพ

โดยการใชกีฬาเปนสื่อ

และหางไกลยาเสพติด

กองสวัสดิการฯ

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ

บทบาทแกนนําสตรี

 - เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

บทบาทแกนนําสตรี

ในชุมชน 31 ชุมชน

 - พัฒนาศักยภาพ

บทบาทแกนนําสตรี 

จํานวน 31 ชุมชน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  - 31 ชุมชน 

ไดรับการพัฒนา

ศักยภาพบทบาท

แกนนําสตรี

 - แกนนําสตรี

มีการพัฒนาตนเอง

มากขึ้น

กองสวัสดิการฯ

5 โครงการสงเสริมกิจกรรม

เด็กและเยาวชน

 - เพ่ือใหเด็กและ

เยาวชนไดใชเวลาวางให

เปนประโยชน

 - สงเสริมกิจกรรมให

เด็กและเยาวชน

ในเขตเทศบาล 

จํานวน 31 ชุมชน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  - รอยละ 80 

ของเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

 - เด็กและเยาวชน

ใชเวลาวางให

เปนประโยชน

กองสวัสดิการฯ

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคณุภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหล่ือมลํ้า

โครงการ วัตถุประสงคที่

152



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการพัฒนาอาชีพ

และแกไขปญหา

ความยากจนตาม

หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพี่ยง

1,750,000    1,750,000    1,750,000   1,750,000    1,750,000   กองสวัสดิการฯ

6.1 กิจกรรมฝกอบรม

อาชีพใหแกสมาชิก

ชุมชนกูโบร

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - เพ่ือสงเสริมเพ่ิม

ทางเลือกและการสราง

งานเพ่ิมรายได

 - เพ่ือสรางกลุมอาชีพ

ใหเกิดขึ้นในเขตเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

 - สมาชิกชุมชนกูโบร

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

50,000     50,000     50,000    50,000     50,000     - รอยละ 80 

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

 - สมาชิกในชุมชน

กูโบรใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน

กองสวัสดิการฯ

6.2 กิจกรรมฝกอบรม

อาชีพใหแกสมาชิก

ชุมชนโตะลือเบ 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - เพ่ือสงเสริมทาง

เลือกและการ

สรางงานเพ่ิมรายได 

- เพื่อสรางกลุมอาชีพ

ใหเกิดขึ้นในเขตเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

 - สมาชิกชุมชน

โตะลือเบเทศบาลเมือง

สุไหงโก-ลก

50,000     50,000     50,000    50,000     50,000     - รอยละ 80 

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

 - สมาชิกในชุมชน

โตะลือเบใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน

กองสวัสดิการฯ

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหล่ือมลํ้า

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคณุภาพชีวิต
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เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6.3 กิจกรรมฝกอบรม

อาชีพใหแกสมาชิก

ชุมชนตันหยงมะลิ

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - เพ่ือสงเสริมเพ่ิม

ทางเลือกและการสราง

งานเพ่ิมรายได

 - เพ่ือสรางกลุมอาชีพ

ใหเกิดขึ้นในเขตเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

 - สมาชิกชุมชน

ตันหยงมะลิเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

50,000     50,000     50,000    50,000     50,000     - รอยละ 80 

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

 - สมาชิกในชุมชน

ตันหยงมะลิใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน

กองสวัสดิการฯ

6.4 กิจกรรมฝกอบรม

อาชีพใหแกสมาชิก

ชุมชนโก-ลกวิลเลจ

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - เพ่ือสงเสริมเพ่ิม

ทางเลือกและการสราง

งานเพ่ิมรายได

 - เพ่ือสรางกลุมอาชีพ

ใหเกิดขึ้นในเขตเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

 - สมาชิกชุมชน

โก-ลกวิลเลจเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

50,000     50,000     50,000    50,000     50,000     - รอยละ 80 

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

 - สมาชิกในชุมชน

โก-ลกวิลเลจ

ใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน

กองสวัสดิการฯ

6.5 กิจกรรมฝกอบรม

อาชีพใหแกสมาชิก

ชุมชนบือเร็ง

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - เพ่ือสงเสริมเพ่ิม

ทางเลือกและการสราง

งานเพ่ิมรายได

 - เพ่ือสรางกลุมอาชีพ

ใหเกิดขึ้นในเขตเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

 - สมาชิกชุมชนบือเร็ง

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

50,000     50,000     50,000    50,000     50,000     - รอยละ 80 

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

 - สมาชิกในชุมชน

บือเร็งใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน

กองสวัสดิการฯ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหล่ือมลํ้า

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคณุภาพชีวิต
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ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6.6 กิจกรรมฝกอบรม

อาชีพใหแกสมาชิก

ชุมชนกือดาบารู

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - เพ่ือสงเสริมเพ่ิม

ทางเลือกและการสราง

งานเพ่ิมรายได

 - เพ่ือสรางกลุมอาชีพ

ใหเกิดขึ้นในเขตเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

 - สมาชิกชุมชน

กือดาบารูเทศบาลเมือง

สุไหงโก-ลก

50,000     50,000     50,000    50,000     50,000     - รอยละ 80 

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

 - สมาชิกในชุมชน

กือดาบารูใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน

กองสวัสดิการฯ

6.7 กิจกรรมฝกอบรม

อาชีพใหแกสมาชิก

ชุมชนกือบงกาแม

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - เพ่ือสงเสริมเพ่ิม

ทางเลือกและการสราง

งานเพ่ิมรายได

 - เพ่ือสรางกลุมอาชีพ

ใหเกิดขึ้นในเขตเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

 - สมาชิกชุมชน

กือบงกาแมเทศบาลเมือง

สุไหงโก-ลก

50,000     50,000     50,000    50,000     50,000     - รอยละ 80 

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

 - สมาชิกในชุมชน

กือบงกาแมใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน

กองสวัสดิการฯ

6.8 กิจกรรมฝกอบรม

อาชีพใหแกสมาชิก

ชุมชนหัวสะพาน

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - เพ่ือสงเสริมเพ่ิม

ทางเลือกและการสราง

งานเพ่ิมรายได

 - เพ่ือสรางกลุมอาชีพ

ใหเกิดขึ้นในเขตเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

 - สมาชิกชุมชน

หัวสะพานเทศบาลเมือง

สุไหงโก-ลก

50,000     50,000     50,000    50,000     50,000     - รอยละ 80 

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

 - สมาชิกในชุมชน

หัวสะพานใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน

กองสวัสดิการฯ

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคณุภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหล่ือมลํ้า



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6.9 กิจกรรมฝกอบรม

อาชีพใหแกสมาชิก

ชุมชนเสาสัญญาณ

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - เพ่ือสงเสริมเพ่ิม

ทางเลือกและการสราง

งานเพ่ิมรายได

 - เพ่ือสรางกลุมอาชีพ

ใหเกิดขึ้นในเขตเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

 - สมาชิกชุมชน

เสาสัญญาณเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

50,000     50,000     50,000    50,000     50,000     - รอยละ 80 

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

 - สมาชิกในชุมชน

เสาสัญญาณใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน

กองสวัสดิการฯ

6.10 กิจกรรมฝกอบรม

อาชีพใหแกสมาชิก

ชุมชนดงงูเหา 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - เพ่ือสงเสริมเพ่ิม

ทางเลือกและการสราง

งานเพ่ิมรายได

 - เพ่ือสรางกลุมอาชีพ

ใหเกิดขึ้นในเขตเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

 - สมาชิกชุมชน

ดงงูเหาเทศบาลเมือง

สุไหงโก-ลก

50,000     50,000     50,000    50,000     50,000     - รอยละ 80 

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

 - สมาชิกในชุมชน

ดงงเูหาใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน

กองสวัสดิการฯ

6.11 กิจกรรมฝกอบรม

อาชีพใหแกสมาชิก

ชุมชนหลังดาน

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - เพ่ือสงเสริมเพ่ิม

ทางเลือกและการสราง

งานเพ่ิมรายได

 - เพ่ือสรางกลุมอาชีพ

ใหเกิดขึ้นในเขตเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

 - สมาชิกชุมชน

หลังดานเทศบาลเมือง

สุไหงโก-ลก

50,000     50,000     50,000    50,000     50,000     - รอยละ 80 

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

 - สมาชิกในชุมชน

หลังดานใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน

กองสวัสดิการฯ

วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคณุภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหล่ือมลํ้า
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เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6.12 กิจกรรมฝกอบรม

อาชีพใหแกสมาชิก

ชุมชนมัสยิดกลาง

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - เพ่ือสงเสริมเพ่ิม

ทางเลือกและการสราง

งานเพ่ิมรายได

 - เพ่ือสรางกลุมอาชีพ

ใหเกิดขึ้นในเขตเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

 - สมาชิกชุมชน

มัสยิดกลางเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

50,000     50,000     50,000    50,000     50,000     - รอยละ 80 

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

 - สมาชิกในชุมชน

มัสยิดกลางใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน

กองสวัสดิการฯ

6.13 กิจกรรมฝกอบรม

อาชีพใหแกสมาชิก

ชุมชนจือแรตูลี 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - เพ่ือสงเสริมเพ่ิม

ทางเลือกและการสราง

งานเพ่ิมรายได

 - เพ่ือสรางกลุมอาชีพ

ใหเกิดขึ้นในเขตเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

 - สมาชิกชุมชน

จือแรตูลีเทศบาลเมือง

สุไหงโก-ลก

50,000     50,000     50,000    50,000     50,000     - รอยละ 80 

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

 - สมาชิกในชุมชน

จือแรตูลีใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน

กองสวัสดิการฯ

6.14 กิจกรรมฝกอบรม

อาชีพใหแกสมาชิก

ชุมชนสันติสุข 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - เพ่ือสงเสริมเพ่ิม

ทางเลือกและ

การสรางงานเพ่ิมรายได

 - เพ่ือสรางกลุมอาชีพ

ใหเกิดขึ้นในเขตเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

 - สมาชิกชุมชน

สันติสุขเทศบาลเมือง

สุไหงโก-ลก

50,000     50,000     50,000    50,000     50,000     - รอยละ 80 

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

 - สมาชิกในชุมชน

สันติสุขใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน

กองสวัสดิการฯ

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

โครงการ
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ที่

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคณุภาพชีวิต

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหล่ือมลํ้า



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6.15 กิจกรรมฝกอบรม

อาชีพใหแกสมาชิก

ชุมชนบาโงปริเม็ง

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - เพ่ือสงเสริมเพ่ิม

ทางเลือกและการสราง

งานเพ่ิมรายได

 - เพ่ือสรางกลุมอาชีพ

ใหเกิดขึ้นในเขตเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

 - สมาชิกชุมชน

บาโงปริเม็งเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

50,000     50,000     50,000    50,000     50,000     - รอยละ 80 

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

 - สมาชิกในชุมชน

บาโงปริเม็งใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน

กองสวัสดิการฯ

6.16 กิจกรรมฝกอบรม

อาชีพใหแกสมาชิก

ชุมชนบาโงเปาะเล็ง

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - เพ่ือสงเสริมเพ่ิม

ทางเลือกและการสราง

งานเพ่ิมรายได

 - เพ่ือสรางกลุมอาชีพ

ใหเกิดขึ้นในเขตเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

 - สมาชิกชุมชน

บาโงเปาะเล็ง

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

50,000     50,000     50,000    50,000     50,000     - รอยละ 80 

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

 - สมาชิกในชุมชน

บาโงเปาะเล็ง

ใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน

กองสวัสดิการฯ

6.17 กิจกรรมฝกอบรม

อาชีพใหแกสมาชิก

ชุมชนโปฮงยามู 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - เพ่ือสงเสริมเพิ่ม

ทางเลือกและการสราง

งานเพ่ิมรายได

 - เพ่ือสรางกลุมอาชีพ

ใหเกิดขึ้นในเขตเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

 - สมาชิกชุมชน

โปฮงยามูเทศบาลเมือง

สุไหงโก-ลก

50,000      50,000      50,000     50,000      50,000      - รอยละ 80 

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

 - สมาชิกในชุมชน

โปฮงยามูใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน

กองสวัสดิการฯ

158

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคณุภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหล่ือมลํ้า

ที่



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6.18 กิจกรรมฝกอบรม

อาชีพใหแกสมาชิก

ชุมชนอริศรา 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - เพ่ือสงเสริมเพ่ิม

ทางเลือกและการสราง

งานเพ่ิมรายได

 - เพ่ือสรางกลุมอาชีพ

ใหเกิดขึ้นในเขตเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

 - สมาชิกชุมชนอริศรา

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

50,000     50,000     50,000    50,000     50,000     - รอยละ 80 

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

 - สมาชิกในชุมชน

อริศราใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน

กองสวัสดิการฯ

6.19 กิจกรรมฝกอบรม

อาชีพใหแกสมาชิก

ชุมชนเจริญสุข

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - เพ่ือสงเสริมเพ่ิม

ทางเลือกและการสราง

งานเพ่ิมรายได

 - เพ่ือสรางกลุมอาชีพ

ใหเกิดขึ้นในเขตเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

 - สมาชิกชุมชน

เจริญสุขเทศบาลเมือง

สุไหงโก-ลก

50,000     50,000     50,000    50,000     50,000     - รอยละ 80 

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

 - สมาชิกในชุมชน

เจริญสุขใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน

กองสวัสดิการฯ

6.20 กิจกรรมฝกอบรม

อาชีพใหแกสมาชิก

ชุมชนหัวกุญแจ

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - เพ่ือสงเสริมเพ่ิม

ทางเลือกและการสราง

งานเพ่ิมรายได

 - เพ่ือสรางกลุมอาชีพ

ใหเกิดขึ้นในเขตเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

 - สมาชิกชุมชน

หัวกุญแจเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

50,000     50,000     50,000    50,000     50,000     - รอยละ 80 

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

 - สมาชิกในชุมชน

หัวกุญแจใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน

กองสวัสดิการฯ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหล่ือมลํ้า

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคณุภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

159



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6.21 กิจกรรมฝกอบรม

อาชีพใหแกสมาชิก

ชุมชนสวนมะพราว

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - เพ่ือสงเสริมเพ่ิม

ทางเลือกและการสราง

งานเพ่ิมรายได

 - เพ่ือสรางกลุมอาชีพ

ใหเกิดขึ้นในเขตเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

 - สมาชิกชุมชน

สวนมะพราว

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

50,000     50,000     50,000    50,000     50,000     - รอยละ 80 

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

 - สมาชิกในชุมชน

สวนมะพราวใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน

กองสวัสดิการฯ

6.22 กิจกรรมฝกอบรม

อาชีพใหแกสมาชิก

ชุมชนทากอไผ

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - เพ่ือสงเสริมเพ่ิม

ทางเลือกและการสราง

งานเพ่ิมรายได

 - เพ่ือสรางกลุมอาชีพ

ใหเกิดขึ้นในเขตเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

 - สมาชิกชุมชน

ทากอไผเทศบาลเมือง

สุไหงโก-ลก

50,000     50,000     50,000    50,000     50,000     - รอยละ 80 

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

 - สมาชิกในชุมชน

ทากอไผใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน

กองสวัสดิการฯ

6.23 กิจกรรมฝกอบรม

อาชีพใหแกสมาชิก

ชุมชนทาประปา

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - เพ่ือสงเสริมเพ่ิม

ทางเลือกและการสราง

งานเพ่ิมรายได

 - เพ่ือสรางกลุมอาชีพ

ใหเกิดขึ้นในเขตเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

 - สมาชิกชุมชน

ทาประปาเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

50,000     50,000     50,000    50,000     50,000     - รอยละ 80 

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

 - สมาชิกในชุมชน

ทาประปาใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน

กองสวัสดิการฯ

160

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหล่ือมลํ้า

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคณุภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6.24 กิจกรรมฝกอบรม

อาชีพใหแกสมาชิก

ชุมชนทาโรงเลื่อย

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - เพ่ือสงเสริมเพ่ิม

ทางเลือกและการสราง

งานเพ่ิมรายได

 - เพ่ือสรางกลุมอาชีพ

ใหเกิดขึ้นในเขตเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

 - สมาชิกชุมชน

ทาโรงเลื่อยเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

50,000     50,000     50,000    50,000     50,000     - รอยละ 80 

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

 - สมาชิกในชุมชน

ทาโรงเลื่อยใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน

กองสวัสดิการฯ

6.25 กิจกรรมฝกอบรม

อาชีพใหแกสมาชิก

ชุมชนหลังลอแม็ก

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - เพ่ือสงเสริมเพ่ิม

ทางเลือกและการสราง

งานเพ่ิมรายได

 - เพ่ือสรางกลุมอาชีพ

ใหเกิดขึ้นในเขตเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

 - สมาชิกชุมชน

หลังลอแม็กเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

50,000     50,000     50,000    50,000     50,000     - รอยละ 80 

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

 - สมาชิกในชุมชน

หลังลอแม็กใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน

กองสวัสดิการฯ

6.26 กิจกรรมฝกอบรม

อาชีพใหแกสมาชิกชุมชน

ศรอีามาน เทศบาลเมือง

สุไหงโก-ลก

 - เพ่ือสงเสริมเพ่ิม

ทางเลือกและการสราง

งานเพ่ิมรายได

 - เพ่ือสรางกลุมอาชีพ

ใหเกิดขึ้นในเขตเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

 - สมาชิกชุมชน

ศรอีามานเทศบาลเมือง

สุไหงโก-ลก

50,000     50,000     50,000    50,000     50,000     - รอยละ 80 

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

 - สมาชิกในชุมชน

ศรอีามานใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน

กองสวัสดิการฯ

161

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคณุภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหล่ือมลํ้า

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6.27 กิจกรรมฝกอบรม

อาชีพใหแกสมาชิก

ชุมชนทรายทอง

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - เพ่ือสงเสริมเพ่ิม

ทางเลือกและการสราง

งานเพ่ิมรายได

 - เพ่ือสรางกลุมอาชีพ

ใหเกิดขึ้นในเขตเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

 - สมาชิกชุมชน

ทรายทองเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

50,000     50,000     50,000    50,000     50,000     - รอยละ 80 

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

 - สมาชิกในชุมชน

ทรายทองใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน

กองสวัสดิการฯ

6.28 กิจกรรมฝกอบรม

อาชีพใหแกสมาชิก

ชุมชนบือเร็งใน

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - เพ่ือสงเสริมเพ่ิม

ทางเลือกและการสราง

งานเพ่ิมรายได

 - เพ่ือสรางกลุมอาชีพ

ใหเกิดขึ้นในเขตเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

 - สมาชิกชุมชน

บือเร็งในเทศบาลเมือง

สุไหงโก-ลก

50,000     50,000     50,000    50,000     50,000     - รอยละ 80 

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

 - สมาชิกในชุมชน

บือเร็งในใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน

กองสวัสดิการฯ

6.29 กิจกรรมฝกอบรม

อาชีพใหแกสมาชิก

ชุมชนซรีจาฮายา

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - เพ่ือสงเสริมเพ่ิม

ทางเลือกและการสราง

งานเพ่ิมรายได

 - เพ่ือสรางกลุมอาชีพ

ใหเกิดขึ้นในเขตเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

 - สมาชิกชุมชน

ซรจีาฮายาในเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

50,000     50,000     50,000    50,000     50,000     - รอยละ 80 

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

 - สมาชิกในชุมชน

ซรจีาฮายาในใช

เวลาวางให

เกิดประโยชน

กองสวัสดิการฯ

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหล่ือมลํ้า

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคณุภาพชีวิต



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6.30 กิจกรรมฝกอบรม

อาชีพใหแกสมาชิก

กลุมผูสูงอายุ

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - เพ่ือสงเสริมความรู

และทักษะดานอาชีพ

ใหแกกลุมผูสูงอายุ

และใชเวลาวาง

ใหเปนประโยชน

 - สมาชิกกลุมผูสูงอายุ

ในเทศบาลเมือง

สุไหงโก-ลก

50,000     50,000     50,000    50,000     50,000     - รอยละ 80 

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

 - สมาชิกกลุมผูสูงอายุ

เทศบาลเมือง

สุไหงโก-ลกใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน

กองสวัสดิการฯ

6.31 กิจกรรมฝกอบรม

อาชีพใหแกสมาชิก

กลุมสตรี

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - เพ่ือสงเสริมความรู

และทักษะดานอาชีพ

ใหแกกลุมสตรี

เปนการสรางโอกาส

และทางเลือกใน

การประกอบอาชีพ

 - คณะกรรมการ

กลุมสตรีเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

50,000     50,000     50,000    50,000     50,000     - รอยละ 80 

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

 - สมาชิกกลุมสตรี

เทศบาลเมือง

สุไหงโก-ลกใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน

กองสวัสดิการฯ

6.32 กิจกรรมฝก

อบรมอาชีพใหแกสมาชิก

ในกลุมนวดแผนไทย

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - เพ่ือสงเสริมความรู

และทักษะดานอาชีพ

ใหแกสมาชิกในกลุม

ในการใชเวลาวาง

ใหมีประโยชนและ

เพ่ิมรายได

 - สมาชิกกลุม

นวดแผนไทย

50,000     50,000     50,000    50,000     50,000     - รอยละ 80 

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

สมาชิกในกลุม

นวดแผนไทย

เวลาวางใหมีประโยชน

และเพ่ิมรายได

กองสวัสดิการฯ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหล่ือมลํ้า

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคณุภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

163



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6.33 กิจกรรมฝก

อบรมอาชีพใหแกสมาชิก

ในกลุมอาหาร/ขนม

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - เพ่ือสงเสริมความรู

และทักษะดานอาชีพ

ใหแกสมาชิกในกลุม

ในการใชเวลาวาง

ใหมีประโยชนและ

เพ่ิมรายได

 - สมาชิกกลุม

อาหาร/ขนม

50,000     50,000     50,000    50,000     50,000     - รอยละ 80 

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

สมาชิกในกลุม

อาหาร/ขนม

ใชเวลาวางใหมี

ประโยชนและ

เพ่ิมรายได

กองสวัสดิการฯ

6.34 กิจกรรมฝกอบรม

อาชีพใหแกสมาชิก

ในกลุมตัดเย็บเสื้อผา

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - เพ่ือสงเสริมความรู

และทักษะดานอาชีพ

ใหแกสมาชิกในกลุม

ในการใชเวลาวาง

ใหมีประโยชนและ

เพ่ิมรายได

 - สมาชิกกลุม

ตัดเย็บเสื้อผา

50,000     50,000     50,000    50,000     50,000     - รอยละ 80 

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

สมาชิกในกลุม

กลุมตัดเย็บเสื้อผา

ใชเวลาวางใหมี

ประโยชนและ

เพ่ิมรายได

กองสวัสดิการฯ

6.35 กิจกรรมฝก

อบรมอาชีพใหแกสมาชิก

ในกลุมชางเดินสายไฟ

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - เพ่ือสงเสริมความรู

และทักษะดานอาชีพ

ใหแกสมาชิกในกลุม

ในการใชเวลาวาง

ใหมีประโยชนและ

เพ่ิมรายได

 - สมาชิกกลุม

ชางเดินสายไฟ

50,000     50,000     50,000    50,000     50,000     - รอยละ 80 

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

สมาชิกในกลุม

ชางเดินสายไฟใช

เวลาวางใหมี

ประโยชนืและ

เพ่ิมรายได

กองสวัสดิการฯ

รวม 6 โครงการ 3,850,000    3,850,000    3,850,000   3,850,000    3,850,000   

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคณุภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

164

ผลที่คาดวาจะไดรับโครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)ที่

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหล่ือมลํ้า



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดสง

เยาวชน ประชาชน

เขารวมการแขงขัน

และการประกวด

ในกิจกรรมตางๆ

 - เพ่ือเปนการสงเสริม

กิจกรรมตางๆ 

ภายในองคกร

อยางตอเน่ืองในการ

เขารวมการแขงขัน

สรางความสามัคคี

ในหมูคณะและสงเสริม

พัฒนาบุคคล 

ทั้งรางกาย อารมณ 

สังคมและสติปญญา

 - จัดสงนักกีฬาและผูเขาแขง

ประกวดในนามเทศบาลเมือง

สุไหงโก-ลกเขารวมการแขงขัน

และประกวดในระดับตางๆ

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  - ประชาชนและ

เยาวชนเขารวม

แขงขันไมนอยกวา

รอยละ 80

 - เทศบาลสามารถ

สงเสริมนักกีฬาตางๆ

ที่อยูในเครือขาย

ไปเขารวมการแขงขัน

ไดทุกระดับ เยาวชน 

และประชาชน

จากชมรมตางๆ 

เห็นความสําคัญ

และกระตือรือรน

ในการออกกําลังกาย

มากขึ้น

สํานกัการศึกษา

165

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการแขงขัน

กีฬา-กรีฑา 

องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินแหง

ประเทศไทยระดับ

ภาคใตและระดับ

ประเทศ

 - เพ่ือสงเสริมให

นักเรียนมีความสนใจ

ในการเลนกีฬามาก

ยิ่งข้ึนและไดมีโอกาส

เลนและเขารวม

กิจกรรมการแขงขัน

กีฬาในทุกระดับ    

สรางความสามัคคี 

มีคุณธรรมและมีนํ้าใจ

เปนนักกีฬา

 - นักกีฬา/เจาหนาที่เขารวม

การแขงขันฯ รอบคัดเลือก 

ระดับภาคใต จํานวน 150 

คนและรองชิงชนะเลิศ

ระดับประเทศ จํานวน 70 คน

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000  - จํานวนักกีฬา/

เจาหนาที่เขารวม

การแขงขันไมนอย

กวารอยละ 80

 - นักเรียนมีสวนรวม

ในการแขงขันกีฬา

ประเภทตางๆ 

และมีประสบการณ

ทางดานกีฬามาก

ยิ่งข้ึน

สํานกัการศึกษา

3 โครงการแขงขัน

กีฬาเปตอง

 - เพ่ือใหประชาชน

ไดมีโอกาสเลนกีฬา

เพื่อสุขภาพที่ดี

อยางตอเน่ือง 

และรูจักใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน

 - นักกีฬา จํานวน 70 ทีม 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000  - จํานวนนักกีฬา

เขารวมการแขงขัน

ไมนอยกวา

รอยละ 80

 - ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี 

สรางความสามัคคี 

มีน้ําใจเปนนักกีฬา

และมีคุณธรรม

ในการแขงขันกีฬา

สํานกัการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด (KPI)

166



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการแขงขัน

เรือยอกอง

 - เพ่ือสงเสริม อนุรักษ

รักษาขนบธรรมเนียม

ประเพณี เกิดความ

สมัครสมานสามัคคี

และเช่ือมความสัมพันธ

ระหวางชุมชน

 - การแขงขันเรือยอกอง 

(ประเภททั่วไป,ประเภท

อาวุโส), แขงขันเรือปดตาและ

การแขงขันเรือคูพิเศษ

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  - จํานวนผูเขารวม

โครงการไมนอย

กวารอยละ 80

 - เยาวชนและ

ประชาชนมีความ

สมัครสมานสามัคคี

ในชุมชนและมี

สุขภาพแข็งแรง

สํานกัการศึกษา

5 โครงการการแขงขัน

ปนจักสีลัต

 - เยาวชน ประชาชน 

ไดออกกําลังกาย 

มีสุขภาพแข็งแรง

ทั้งรางกายและจิตใจ 

รูจักใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน

 - ประเภทการแขงขัน 

จัดกลุมอายุ 

10 ป - 18 ปขึ้นไป,

ประเภทการตอสู 

(Tanding ) 

อายุ 10 ป แตไมเกิน 12 ป, 

ประเภทการตอสูยุวชน 

ชาย/หญิง

(อายุ 13 ป แตไมเกิน 15 ป),

ประเภทการตอสูเยาวชนชาย/

หญิง (อายุ 16 ปขึ้นไป 

แตไมเกิน 18 ป และประเภท

การตอสู 3 คน (Team 3x3)

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  - จํานวนผูเขารวม

โครงการไมนอย

กวารอยละ 80

 - เยาวชนและ

ประชาชนเห็นคุณคา

และประโยชน

ของการออกกําลัง

กายและเลนกีฬา

มากยิ่งข้ึน

สํานกัการศึกษา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
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เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการแขงขัน

บาสเกตบอล

 - เพ่ือสงเสริมและ

สนับสนุนใหเด็ก 

เยาวชนและประชาชน

ในสรางความสามัคคี 

ลดปญหายาเสพติด

และเพ่ือออกกําลังกาย

รักษาสุขภาพ

 - จัดแขงขันกีฬาบาสเกตบอล

 ประเภทเยาวชนและ

ประชาชนในจังหวัดนราธิวาส

และพื้นที่ใกลเคียง

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  - จํานวนผูเขารวม

โครงการไมนอย

กวารอยละ 80

 - เด็ก เยาวชนและ

ประชาชน ตระหนัก

ในความสําคัญของ

การออกกําลังกาย 

เกิดความสามัคคี

และรวมมือกันใชกีฬา

เปนสื่อในการสราง

ความเขมแข็ง

ใหแกชุมชนและสังคม

สํานกัการศึกษา

7 โครงการแขงขัน

ฟุตบอลสานสัมพันธ

เทศบาลเมือง

สุไหงโก-ลก คัพ

 - เพ่ือสงเสริมให

ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

รูจักใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน เรียนรูและ

พัฒนาทักษะทางกีฬา

ฟุตบอลที่ถูกตอง

 - จัดแขงขันกีฬาฟุตบอล

ประเภทเยาวชน ประชาชน

และ FA CUP

280,000 280,000 280,000 280,000 280,000  - จํานวนผูเขารวม

โครงการไมนอย

กวารอยละ 80

 - ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี 

รูจักใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชนและ

สรางความสามัคคี

สํานกัการศึกษา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ

168

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา

วัตถุประสงค

งบประมาณ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการแขงขันกีฬา

เซปกตะกรอ

 - เพ่ือสงเสริมคุณภาพ

ชีวติแกเยาวชน

ประชาชน 

สรางมิตรภาพ

ที่ดีตอกัน ลดปญหา

อบายมุขและ

สิ่งเสพติดตางๆ

 - จัดแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ

 ประเภท ก ประชาชนทั่วไป 

เปดรับนักกีฬาจากประเทศ

มาเลเซียและตางจังหวัดของ

ประเทศไทย จํานวน 12 ทีม, 

ประเภท ข เยาวชน ประชาชน

 ภายใน จํานวน 16 ทีม

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000  - จํานวนผูเขารวม

โครงการไมนอย

กวารอยละ 80

 - ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี 

รูจักใชเวลาวางให

เกิดประโยชนและ

สรางความสามัคคี

สํานกัการศึกษา

9 โครงการแขงขัน    

กีฬา-กรีฑา 

กลุมโรงเรียเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

 - เพ่ือสงเสริมให

นักเรียนไดมีโอกาส

เลนและเขารวม

กิจกรรมการแขงขัน

กีฬาในทุกระดับและ

เห็นคุณคาของการ

เลนกีฬา

 - นักเรียนในโรงเรียนเทศบาล

1 - 4 เขารวมแขงขันกีฬาฟุต

ซอล,วอลเลยบอลในรม,เปตอง

,เซปคตะกรอและกรีฑา

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  - จํานวนผูเขารวม

โครงการไมนอย

กวารอยละ 80

 - นักเรียนมี

ความสามารถและ

ทักษะในดานกีฬา

เพิ่มขึ้น

สํานกัการศึกษา

รวม 9 โครงการ 2,130,000 2,130,000 2,130,000 2,130,000 2,130,000

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
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เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงสนามเทนนิส

จํานวน 4 คอรด

 - เพ่ือมีสนามเทนนิส

ใหประชาชนได

ออกกําลังกาย

 - กอสรางและปรับปรุง

สนามเทนนิส 

จํานวน 4 คอรด 

พ้ืนที่ไมเกิน 2,590 ตร.ม.

ภายในสนามกีฬามหาราช

6,180,000  -  -  -  -  - สนามเทนนิส 

จํานวน 4 คอรด

 - สามารถรองรับ

ประชาชนท่ีมาใช

บริการสนามเทนนิสได

สํานักการศึกษา

รวม 1 โครงการ 6,180,000  -  -  -  -
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หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยทุธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 :  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตรที่  2 :  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

2.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒566-2570)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยทุธศาสตรจังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหล่ือมล้ํา



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการมาแลนะ เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจ

เมืองการคาชายแดน

และสงเสริมการ

ทองเที่ยว รวมท้ัง

อนุรักษและสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น

ชายแดนใต

1. เต็นทจําหนายอาหาร 

เครื่องดื่มและสินคา 

2. การละเลนและ

การแสดงศิลปวัฒนธรรม

ทองถ่ินชายแดนใต

3.กิจกรรมดานสงเสริม

การทองเที่ยว

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 มีผูเขารวม

กิจกรรมจํานวน

 1,000 คน/วัน

1.นักทองเท่ียว

มีความพึงพอใจ

ในรูปแบบการจัด

กิจกรรม 

2. การละเลนและ

ศิลปวัฒนธรรม

ทองถ่ินชายแดนใต

ไดรับการอนุรักษและ

เปนที่รูจักแพรหลาย

สํานักปลัดฯ

รวม 1 โครงการ 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000
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3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. ๒๕66 ถึง ๒๕70)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 : พัฒนาภาคการทองเที่ยวและบริการบนฐานภูมิปญญา วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

ยุทธศาสตรที่ 3 : ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการถนนคนเดิน  - เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจ

การทองเท่ียวในอําเภอ

สุไหงโก-ลก

 - สงเสริมใหประชาชน

มีอาชีพเสริมและ

กระจายรายได

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  - ประชาชนและ

นักทองเท่ียวเขามา

จับจายซื้อสินคา

เพ่ิมขึ้นรอยละ ๗๐

 - เกิดรายได

จากการมีอาชีพเสริม

 - เศรษฐกิหมุนเวียน

คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการเทศกาล

อาหารจานเด็ด

 - เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจ

และการทองเที่ยว

 - พัฒนารานอาหาร

สูมาตรฐาน CFGT

 - รานอาหารและ

แผงลอยจําหนายอาหาร

ที่ผานเกณฑมาตรฐาน 

จํานวน ๕๐ ราน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  - ประชาชนและ

นักทองเท่ียวเขามา

จับจายซื้อสินคา

เพ่ิมขึ้นรอยละ ๘๐

 - เศรษฐกิจการ

ทองเที่ยวดีขึ้น

 - ยกระดับมาตรฐาน

รานอาหาร

กองสาธารณสุขฯ

รวม 2 โครงการ 1,040,000     1,040,000   1,040,000   1,040,000   1,040,000   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

172

ยทุธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ : ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

ยทุธศาสตรที่ 3 : ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

3.2 แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยทุธศาสตรจังหวัดท่ี 3 : พัฒนาภาคการทองเที่ยวและบริการบนฐานภูมิปญญา วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณภาพ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรม

และศึกษาดูงานบริการ

จัดการขยะมูลฝอยชุมชน

เพ่ือพัฒนาอาสาสมัคร

ทองถิ่นรักษโลก

 - เพ่ือเปนการพัฒนาความรู

และเสริมสราง ใหเกิดความ

เขมแข็งในการดําเนินกิจกรรม

เกี่ยวกับการบริหารจัดการ

สิ่งแวดลอม

 - อาสาสมัครทองถิ่น

รักษโลก (อถล.) 

ภายในเขตตําบล 

สุไหงโก-ลก 

จํานวน ๑๓๕ คน

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000  - อาสาสมัคร

ทองถิ่นรักษโลก 

(อถล.) มีความ

เขาใจดานการ

จัดการความ

สะอาดและ

สิ่งแวดลอมเพ่ิมขึ้น

รอยละ ๗๐

 - อาสาสมัครทองถิ่น

รักษโลก (อภล.) 

นําวิธีการท่ีเหมาะสม

มาปรับใชในพื้นท่ี

ในเรื่องการจัดการ

ปญหาสิ่งแวดลอม

กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการลดคัดแยกขยะ

มูลฝอย

 - ลดคดัแยกขยะมูลฝอย 

ณ แหลงกําเนิด

 - ชุมชน 31 ชุมชน 

และโรงเรียนในสังกัด

เทศบาล

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  - ขยะมูลฝอย

ลดลงรอยละ ๖๐

 - ชุมชนสะอาดและ

ทําใหชุมชนเขามา

มีสวนรวมใน

การจัดกิจกรรม

ปริมาณขยะลดลง

กองสาธารณสุขฯ

รวม 2 โครงการ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)

ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 6 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบเพื่อเปนฐานการพัฒนาที่ย่ังยืน

ยทุธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ : ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยทุธศาสตรท่ี 4 : ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรม

คุณธรรมและ

จริยธรรม

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กองสวัสดิการฯ

1.1 กิจกรรมอบรม

เชิงปฏิบัติการ

ดานคณุธรรมและ

จริยธรรมแกเยาวชน

 - เพ่ือสรางคุณธรรม

ใหเกิดขึ้นในเยาวชนเพ่ิม

ความสัมพันธระหวาง

องคกร

 - เพ่ือสนับสนุนกิจการ

ทางดานศาสนา

 - เพ่ือสรางความสามัคคี

และความเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกันใหเกิดความ

สันติสุข

 - เยาวชนในพ้ืนท่ี

เทศบาลเมือง

สุไหงโก-ลก 

ทั้ง ๓๑ ชุมชน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  - รอยละ 80 

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

 - เยาวชนมีคุณธรรม

เกิดความเปนน้ําหนึ่ง

ใจเดียวกัน

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยทุธศาสตรจังหวัดท่ี 5 : เสริมสรางความมั่นคงปลอดภยัและความเขมแข็งใหกับชุมชนบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

ยทุธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ : ดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภมูิปญหาทองถิ่น

ยทุธศาสตรที่ 5 : ดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภมูิปญหาทองถิ่น

5.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.2 กิจกรรมพัฒนา

ความรูคูคุณธรรม

จริยธรรมและเยาวชน

 - เพ่ือสรางคุณธรรม

ใหเกิดขึ้นในเยาวชน

เพ่ิมความสัมพันธ

ระหวางองคกร

 - เพ่ือสนับสนุนกิจการ

ทางดานศาสนา

 - เพ่ือสรางความสามัคคี

และความเปนอันหนึ่ง

อันเดียวกัน

ใหเกิดความสันติสุข

 - เด็กและเยาวชน

ในเขตเทศบาล

จํานวน 60 คน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  - รอยละ 80 

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

 - เยาวชนมีคุณธรรม

เกิดความเปน

น้ําหนึ่งใจเดียวกัน

รวม 1 โครงการ  300,000  300,000  300,000  300,000  300,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยทุธศาสตรจังหวัดท่ี 5 : เสริมสรางความมั่นคงปลอดภยัและความเขมแข็งใหกับชุมชนบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

ยทุธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ : ดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภมูิปญหาทองถิ่น

ยทุธศาสตรที่ 5 : ดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภมูิปญหาทองถิ่น

5.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดงาน

วันพอแหงชาติ

 - เพ่ือเปนการรวมแสดง

ความจงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย

 - ขาราชการ พอคา 

ประชาชน นักเรียน 

นักศึกษา เขารวม

กิจกรรมทําบุญตักบาตร

และพิธีถวายราชสดุดี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  - จํานวผูเขารวม

โครงการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80

สํานักปลัดฯ

2 โครงการวันเฉลิม

พระชนมพรรษา

สมเด็จพระกนิษฐา

ธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 - เพ่ือเปนการรวมแสดง

ความจงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย

 - ขาราชการ พอคา 

ประชาชน องคกรตางๆ

 ในอําเภอสุไหงโก-ลก 

และพื้นที่ใกลเคียง

ไดรวมกิจกรรมเฉลิม

พระเกียรติฯ

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000  - จํานวผูเขารวม

โครงการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80

สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)

 - ประชาชน

ทุกหมูเหลาสํานึก

ในสถาบันชาติ ศาสนา

และพระมหากษัตริย

ไดรวมแสดงความ

จงรักภักดีอยาง

พรอมเพรียงกัน

 - ประชาชน

ทุกหมูเหลาไดเขารวม

กิจกรรมการแสดง

ความจงรักภักดีตอ

สถาบันพระมหากษัตริย

176

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕66-2570)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตรที่  5 : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดวาจะไดรับ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการวันเฉลิม     

พระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว

 - เพ่ือเปนการรวมแสดง

ความจงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย

 - ขาราชการ พอคา 

ประชาชน นักเรียน 

นักศึกษา เขารวม

กิจกรรมเฉลิม

พระเกียรติฯ

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  - จํานวผูเขารวม

โครงการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80

สํานักปลัดฯ

4 โครงการวันเฉลิม

พระชนมพรรษาสมเด็จ

พระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ    

พระบรมราชชนนี

พันปหลวง

 - เพ่ือเปนการรวมแสดง

ความจงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย

 - ขาราชการ พอคา 

ประชาชน นักเรียน 

นักศึกษา เขารวม

กิจกรรมกิจกรรมเฉลิม

พระเกียรติฯ

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000  - จํานวผูเขารวม

โครงการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80

สํานักปลัดฯ

5 โครงการวันเฉลิม       

พระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจา

สุทิดา พัชรสุธาพิมล

ลักษณ พระบรมราชินี

 - เพ่ือเปนการรวมแสดง

ความจงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย

 - ขาราชการ พอคา 

ประชาชน นักเรียน 

นักศึกษาเขารวม

กิจกรรมนอมรําลึก

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000  - จํานวน

ผูเขารวมโครงการ

ไมนอยกวา 

รอยละ 80

สํานักปลัดฯ

177

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

 - ประชาชน

ทุกหมูเหลาไดเขารวม

กิจกรรมการแสดง

ความจงรักภักดีตอ

สถาบันพระมหากษัตริย

 - ประชาชนทุกหมู

เหลา ไดเขารวม

กิจกรรมการแสดง

ความจงรักภักดีตอ

สถาบันพระมหากษัตริย

 - ประชาชนทุกหมู

เหลาไดเขารวม

กิจกรรมแสดงความ

อาลัยและนอมรําลึก

ยุทธศาสตรที่  5 : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการจัดกิจกรรม

นอมรําลึกวันคลาย

วันสวรรคตพระบาท

สมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราชบรมนาถบพิตร

(รัชกาลที่ 9)

 - เพ่ือแสดงความอาลัย

และนอมรําลึก

พระมหากรุณาธิคุณ

 - ขาราชการ พอคา 

ประชาชน นักเรียน 

นักศึกษาเขารวม

กิจกรรม นอมรําลึก

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  - จํานวน

ผูเขารวมโครงการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80

สํานักปลัดฯ

7 โครงการประเพณี

ชักพระ

 - เพ่ือสงเสริม เผยแพร

และอนุรักษไว

ซึ่งวัฒนธรรมประเพณี

อันดีงามของทองถ่ินและ

สรางความสัมพันธอันดี

ระหวางหนวยงาน

ราชการกับประชาชน

 - จัดใหมีขบวนแหเรือ

พระจากวัดวาอาราม

ตางๆ ในเขตเทศบาล

และบริเวณใกลเคียง

และมีการประกวด

เรือพระ

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  - จํานวนผูเขารวม

โครงการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา

โครงการ

5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตรที่  5 : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

 - ประเพณีลากเรือ

พระของทองถ่ิน

ไดดํารงคงอยูสืบไป

 - ประชาชนทุกหมู

เหลาไดเขารวม

กิจกรรมแสดงความ

อาลัยและนอมรําลึก

ที่ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

วัตถุประสงค

178



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการประเพณี

ลอยกระทง

 - เพ่ือเผยแพร

ประชาสัมพันธให

ทุกภาคสวนมีสวนรวม

ในการอนุรักษและ

ฟนฟูสืบสานประเพณี

วัฒนธรรมของไทย

และเพ่ิมศักยภาพการ

สงเสริมการทองเที่ยวและ

รายได

 - เด็ก เยาวชน

ประชาชนในพ้ืนที่

ตําบลใกลเคียง และ

ประเทศเพ่ือนบาน

550,000 550,000 550,000 550,000 550,000  - จํานวน

ผูเขารวมโครงการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80

สํานักการศึกษา

9 โครงการวันสงทาย

ปเกา-ตอนรับปใหม

 - เพ่ือเปนการสงเสริม

ใหพุทธศาสนิกชน     

ไดทําบุญตักบาตรรวมกัน

และสรางความรักความ

สามัคคีในหมูพ่ีนอง

ประชาชนสราง

ความสัมพันธอันดี

ระหวางประชาชนและ

สวนราชการ

 - ประชาชนรวมทําบุญ

ตักบาตรและรวม

กิจกรรมวันสงทายปเกา

ตอนรับปใหม

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  - จํานวนผูเขารวม

โครงการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80

สํานักการศึกษา

 - ประชาชนและ

นักทองเท่ียวไดมาเท่ียว

อําเภอสุไหงโก-ลก

มากยิ่งข้ึน

โครงการ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา

วัตถุประสงค

 - ประชาชนไดมี

โอกาสพบปะและ

รวมกันทําบุญตักบาตร

และเสริมสราง

ความรักความสามัคคี

ความเขาใจอันดีตอกัน
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ที่

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตรที่  5 : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการวันตรุษจีน  - เพ่ือสืบสานสงเสริม

อนุรักษประเพณีคนไทย

เชื้อสายจีนในทองถ่ินและ

กระตุนเศรษฐกิจ

ของเมืองสุไหงโก-ลก

ใหดียิ่งข้ึน

 - ประชาชนเช้ือสายจีน

และประชาชนท่ัวไปใน

พ้ืนที่และพื้นที่ใกลเคียง

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000  - จํานวนผูเขารวม

โครงการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80

สํานักการศึกษา

11 โครงการประเพณี

สงกรานต

 - เพ่ือสงเสริมให

ประชาชนเกิดความสํานึก

ในการแสดงออก

ซึ่งความกตัููกตเวที

ตอญาติผูใหญที่ตน

เคารพนับถือและ

สรางความรัก

ความสามัคคีของคน

ในทองถ่ิน

 - ประชาชนในเขต    

พ้ืนทีและประเทศ

เพื่อนบาน

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  - จํานวนผูเขารวม

โครงการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80

สํานักการศึกษา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา

5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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ตัวชี้วัด (KPI)

 - เด็กและประชาชน

เห็นความสําคัญและ

ชวยกันอนุรักษ

ประเพณีท่ีดีงามไว

ตอไปและเศรษฐกิจดีข้ึน

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่  5 : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

 - เด็ก เยาวชน 

ประชาชนทั่วไป

มีทัศนะคติที่ดีและ

ชวยกันอนุรักษ

ประเพณีอันดีงาม

สืบไป



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 โครงการวัน

อาสาฬหบูชา/

วันเขาพรรษา

 - เพ่ือเปนการสงเสริม

และรักษาไวซึ่งประเพณี

วันสําคัญทางพุทธศาสนา

และสงเสริมใหนักเรียน 

ขาราชการและประชาชน

ไดมีสวนรวมในการ

บําเพ็ญกุศลรวมกัน

 - จัดใหมีการหลอ

เทียนและสมโภช

เทียนพรรษา 

จํานวน 9 ตน,กิจกรรม

กวนขาวมธุปายาส 

จํานวน 8 กระทะ

และมีการแหเทียน

พรรษาและผาอาบ

น้ําฝน เพ่ือนําไป

ถวายวัด จํานวน 4 วัด

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  - จํานวนผูเขารวม

โครงการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80

สํานักการศึกษา

13 โครงการอนุรักษ

วัฒนธรรมภูมิปญญา

ทองถ่ิน (สมโภชศาลเจา

แมโตะโมะ)

 - เพ่ือสงเสริมและ

อนุรักษสมโภชเจาแม

โตะโมะใหไดรับ

ความสนใจจากประชาชน

ที่มารวมงานทั้งชาวไทย

และชาวตางประเทศ

ที่มีความใกลเคียงกัน

ทั้งเช้ือชาติและวัฒนธรรม

 - สรางภาพลักษณ

ของเมืองทองเที่ยว

ที่ปลอดภัยและผูคน

มีความรัก สมัครสมาน

สามัคคี เอื้อเฟอเผื่อแผ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  - จํานวนผูเขารวม

โครงการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา

 - ประชาชนทุกหมู

เหลารวมกิจกรรม

บําเพ็ญกุศลอยาง

พรอมเพียงกัน

5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)

 - ประชาชนเขารวม

และตระหนักถึง

ความสําคัญในการสืบ

สานอนุรักษณประเพณี

และวัฒนธรรม
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่  5 : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

ที่ โครงการ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 โครงการบรรพชา

สามเณรและบวชศีล

จาริณีภาคฤดูรอน

 - เพ่ือปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรมใหกับเด็กและ

เยาวชนไดตระหนัก

ถึงหลักปฏิบัติธรรม

คําสอนของ

พระพุทธศาสนา

 - เด็ก เยาวชน 

ในเขตเทศบาลเขารวม

กิจกรรม 

จํานวน 100 คน

100,000   100,000    100,000   100,000   100,000  - จํานวนผูเขารวม

โครงการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80

สํานักการศึกษา

15 โครงการจัดงาน

วันเด็กแหงชาติ

 - เพ่ือปลูกฝงใหเด็ก

มีสวนรวมในสังคมและ

สงเสริมใหเด็กและ

เยาวชนไดมีการพัฒนา

ทางดานรางกาย จิตใจ 

อารมณ สังคมและ

สติปญญาในทางที่ดี

และถูกตอง

 - เด็กและเยาวชน

ทั้งในและนอกระบบ

โรงเรียนในอําเภอ

สุไหงโก-ลก

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  - จํานวนผูเขารวม

โครงการไมนอย

กวารอยละ 80

สํานักการศึกษา

182

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

 - เด็กและเยาวชน 

กลาคิด กลาทํา     

กลาแสดงออก

ในทางที่ถูกตองและ

เกิดความสามัคคี

ระหวางหมูคณะ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่  5 : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

 - เด็กและเยาวชน

ไดรับการปลูกฝง

ดานศึลธรรมคุณธรรม

และจริยธรรม

โดยสามารถนําไป

ปฏิบัติในชีวิต

ประจําวันได



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
16 โครงการวัดประชา

รัฐสรางสุข

 - เพ่ือสงเสริมและ

ทํานุบํารุงรกัษา

พุทธศาสนาใหคงสืบไป

 - วัดชลเฉลิมเขต

ตนแบบ  

 - พุทธบริษัทไทย

คอยเกื้อกูลทํานุบํารุง

พุทธศาสนา

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  - จํานวนผูเขารวม

โครงการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80

สํานักการศึกษา

17 โครงการสงเสริม

ปฏิบัติศาสนกิจ

ในเดือนรอมฎอน

  - เพ่ือสนับสนุนและ

สงเสริมกิจกรรมทาง

ศาสนา

 - ชุมชนในเขตเทศบาล

จํานวน ๓๑ ชุมชน

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000  - ชุมชนในเขต

เทศบาล

สํานักการศึกษา

18 โครงการจัดงาน

อาซูรอสัมพันธ

  - เพ่ือสงเสริมสนับสนุน

กิจกรรมงานอาซูรอ

สัมพันธ

 - ชุมชนในเขตเทศบาล

จํานวน ๓๑ ชุมชน

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  - ชุมชนในเขต

เทศบาล

สํานักการศึกษา

19 โครงการจัดงาน

เมาลิดสัมพันธ

 - เพ่ือสงเสริมสนับสนุน

กิจกรรมงานเมาลิดสัมพันธ

 - ชุมชนในเขตเทศบาล

จํานวน ๓๑ ชุมชน

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000  - ชุมชนในเขต

เทศบาล

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

 - วัดชลเฉลิมเขต

ไดรับการทํานุและ

เกื้อกูลจากพุทธบริษัท

- พุทธศาสนิกชน

ไดรวมสงเสริม

ทํานุบํารุงศาสนา

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

 - สมาชิกในชุมชน

มีสวนรวมในการรักษา

และสืบทอดวัฒนธรรม

อันดีงามของทองถ่ิน

 - กิจกรรมทางศาสนา

ไดรับการสืบทอดใหคง

อยูสืบไป

 - สมาชิกในชุมชน

มีสวนรวมในการรักษา

และสืบทอดวัฒนธรรม

อันดีงามของทองถ่ิน
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ยุทธศาสตรที่  5 : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
20 โครงการจัดงาน

ฮารีรายอ

 - เพ่ือสงเสริมประเพณี

และวัฒนธรรมอันดีงาม

ของทองถ่ิน

 - ชุมชนในเขตเทศบาล

จํานวน ๓๑ ชุมชน

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000  - รอยละ 80 

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

สํานักการศึกษา

รวม 20 โครงการ 4,450,000 4,450,000   4,450,000    4,450,000    4,450,000    

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา

 - สมาชิกในชุมชน

มีสวนรวมในการรักษา

และสืบทอดวัฒนธรรม

อันดีงามของทองถ่ิน

ยุทธศาสตรที่  5 : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
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ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดเวทีประชาคม  - เพ่ือเปดโอกาสให

ผูแทนชุมชนและ

ประชาชนมีสวนรวมใน

การแสดงความคิดเห็น

กําหนดทิศทางในการ

พัฒนาใหเปนไปตาม

ความตองการของ

ประชาชนและสามารถ

เขาถึงปญหาที่เกิดขึ้นได

อยางแทจริง

 - ผูบริหารเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

คณะกรรมการพัฒนา

เทศบาล ผูแทนภาครัฐ

รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน

ผูทรงคุณวุฒิ ประธาน

ชุมชนทั้ง ๓๑ ชุมชน 

ชมรม สมาคม 

และประชาชนในเขต

เทศบาลฯ

20,000     20,000     20,000      20,000    20,000     - จํานวนผูเขารวม

การประชุม

ประชาคม

ไมนอยกวารอยละ 

3 ของสัดสวน

ของการ

จัดประชาคมทองถิ่น

 - ประชาชนเขารวม

การจัดเวทีประชาคม 

เกิดการรวมกลุมทาง

สังคม สรางแนวทาง

การพัฒนาทองถิ่นของ

ตนเองและเพ่ือใหการ

ทําประชาคม

มีประสิทธิภาพ

กองยุทธศาสตรฯ

2 โครงการประชาสัมพันธ

เผยแพรขาวสารของ

เทศบาล

 - เพ่ือใชในการเผยแพร

กิจกรรมผลงานตางๆ   

ของเทศบาล

 - สื่อสิ่งพิมพ         

- วารสาร หนังสือพิมพ 

- รถแห               

- สื่อวิทยุ     

- สื่อออนไลน

- ไวนิล

500,000   500,000   500,000    500,000  500,000   - ประชาชนไดรับรู

ขอมูลขาวสาร 

รอยละ ๘๐

 - ทําใหมีความพรอม

และมีประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน

กองยุทธศาสตรฯ
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการจัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธเผยแพร

หมายเลขโทรศัพทของ

หนวยงานราชการเอกชน

ในอําเภอสุไหงโก-ลก

 - จัดทําปฏิทินประจําป

 ที่รวบรวมหมายเลข

โทรศัพทของหนวยงาน

และองคกรตางๆ

ในอําเภอสุไหงโก-ลก  

ที่ประชาชนควรทราบไว

ในปฏิทิน มุงหวังให

ประชาชนติดสื่อนี้ 

ไวในอาคารหรือสถานที่

สาธารณะตางๆ 

ที่มองเห็นไดงาย 

เพ่ือที่จะไดสามารถ

คนหาหมายเลขโทรศัพท

สอบถามขอมูลหรือ

ขอรับบริการไดทันที

 - จํานวน ๗,๐๐๐ เลม 126,000   126,000   126,000    126,000  126,000   - โปสเตอรใน

รูปแบบปฏิทิน

แขวนประจําป

พุทธศกัราช

 - ทําใหมีความพรอม

และมีประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

กองยุทธศาสตรฯ

รวม 3 โครงการ 646,000    646,000    646,000     646,000   646,000    
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ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา

ยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ที่ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝกอบรมและทัศน

ศึกษาดูงานของ

กลุมพลังมวลชนตางๆ

950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 กองสวสัดิการฯ

2.1 กิจกรรมทัศนศึกษา

ดูงานดานกระบวนการ

เสริมสรางความเขมแข็ง

และการสงเสริมอาชีพ

ของกลุมสตรีเทศบาลเมือง

สุไหงโก-ลก

 - เพ่ือสรางโอกาส

ใหกลุมสตรีเกิกระบวนการ

เรียนรูและนําไป

ตอยอดสูการสราง

ความเขมแข็งในอนาคต

 - เพ่ือใหกลุมสตรีนําความรู

ไปประยุกต

ใชใหเกิดประโยชน

 - คณะกรรมการ

กลุมสตรี จํานวน 40 คน

เจาหนาที่กองสวัสดิการฯ

จํานวน 5  คน

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000  - รอยละ 80 

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

 - คณะกรรมการ

กลุมสตรีเกิด

กระบวนการเรียนรู

และนําไปประยุกต

ใหเกิดประโยชน

สูงสุด

กองสวัสดิการฯ

ยทุธศาสตรจังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหล่ือมล้ํา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยทุธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยทุธศาสตรท่ี 6 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

6.๒ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.2 กิจกรรมสรางความ

เขมแข็งของคณะกรรมการ

ชุมชน เทศบาลเมือง

สุไหงโก-ลก

 - เพ่ือสงเสริมใหเกิด

การแลกเปลี่ยนเรียนรู

การดําเนินกิจกรรม

การสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน

 - เพ่ือนําประสบการณใหม

ที่ไดรับไปพัฒนาภายใน

ชุมชน

 - คณะกรรมการชุมชน

และเจาหนาที่

กองสวัสดิการฯ 

มีไมนอยกวา 100 คน

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000   - รอยละ 80

 ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

 - คณะกรรมการ

ชุมชนเกิด

กระบวนการเรียนรู

และนําไปสูการ

พัฒนาภายในชุมชน

กองสวัสดิการฯ

2.3 กิจกรรมฝกอบรม

เพ่ิมพูนประสิทธิภาพ

แกนนําศูนยเรียนรูผูสูงอายุ

และศึกษาดูงาน 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - เพ่ือใหแกนนําผูสูงอายุ

ไดเสริมสรางประสบการณ

และพัฒนาการเรียนรู

คุณคาความเปนไทย

 - สรางความเขาใจ

การเรียนรูเทาทันสังคมโลก

ในกลุมประเทศอาเซียน

 - ปลุกจิตสํานึกคานิยม

ความเปนไทย 

มีคุณธรรม จริยธรรม

เอื้ออาทรตอผูอื่น

 - แกนนําผูสูงอายุและ

เจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ

ไมนอยกวา 44 คน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000   - รอยละ 80 

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

 - แกนนําผุสูงอายุ

เกิดกระบวนการ

เรียนรูคานิยม 

คุณคาความเปนไทย

รูเทาทันโลก

เปนกลุมประเทศ

อาเซียน

กองสวัสดิการฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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ยทุธศาสตรจังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหล่ือมล้ํา

ยทุธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยทุธศาสตรท่ี 6 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

6.๒ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ผลที่คาดวาจะไดรับ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.๔ กิจกรรมเพ่ิมพูน

ประสิทธิภาพแกนนําเยาวชน

และศึกษาดูงาน 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - เพ่ือใหแกนนําเยาวชน

มีความรูในดานพัฒนา

กลุมชุมชนและสังคม

 - สงเสริมใหดําเนินกิจกรรม

ของเยาวชนเกิด

 - สรางความรักสามัคคี

และความเขาใจอันดี

แกกลุมเยาวชน

 - แกนนําเยาวชน 

กลุมเยาวชน สภาเด็ก 

และเยาวชน เจาหนาที่

ของเทศบาล 

จํานวนไมนอยกวา 

44 คน

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000   - รอยละ 80 

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

 - แกนนําเยาวชน

สามารถพัฒนากลุม

ชุมชนและสังคม

ใหดียิ่งขึ้น เกิดความ

ตอเนื่องในกิจกรรม

ของเยาวชน มีความ

เขาใจอันดีตอกัน

กองสวัสดิการฯ

2.๕ กิจกรรมฝกอบรม

เพ่ิมพูนประสิทธิภาพ

แกนนําผูพิการและ

ศึกษาดูงาน

 - เพ่ือใหผูพิการมีคุณภาพ

ชีวิตดานสุขภาพ

และดานสังคมที่ดี

เกิดเครือขายการ

จัดบริการคนพิการ

ในทองถิ่นเกิดการประสาน

ความรวมมือระหวาง

ภาคสวนตางๆ 

และหาประสบการณ

จากภายนอกมาปรับใช

ใหเกิดประโยชนในการ

ทํางานในพื้นที่

 - กลุมผูพิการมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีในทุกๆ ดาน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000   - ผูพิการมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี 

เกิดเครือขายการ

จัดการคนพิการ

รอยละ 70

 - ผูพิการมีคณุภาพ

ชีวิตท่ีดีในทุกๆ 

ดานและเกิดเครือขาย

ในการทํางาน

กองสวัสดิการฯ

ยทุธศาสตรจังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหล่ือมล้ํา

ยทุธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยทุธศาสตรท่ี 6 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

6.๒ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

189



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการเทศบาลพบ

ประชาชน

 - เพ่ือทราบถึงปญหาความ

ตองการของประชาชนอยาง

แทจริง

 - เพ่ือเปนกรออกพบปะ

ประชาชนในเขตเทศบาล

ทุกชุมชนอยางใกลชิดและ

ทั่วถึง

 - ออกบริการประชาชน

ในเขตเทศบาลเมือง

สุไหงโก-ลก

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  - เทศบาลสามารถ

รับทราบปญหา

และนําบริการ

ไปสูชุมชนได 

รอยละ 70

 - สามารถแกไข

ปญหาชุมชนได

และใหบริการ

สมาชิกชุมชนได

อยางท่ัวถึง

กองสวัสดิการฯ

3 โครงการจัดทําแผนชุมชน  - เพ่ือใหชุมชน

มีสวนรวมในการวางแผน

และกําหนดทิศทางของ

ชุมชนรวมกับเทศบาล

 - ชุมชนในเขตเทศบาล

จํานวน 31 ชุมชน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  - รอยละ 80 

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

 - ปญหาตางๆ 

ในชุมชนไดรับการ

แกไขตามแผน

ที่ไดวางไว

กองสวัสดิการฯ

รวม 3 โครงการ 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000

ยทุธศาสตรจังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหล่ือมล้ํา

ยทุธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยทุธศาสตรท่ี 6 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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6.๒ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)ที่ โครงการ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดตั้งกันสาด

ดานหลังและดานขาง

อาคารเรียน 1 และ 2 

โรงเรียนเทศบาล 1

 - เพ่ือทํากันสาดปองกัน

ฝนบริเวณ

ดานหลังและ

ดานขางอาคารเรียน 

1 ทั้ง 3 ชั้น 

และอาคาร 2

ทั้ง 4 ชั้น

 - ติดตั้งกันสาดบริเวณ

หลังอาคารเรียน 2 

ขนาดกวาง 2 ม. 

ยาว 80 ม.

จํานวน 7 ชุด 

ขนาดกวาง 2 ม. 

ยาว 15 ม. 

จํานวน 8 ชุด

ขนาดกวาง 2 ม. 

ยาว 5 ม. จํานวน 3 ชุด

600,000  -  -  -  -  - กันสาดมีคุณภาพ

จํานวน 18 ชุด

 - เพ่ือปองกันฝนสาด

เขาหองเรียนและ

หองเรียนไมเสียหาย

สํานักการศึกษา

2 โครงการกอสรางหอง

เก็บของอเนกประสงค 

โรงเรียนเทศบาล 1

 - เพ่ือเพิ่มพื้นท่ีในการ

เก็บของและครุภัณฑของ

โรงเรียน

 - หองเก็บของ

อเนกประสงค

ขนาดกวางยาว

ไมเกิน 10 ม. 

สูงไมต่ํากวา 4 ม.

200,000  -  -  -  -  - หองเก็บของได

มาตรฐาน ปลอดภัย

 - มีหองเก็บของ

ที่เพียงพอ

สํานักการศึกษา

วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒566-2570)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่  6 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการติดตั้งหนาตาง

บานเลื่อนหองพักครู 

อาคารเรียน 2

โรงเรียนเทศบาล 1

 - เพื่อปองกันฝนสาดเขา

มาในหองพักครู

 - มีหนาตางบานเล่ือน

กระจกขนาด 

2.15 x 2.15 ม.

400,000  -  -  -  -  - มีหนาตางบาน

เลื่อนที่ไดมาตรฐาน

จํานวน 8 บาน

 - มีหนาตางบานเล่ือน

สําหรับกันฝนสาดเขา

มาในหองพักครู

สํานักการศึกษา

4 โครงการกอสราง

อาคารเรียน 4 ชั้น 

9 หองเรียน ใตถุนโลง 

โรงเรียนเทศบาล 2

(บานตันหยงมะล)ิ

 - เพื่อใหมีสถานที่

เพียงพอกับจํานวนนกัเรียน

 - กอสรางอาคารเรียน

4 ชั้น 9 หองเรียน

ใตถุนโลง

9,753,300  -  -  -  -  - อาคารเรียน

4 ชั้น 9 หองเรียน

ใตถุนโลง

จํานวน 1 หลัง

 - โรงเรยีนมี

หองเรยีนท่ีเพียงพอ

สําหรับนักเรียน

สํานักการศึกษา

5 โครงการกอสราง

โรงอาหาร 

โรงเรียนเทศบาล ๒

 - เพื่อใหมีโรงอาหาร

สํารับการรับประทาน

อาหารของนกัเรียน 

ทดแทนโรงอาหาร

หลังเกา

 - โรงอาหารคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก โถงโลง

3,000,000  -  -  - -  - โรงอาหาร 

๑ หลังกวาง 15 ม. 

ยาว 16 ม.

 - โรงเรยีนมีโรงอาหาร

สําหรับการรับประทาน

อาหารของนกัเรียน

ที่ถูกสุขลักษณะ

สํานักการศึกษา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่  6 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการติดตั้งเหล็กดัด

หนาอาคารชงโคและ

อาคารโยทะกา 

โรงเรียนเทศบาล 3

 - เพ่ือสรางความ

ปลอดภัยในการทํา

กิจกรรมของนักเรียน

และสรางความมั่นใจ

ใหแกผูปกครอง

ในการดูแลนักเรียน

 - ติดตั้งเหล็กดัดบริเวณ

ระเบียงดานหนาอาคาร

ชงโค ชั้น 2 - 4 

จํานวน 18 ชุด และ

ติดตั้งเหล็กดัดหนาตาง

ดานหลังอาคารโยทะกา 

ชั้น 2-4 จํานวน 9 ชุด

148,500  -  -  -  -  - ติดตั้งเหล็กดัด 

จํานวน 27 ชุด

 - นักเรียนมีความ

ปลอดภัยในการทํา

กิจกรรมบนอาคารเรียน

สํานักการศึกษา

7 โครงการติดตั้งประตู

เหล็กดัดทางข้ึน

อาคารกระดังงา  

โรงเรียนเทศบาล 3

 - เพ่ือสรางความ

ปลอดภัยในการทํา

กิจกรรมของนักเรียน

และสรางความมั่นใจ

ใหแกผูปกครอง

ในการดูแลนักเรียน

 - ติดตั้งประตูเหล็กดัด

บริเวณทางข้ึนอาคาร

กระดังงา

58,500  -  -  -  -  - ติดตั้งประตู

เหล็กดัดบริเวณ

ทางข้ึนอาคาร

 - อาคารกระดังงา

มีประตูท่ีแนนหนา 

เพื่อความปลอดภัย

ของครูและนักเรียน

สํานักการศึกษา

8 โครงการติดตั้งเหล็กดัด

ระเบียงดานหนา

อาคารกระดังงา  

โรงเรียนเทศบาล 3

 - เพ่ือสรางความ

ปลอดภัยในการทํา

กิจกรรมของนักเรียน

และสรางความมั่นใจ

ใหแกผูปกครอง

ในการดูแลนักเรียน

 - ติดตั้งเหล็กดัดบริเวณ

ระเบียงดานหนาอาคาร

กระดังงา ชั้น 1 – 2 

ชั้นละ 8 ชอง 

รวมเปน 16 ชอง

170,000  -  -  -  -  - ติดตั้งเหล็กดัด 

จํานวน 16 ชอง

 - นักเรียนมีความ

ปลอดภัยในการทํา

กิจกรรมบนอาคารเรียน

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่  6 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
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6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการปรับปรุงหอง

ประชุมอาคารศรีตรัง  

โรงเรียนเทศบาล 3

 - เพ่ือปรับปรุงหอง

ประชุมอาคารศรีตรัง

ใหมีความพรอมในการ

จัดกิจกรรมการเรียน

การสอน

 - ปรับปรุงหองประชุม

อาคารศรีตรัง

พรอมตกแตง ทาสี 

และติดตั้งระบบไฟฟา

และเครื่องขยายเสียง

2,500,000  -  -  -  -  - ปรับปรุงหอง

ประชุมอาคารศรีตรัง

 - หองประชุมอาคาร

ศรีตรังมีความพรอม

ในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน

สํานักการศึกษา

10 โครงการปรับปรุงหองน้ํา

บริเวณลานกิจกรรม

หนาเสาธง 

โรงเรียนเทศบาล 3

1. เพื่อปรับปรุงหองน้ํา

บริเวณลานกิจกรรมหนา

เสาธงใหใชงานไดสะอาด

ถูกสุขอนามัย สวยงาม

และนาใช

2. เพื่อใหนักเรียน

และบุคลากรไดรับความ

สะดวกในการใชบริการ

ดานสถานที่ของโรงเรียน

 - ปรับปรุงหองน้ําบริเวณ

ลานกิจกรรมหนาเสาธง

โรงเรียน

700,000  -  -  -  -  - ปรับปรุงหองน้ํา

 จํานวน 1 แหง

 - หองน้ําบริเวณ

ลานกิจกรรม

หนาเสาธงโรงเรียน

เทศบาล 3

(วิมุกตายนวิทยา) 

ใชงานได สะอาด 

ถูกสุขอนามัย 

สวยงามนาใช 

นักเรียนและ

บุคลากรไดรับ

ความสะดวก

ในการใชบริการ

ดานสถานที่ของ

โรงเรียน

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่  6 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดวาจะไดรับ

194



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการกอสรางหลังคา

คลุมจุดพักคอยรถ

โรงเรียนเทศบาล 3

 - เพ่ือใหนักเรียน

มีที่นั่งพักสําหรับ

รอผูปกครองมารับอยาง

ปลอดภัย 

ทั้งในชวงหนารอน

และหนาฝน

 - กอสรางหลังคาคลุม

จุดพักคอยรถบริเวณรั้ว

โรงเรียนดานที่ติดถนน 

จํานวน 19 จุด

350,450  -  -  -  -  - กอสรางหลังคา

คลุมจุดพักคอยรถ 

จํานวน 19 จุด

 - นักเรียนมีที่นั่ง

พักสําหรับคอย

ผูปกครองมารับ

อยางปลอดภัย 

ทั้งในชวงหนารอน

และหนาฝน

สํานักการศึกษา

12 โครงการกอสราง

หลังคาคลุม

ทางเดินนักเรียนระหวาง

อาคารศรีตรังและ

อาคารบานบุรี 

โรงเรียนเทศบาล 3

 - เพ่ือใหนักเรียนใช

ทางเดินระหวาง

อาคารศรีตรัง

และบานบุรีไดอยาง

สะดวกและปลอดภัยท้ัง

ในชวงหนารอน

หรือหนาฝน

 - กอสรางหลังคาคลุม

ทางเดินนักเรียนระหวาง

อาคารศรีตรังและบานบุรี

46,750  -  -  -  -  - กอสรางหลังคา

คลุมทางเดิน

 - นักเรียนใชทางเดิน

ระหวางอาคารศรีตรัง

และบานบุรีได

อยางสะดวกและ

ปลอดภัย ทั้งในชวง

หนารอนหรือหนาฝน

สํานักการศึกษา

6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่  6 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการติดตั้งกันสาด

ระเบียงดานหนาอาคาร

กระดังงา    

โรงเรียนเทศบาล 3

 - เพ่ือใหครูและนักเรียน

ใชพื้นที่บริเวณระเบียง

ดานหนาอาคารในการทํา

กิจกรรมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ทั้งในชวง

หนารอนหรือหนาฝน

 - ติดตั้งกันสาดระเบียง

ดานหนาอาคารกระดังงา

191,590  -  -  -  -  - ติดตั้งกันสาด

ระเบียงหนาอาคาร

 - ครูและนักเรียนใช

พ้ืนที่บริเวณระเบียง

ดานหนาอาคารในการ

ทํากิจกรรมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ทั้งในชวงหนารอน

หรือหนาฝน

สํานักการศึกษา

14 โครงการปรับปรุง

หองเรียนพุทธศาสนา  

โรงเรียนเทศบาล 3

 - เพ่ือปรับปรุงหองเรียน

พุทธศาสนาใหเปนหอง

ประชุมขนาดเล็ก ที่ครู

และนักเรียนสามารถใช

ประโยชนไดอยางคุมคา

 - ปรับปรุงหองเรียนพุทธ

ศาสนาใหเปนหองประชุม

ขนาดเล็ก

68,500  -  -  -  -  - ปรับปรุงหองเรียน

พุทธศาสนา

 - ครูและนักเรียนมี

หองประชุมขนาดเล็ก

ในการจัดกิจกรรมตางๆ

สํานักการศึกษา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่  6 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการปรับปรุงหอง

ประชุมอาคารกระดังงา 

(ช้ันลาง)  

โรงเรียนเทศบาล 3

 - เพ่ือปรับปรุงหอง

ประชุมใหเปนหองพุทธ

ศาสนา สําหรับใชจัด

กิจกรรมการเรียนการ

สอนศาสนาพุทธและ

กิจกรรมอื่นๆที่เก่ียวของ

 - ปรับปรุงหองประชุมให

เปนหองพุทธศาสนา

51,000  -  -  -  -  - ปรับปรุงหอง

ประชุมใหเปนหอง

พุทธศาสนา

 - โรงเรียนมีหองพุทธ

ศาสนา สําหรับจัด

กิจกรรมการเรียนการ

สอนศาสนาพุทธ 

และกิจกรรมอ่ืนๆ

ที่เก่ียวของ

สํานักการศึกษา

16 โครงการปูกระเบื้อง

บันไดและชานพักอาคาร

บานบุรีและศรีตรัง  

โรงเรียนเทศบาล 3

 - เพ่ือปรับปรุงบันได

และชานพักอาคาร

บานบุรีและศรีตรัง 

ใหมีความสวยงามและ

ปลอดภัยในการใชงาน

 - ปูกระเบื้องบริเวณ

บันไดและชานพักอาคาร

บานบุรีและศรีตรัง

170,000  -  -  -  -  - ปูกระเบื้องบันได

และชานพักอาคาร

 - โรงเรียนมีหองพุทธ

ศาสนา สําหรับจัด

กิจกรรมการเรียนการ

สอนศาสนาพุทธ 

และกิจกรรมอ่ืนๆ

ที่เก่ียวของ

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่  6 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการปรับปรุง

ซอมแซมหลังคา

อเนกประสงค 

(หลังคาโดมหนาอาคาร

บุษราคัม) 

โรงเรียนเทศบาล ๔

 - เพื่อปรับปรงุซอมแซม

หลังคาอเนกประสงค 

(หลังคาโดมหนา

อาคารบุษราคัม) 

ใหพรอมตอการ

ใชงานและการจัดกิจกรรม

ตางๆ ของผูเรียน

 - ปรับปรุงซอมแซม

หลังคาอเนกประสงค 

(หลังคาโดมหนาอาคาร

บุษราคัม) โดยใชแผน

หลังคาโพลิคารบอเนต 

ขนาดกวาง 10.40 เมตร 

ยาว 26 เมตร

350,000 - - -  -  - หลังคา

อเนกประสงค 

(หลังคาโดมหนา

อาคารบุษราคัม) 

จํานวน ๑ แหง

 - หลังคาอเนกประสงค

(หลังคาโดม

หนาอาคารบุษราคัม) 

มีความพรอมตอการ

ใชงานและจัดกิจกรรม

ตางๆ ของผูเรียน

สํานักการศึกษา

18 โครงการกอสราง

อาคารเรียน 3 

ชั้น 9 หองเรียน 

(ชั้นอนบุาล 3 หองเรียน 

ชั้นประถม 6 หองเรียน)

โรงเรียนเทศบาล 4

(บานทรายทอง)

 - เพื่อทดแทนอาคาร

เรียนที่ชํารุดและ

มีหองเรียนตางๆ

เพียงพอในการจัด

กิจกรรมการเรยีน

การสอน

 - กอสรางอาคาร

เรียน 3 ชั้น 9 หองเรียน

(ชั้นอนบุาล 3 หองเรียน 

ชั้นประถม 6 หองเรียน)

ทดแทนอาคารไม 

อาคารทับทิม

9,146,700 - - -  -  - อาคารเรยีน

3 ชั้น 9 หองเรียน 

(ชั้นอนบุาล 3 

หองเรยีนช้ันประถม

6 หองเรียน)

 - มีอาคารเรียนและ

หองเรยีนท่ีปลอดภัย

และพรอมในการจัดการ

เรียน

การสอน

สํานักการศึกษา

19 โครงการกอสรางหลังคา

ทางเดินจากหนาประตู

โรงเรียนถึงหนาอาคาร

ทับทิม โรงเรียนเทศบาล ๔

 - เพื่ออํานวยความ

สะดวกและปองกันแดด

ฝนแกนักเรียน

 - กอสรางหลังคา

ทางเดินเมทัลชีท

จากหนาประตูโรงเรยีน

ถึงหนาอาคารทับทิม 

ขนาดกวาง 1.๘0 เมตร 

ยาว 1๐๕ เมตร

550,000 - - - -  - มีหลังคา

ทางเดิน

จากหนาประตู

โรงเรยีนถึง

หนาอาคารทับทิม

 - นักเรยีนและ

ผูปกครองไดรับ

ความสะดวก

สํานักการศึกษา

198

วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)

6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่  6 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ผลที่คาดวาจะไดรับ



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 โครงการปรับปรุงหอง

ประชุมอาคารบุษราคัม 

โรงเรียนเทศบาล ๔

- เพ่ือปรับปรุงหอง

ประชุมอาคารบุษราคัม

ใหมีความพรอมในการ

จัดกิจกรรมตางๆ

 - ตกแตง,ทาสีภายใน,

ติดตั้งระบบไฟแสงสีเวที, 

ปรับปรุงระบบไฟฟา

สองสวาง,พัดลม

200,000 - - - -  - ปรับปรุงหอง

ประชุมอาคาร

บุษราคัม 

จํานวน ๑ แหง

 - หองประชุมอาคาร

บุษราคัมมีความพรอม

ในการจัดกิจกรรมตางๆ

สํานักการศึกษา

21 โครงการปรับปรุงพรอม

กอสรางหองน้ํา

โรงพลศึกษา 

โรงเรียนเทศบาล ๔

 - เพ่ือใหโรงพลศึกษา

มีความพรอมในการจัด

กิจกรรมตางๆ

 - เปลี่ยนประตูเหล็ก

มวนจํานวน ๔ บาน,ทาส,ี

 ซอมหลังคา,ปรับปรุง

ระบบไฟฟาสองสวาง 

และกอสรางหองนํ้า 

จํานวน 4 หอง

1,000,000 - - - -  - ปรับปรุง

โรงพลศึกษา 

จํานวน ๑ หลัง 

และกอสรางหองนํ้า

จํานวน 4 หอง

 - โรงพลศึกษามีความ

พรอมในการจัด

กิจกรรมตางๆ

สํานักการศึกษา

22 โครงการปรับปรุงหอง

ประกอบอาหาร

โรงเรียนเทศบาล ๔

 - เพ่ือใหโรงเรียนมีหอง

ประกอบอาหาร

ที่ถูกสุขลักษณะ

 - ปูกระเบื้อง,ปรับปรุง

คูระบายน้ํา,ทาส,ีติดตั้ง

มุงลวด,ติดตั้งอางลางจาน

สแตนเลส แบบ ๓ หลุม 

จํานวน ๑ ชุด, ติดตั้งช้ัน

คว่ําถาดหลุม ๒ ชุด ฯลฯ

400,000 - - - -  - ปรับปรุงหอง

ประกอบอาหาร 

จํานวน ๑ หลัง

 - โรงเรียนมีหอง

ประกอบอาหาร

ที่ถูกสุขลักษณะ

สํานักการศึกษา

199

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่  6 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)

6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 โครงการปรับปรุง

อัฒจรรยสนามกีฬา

โรงเรียนเทศบาล ๔

 - เพ่ือใหอัฒจรรยมี

ความพรอมตอการใชงาน

 - เทปูนบริเวณดานขาง 

และดานหลังอัฒจรรย 

พ้ืนที่ไมนอยกวา 

๕๕๐ ตารางเมตร 

(ความหนาของ

ปูนซีเมนต ๑๐ ซม.)

250,000 - - - -  - พื้นปูนดานขาง 

และดานหลัง

อัฒจรรย 

พ้ืนที่ไมนอยกวา 

๕๕๐ ตารางเมตร

 - อัฒจรรยมีความ

พรอมตอการใชงาน

สํานักการศึกษา

24 โครงการปรับปรุงอาคาร

อเนกประสงค (2 ชั้น)

ศพด.เทศบาลเมือง

สุไหงโก-ลก

 - เพ่ือใชในการทํา

กิจกรรมตางๆ 

ภายในศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก

 - ปรับปรุงอาคาร

อเนกประสงค (2 ชั้น) 

ศพด.เทศบาลเมือง

สุไหงโก-ลก

1,500,000  -  -  -  -  - ปรับปรุงอาคาร

อเนกประสงค 

(2 ชั้น) 

จํานวน 1 แหง

 - มีอาคารท่ี

พรอมสําหรับใชทํา

กิจกรรมตางๆ 

ของ ศพด.

สํานักการศึกษา

25 โครงการกอสรางหลังคา

โคงสนามเปตอง

โรงเรียนเทศบาล 1

 - เพ่ือใชบังแดดและฝน

ในการฝกซอม

กีฬาเปตอง

 - มีหลังคาโคงท่ีได

มาตรฐานมีความปลอดภัย

ขนาด 3x10x6 ม.

 - 300,000  -  -  -  - หลังคาได

มาตรฐานแข็งแรง

ปลอดภัย

 - มีหลังคาโคงคลุม

สนามเปตอง 

เกิดประโยชนตอการ

ฝกซอมกีฬา

สํานักการศึกษา

26 โครงการติดตั้งประตู

หองน้ําโรงเรียนเทศบาล

 ๒

 - เพ่ือติดตั้งประตู

อลูมิเนียมท่ีแข็งแรง

ปลอดภัย

 - ประตูหองนํ้าโรงเรียน -     30,000 - - -  - ประตูหองนํ้า

อลูมิเนียม

จํานวน 11 บาน

 - มีประตูหองน้ําที่ได

มาตรฐานแข็งแรง

และปลอดภัย

ในการใชงาน

สํานักการศึกษา

6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ

200

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่  6 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

27 โครงการติดตั้งแผงก้ัน

สนามวอลเลยบอล

ชายหาด

โรงเรียนเทศบาล ๔

 - เพ่ือปองกันลูก

วอลเลยบอลออกนอก

พ้ืนที่บริเวณโรงเรียน

 - ติดตั้งแผงก้ันสนาม

วอลเลยบอลชายหาด

(ใชวัสดุตะแกรงเหล็ก) 

ขนาดยาว ๒๖ เมตร 

สูง 5 เมตร

- 95,000 - - -  - แผงก้ันสนาม

วอลเลยบอลชายหาด

จํานวน ๑ แผง

 - ลูกวอลเลยบอล

ไมออกนอกพื้นที่

บริเวณโรงเรียน

สํานักการศึกษา

28 โครงการติดตั้งกันสาด

หนาอาคารเรียนมรกต 

ชั้น ๒,๓,๔              

โรงเรียนเทศบาล ๔

 - เพ่ือกันแดดและ

กันฝนสาดเขามา

ในอาคาร

 - ติดตั้งกันสาดหนา

อาคารเรียนมรกต 

ชั้น ๒,๓,๔

- 200,000 - - -  - กันสาดหนา

อาคารเรียนมรกต 

ชั้น ๒,๓,๔

 - อาคารเรียนมี

กันสาดปองกัน

แดด ฝน

สํานักการศึกษา

29 โครงการปรับปรุงบอ

เกรอะ บอซึมหองสุขา 

โรงเรียนเทศบาล ๔

 - เพ่ือใหมีหองสุขา

ที่ใชงานไดเพียงพอ

กับจํานวนนักเรียน 

และบุคลากร

 - ขุดขยายเพ่ิมบอเกรอะ

บอซึม หองสุขานักเรียน 

(หลังอาคารนพรัตน) 

และหองสุขาครูอาคาร

นพรัตน

- 300,000 - - -  - ปรับปรุงบอเกรอะ

บอซึม หองสุขา

นักเรียน 

(หลังอาคารนพรัตน)

และหองสุขาครู

อาคารนพรัตน

 - โรงเรียนมีหองสุขา

ที่ใชงานไดเพียงพอกับ

จํานวนนักเรียนและ

บุคลากร

สํานักการศึกษา

201

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่  6 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 โครงการกอสรางหลังคา

คลุมสนาม (โดม) 

พรอมเวทีอเนกประสงค 

โรงเรียนเทศบาล ๔

 - เพ่ือสรางบรรยากาศ

ใหเอ้ือตอการเรียนรูและ

สะดวกในการจัดกิจกรรม

ตางๆ

 - กอสรางหลังคาคลุม

สนาม (โดม) ขนาดกวาง 

๒๐.๕๐ เมตร 

ยาว ๔๒.๖๐ เมตร 

สูง ๑๕ เมตร           

- กอสรางเวที

อเนกประสงค

ขนาดกวาง ๓.๙0 เมตร 

ยาว ๒๐.๔๐ เมตร  

สูง ๐.๖๐ เมตร

- 2,500,000 - - -  - หลังคาคลุมสนาม

(โดม) จํานวน ๑ หลัง

- เวทีอเนกประสงค

 จํานวน ๑ เวที

 - มีบรรยากาศ

ที่เอ้ือตอการเรียนรู

และสะดวกในการจัด

กิจกรรมตางๆ

สํานักการศึกษา

31 โครงการปรับระดับ

พ้ืนคูระบายน้ําและ

เปลี่ยนตะแกรงเหล็ก

ปดคูระบายน้ํา 

แบบมีปกสองขาง

โดยรอบๆ อาคารภาย

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมือง

สุไหงโก-ลก

 - เพ่ือทําใหทางน้ําไหล

ผานไดสะดวก

- เพ่ือความปลอดภัย

ของเด็กเล็ก

- เพ่ือความเปนระเบียบ

เรียบรอยภายในศูนยฯ

 - ปูพื้นไลระดับ

คูระบายน้ําจากสูงไปต่ํา

- จัดทําตะแกรงเหล็ก

ปดคูระบายน้ํา 

แบบมีปกสองขาง

ที่แข็งแรงปลอดภัย 

ขนาดกวาง 0.30 ม. 

สรางใหมไมนอยกวา 

66 ม. และปรับปรุง

ซอมแซมไมนอยกวา 

49 ม.

- 150,000 - - -  - ปรับระดับคู

ระบายน้ําและติดตั้ง

ตะแกรงเหล็ก 

จํานวน 1 แหง

 - น้ําไหลผานได

สะดวกมากยิ่งข้ึน

- เด็กเล็กปลอดภัย

ในการทํากิจกรรม

ประจําวันภายในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

มีบริเวณรอบอาคาร

ที่มีมาตรฐานและ

ปลอดภัย

สํานักการศึกษา

6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

32 โครงการปรับปรุง

หนาตางบานเกล็ดพรอม

วงกบอาคารหลังเกา 

ศพด.เทศบาลเมือง

สุไหงโก-ลก

 - เพ่ือใหมีหนาตางไว

ถายเทอากาศไดสะดวก

ภายในหองเรียนและ

มีความปลอดภัย

สําหรับเด็ก

 - จัดทําหนาตางกระจก 

ขอบสแตนเลส

พรอมวงกบที่แข็งแรง

และปลอดภัย

- บานเกล็ด 13 บาน

- กระจกบานผลัก 

16 บาน

- ขอบสแตนเลสสีชา

- กระจกสีดํา

 - 280,000  -  -  -  - ปรับปรุงหนาตาง

บานเกล็ดพรอมวงกบ

 - มีอากาศถายเทได

สะดวกมากยิ่งข้ึน

และมีความปลอดภัย

ตอเด็ก

สํานักการศึกษา

33 โครงการกอสรางศาลา

อเนกประสงค

โรงเรียนเทศบาล 1

 - เพ่ือใหเปนท่ีพักผอน

ของนักเรียนและผูปกครอง

 - มีศาลาที่ไดมาตรฐาน 

ขนาด 4x4 ม.

 -  - 300,000  -  -  - ศาลอเนกประสงค

 จํานวน 1 หลัง

 - มีศาลาสําหรับ

ใหครูและนักเรียน 

ผูปกครองไดใช

ประโยชน

สํานักการศึกษา

34 โครงการสีอาคาเรียน ๒ 

พิกุลทอง 

โรงเรียนเทศบาล 2

 - เพ่ือทาสีอาคารเรียน

ใหมีภูมิทัศนท่ีสวยงาม

และมีสภาพแวดลอม

เอื้อตอการเรียนการสอน

 - ทาสีภายในและ

ภายนอก 

พ้ืนที่ไมนอยกวา 

768 ตรม.

 -  -   150,000  -  -  - ทาสีอาคารเรียน 

จํานวน 1 หลัง

 - มีอาคารเรียน

หองเรียนเอ้ือตอการ

จัดกิจกรรมการเรียน

การสอนและสวยงาม

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตรที่  6 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
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งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

35 โครงการติดตั้งก้ันสาด 

อาคารเรียนปาหนัน

โรงเรียนเทศบาล 2

 - เพ่ือปองกันแดดฝน

ใหกับนักเรียนและ

ใชเปนพื้นที่กิจกรรม

 - ติดตั้งกันสาดเสาเหล็ก

กันแดด-ฝน 

ขนาดยาว 20 ม. 

กวาง 3 ม. สูง 3 ม.

- -    50,000 - -  - กันสาด 

จํานวน ๑ จุด

 - อาคารเรียนมีกัน

สาดปองกันแดด ฝน

ไดมาตรฐานแข็งแรง

และปลอดภัย

สํานักการศึกษา

36 โครงการติดตั้งเหล็กดัด

อาคารนพรัตน 

โรงเรียนเทศบาล ๔

 - เพ่ือเพิ่มความมั่นคง

ปลอดภัยในการดูแล

รักษาทรัพยสิน

ของทางราชการ

 - ติดตั้งเหล็กดัดหนาตาง

ชั้น ๑ และชั้น ๒ 

อาคารนพรัตน

- - 150,000 - -  - เหล็กดัดหนาตาง

ชั้น ๑ และชั้น ๒ 

อาคารนพรัตน

 - อาคารนพรัตน

มีความมั่นคงปลอดภัย

สํานักการศึกษา

37 โครงการทาสีภายนอก

อาคารนพรัตน 

และอาคารไพลิน 

โรงเรียนเทศบาล ๔

 - เพ่ือปรับปรุง

อาคารนพรัตนและ

อาคารไพลิน

ใหมีความสวยงาม

เหมาะแกการใชงาน

 - ทาสีอะครีลิกภายนอก

อาคารนพรัตน 

และอาคารไพลิน

- - 500,000 -  -  - ทาสีอาคารเรียน

จํานวน ๒ หลัง

 - โรงเรียนมีอาคาร

เรียนท่ีดูใหม

อยูเสมอและ

สรางบรรยากาศ

ที่ดีตอการเรียนรู

ของผูเรียน

สํานักการศึกษา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่  6 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

งบประมาณ

6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

38 โครงการติดตั้งเหล็กดัด

สแตนเลสและฉาก

เชื่อมตอระหวางหอง

แบบทึบ PVC พรอม

ติดตั้งอาคารหลังใหม 

ศพด.เทศบาลเมือง

สุไหงโก-ลก

 - เพ่ือใหอาคาร

มีความปลอดภัย

สําหรับเด็กและ

ใชทํากิจกรรมตางๆ 

ภายในศูนยฯ

 - ประตูชั้นลาง

 - ราวบันไดทางขึ้น-ลง

 - ประตูชั้นบน

 - ระเบียงหนาอาคาร

ชั้นบน

 - ประตูทางหนีไฟ 

2 บาน

 - เจาะฝาผนังเชื่อม

ตอหอง

 - ฉากกั้นหอง PVC

 -  - 1,000,000  -  -  - ติดตั้งเหล็กดัด

สแตนเลสและฉาก

เชื่อมตอระหวาง

หองแบบทึบ PVC 

จํานวน 1 แหง

 - มีอาคารท่ีมีความ

ปลอดภัยสําหรับเด็ก

และพรอมใชทํา

กิจกรรม 

สํานักการศึกษา

39 โครงการปรับปรุงคู

ระบายน้ําหนา 

อาคารเรียน 2 

โรงเรียนเทศบาล 1

 - เพ่ือปรับปรุงคูระบาย

น้ําใหสะอาดและปลอดภัย

 - ปรับปรุงครูะบายนํ้า 

หนาอาคารเรียน 2 

ขนาดกวาง 30 ซม. 

ยาว 50 ม.

 -  -  - 100,000  -  - ปรับปรุง

คูระบายน้ํา 

จํานวน 1 จุด

 - มีคูระบายนํ้า

ที่สะอาดมีความ

ปลอดภัยแกนักเรียน

สํานักการศึกษา

40 โครงการปรับปรุง

หองน้ํา หลังอาคารเรียน

 ๒ (พิกุลทอง) 

โรงเรียนเทศบาล ๒

 - มีหองนํ้าเพียงพอ

ตอการใชงานของ

นักเรียนและทดแทน

หองน้ําเกาที่ชํารุด

 - ปรับปรุงหองน้ําหลัง

อาคารเรียน 2 

(พิกุลทอง)

- - - 180,000 -  - ปรับปรุงหองน้ํา

หลังอาคารเรียน 2 

(พิกุลทอง) 

จํานวน 3 หอง

 - มีหองนํ้าเพียงพอ

ตอการใชงาน

ของนักเรียนและ

ถูกสุขลักษณะ

สํานักการศึกษา

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

205

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่  6 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

41 โครงการปรังปรุง

ภูมิทัศนพรอมเสาธง 

โรงเรียนเทศบาล 2

 - เพ่ือปรับปรุงภมูิทัศน

รอบบริเวณเสาธง

และติดตั้งเสาธง

แทนตนเดิมที่ชํารุด

 - ปรังปรุงภทัูศนพ้ืนท่ี

ไมนอยกวา 6x4 ตร.ม.

และติดตั้งเสาธง 

ขนาดไมนอยกวา 18 

เมตร

 -  -  - 65,000 -  - ปรับปรุงภูมิทัศน

และติดตั้งเสาธง 

จํานวน 1 แหง

 - ภูมิทัศนบริเวณ

เสาธงมีความสวยงาม 

เสาธงมีความแข็งแรง

ตามแบบมาตรฐาน

และปลอดภัย

สํานักการศึกษา

42 โครงการทาสีภายนอก

อาคารบุษราคัม 

และอาคารมรกต 

โรงเรียนเทศบาล ๔

 - เพ่ือปรับปรุงอาคาร

บุษราคัมและอาคารมรกต

 ใหมีความสวยงาม

เหมาะแกการใชงาน

 - ทาสีอะครีลิกภายนอก

อาคารบุษราคัม 

และอาคารมรกต

- - - 600,000 -  - ทาสีอาคารเรียน

จํานวน ๒ หลัง

 - โรงเรียนมีอาคาร

เรียนท่ีดูใหมอยูเสมอ

และสรางบรรยากาศ

ที่ดีตอการเรียนรู

ของผูเรียน

สํานักการศึกษา

43 โครงการปูกระเบื้อง

หองเรียนอาคารนพรัตน 

โรงเรียนเทศบาล ๔

 - เพ่ือปรับปรุงพ้ืน

หองเรียนอาคารนพรัตน

ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี

 - ปูกระเบื้องหองเรียน

ชั้น ๓ อาคารนพรัตน 

จํานวน ๔ หอง 

พ้ืนที่รวมไมนอยกวา 

๒๑๖ ตารางเมตร

- - - 180,000 -  - ปูกระเบื้อง

หองเรียนช้ัน ๓ 

อาคารนพรัตน 

จํานวน ๔ หอง

 - พื้นหองเรียนอาคาร

นพรัตนใหอยูในสภาพ

ที่ใชงานไดดี

สํานักการศึกษา

6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

44 โครงการปรับปรุง

หองเรียนอาคารมรกต 

โรงเรียนเทศบาล ๔

 - เพ่ือใหหองเรียน

มีความพรอม 

ปลอดภัยและ

เหมาะสม

ตอการใชงาน

 - ปรับปรุงซอมแซม

หลังคา ฝาเพดาน 

ประตูหนาตาง บานเกล็ด

กระดานไวทบอรด

และติดตะแกรงกันนก

หองเรียนอาคารมรกต

- - - 200,000 -  - ปรับปรุงหองเรียน

อาคารมรกต 

จํานวน 1 หอง

 - หองเรียนมี

ความพรอม ปลอดภัย

และเหมาะสมตอ

การใชงาน

สํานักการศึกษา

45 โครงการปรับปรุงปายช่ือ

โรงเรียนเทศบาล ๔

 - เพ่ือใหโรงเรียนมี

ปายชื่อโรงเรียนท่ี

เหมาะสมตามแบบที่กรม

สงเสริมฯ กําหนด

 - ปรับปรุงปายช่ือ

โรงเรียน (ปายใหญ

ติดถนนทรายทอง) 

จํานวน ๑ ปาย

- - - 100,000 -  - ปายช่ือโรงเรียน

จํานวน ๑ ปาย

 - โรงเรียนมีปายชื่อ

โรงเรียนท่ีเหมาะสม

สวยงาม

สํานักการศึกษา

46 โครงการปรับปรุง

หองเรียนอาคารโกเมน 

โรงเรียนเทศบาล ๔

  - เพ่ือใหหองเรียน

มีความพรอม ปลอดภัย

และเหมาะสม

ตอการใชงาน

 - ปรับปรุงซอมแซม

หลังคา ฝาเพดาน 

ประตูหนาตาง 

กระดานไวทบอรด 

หองเรียนอาคารโกเมน

- - - 200,000 -  - ปรับปรุงหองเรียน

อาคารโกเมน 

จํานวน 1 หอง

 - หองเรียน

มีความพรอม 

ปลอดภัยและเหมาะสม

ตอการใชงาน

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่  6 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

47 โครงการปรับปรุง

หองเรียนอาคารโกเมน 

โรงเรียนเทศบาล ๔

  - เพ่ือใหหองเรียน

มีความพรอม ปลอดภัย

และเหมาะสมตอการ

ใชงาน

 - ปรับปรุงซอมแซม

หลังคา ฝาเพดาน 

ประตูหนาตาง กระดาน

ไวทบอรด หองเรียน

อาคารโกเมน

- - - 200,000 -  - ปรับปรุงหองเรียน

อาคารโกเมน 

จํานวน 1 หอง

 - หองเรียน

มีความพรอม 

ปลอดภัยและเหมาะสม

ตอการใชงาน

สํานักการศึกษา

48 โครงการจัดทําบอรด

ติดประกาศ ศพด.

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - เพ่ือสงเสริมการเรียนรู

 ประชาสัมพันธขอมูล 

ขาวสารใหแกผูปกครอง

 - บอรดติดประกาศ

ตูกระจกบานเลื่อน

หนาบอรดบุกํามะหยี่

สีน้ําเงนิ กรอบอลูมิเนียม 

มีกุญแจล็อคฟนเลื่อย

- - - 80,000 -  - บอรดติดประกาศ

จํานวน 1 ชุด

 - เพ่ือประชาสัมพันธ

ขอมูล ขาวสาร 

ประจําศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก

สํานักการศึกษา

49 โครงการกอสรางหลังคา

คลุมสนาม (โดม) ศพด.

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - เพ่ือสรางบรรยากาศ

ใหเอ้ือตอการเรียนรูและ

สะดวกในการจัดกิจกรรม

 - กอสรางหลังคา

คลุมสนาม (โดม) 

สนามเด็กเลน

- - - 700,000 -  - หลังคาคลุมสนาม

(โดม) จํานวน 1 แหง

 - มีบรรยากาศท่ีเอ้ือ

ตอการเรียนรูและ

สะดวกในการจัด

กิจกรรมตางๆ

สํานักการศึกษา

ตัวชี้วัด (KPI)
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่  6 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

50 โครงการทาสีอาคาร

เรียนอนุบาล (พุทธรักษา)

โรงเรียนเทศบาล 2

 - เพ่ือใหสภาพแวดลอม

เอื้อตอการเรียน 

การสอนและสวยงาม

 - ทาสีอาคารเรียน 

(ภายในและภายนอก) 

พ้ืนที่ไมนอยกวา 

1,040.00 ตร.ม.

- - - - 200,000  - ทาสีอาคารเรียน

อนุบาล (พุทธรักษา)

จํานวน 1 หลัง

 - อาคารเรียน

มีความสวยงามเหมาะ

กับการจัดการเรียน

การสอน

สํานักการศึกษา

51 โครงการปรับปรุง

หองเรียนอาคารไพลิน 

โรงเรียนเทศบาล ๔

 - เพ่ือใหหองเรียน

มีความพรอม ปลอดภัย

และเหมาะสม

ตอการใชงาน

 - ปรับปรุงซอมแซม

หลังคา ฝาเพดาน ประตู

หนาตาง บานเกล็ด 

กระดานไวทบอรด

และติดตะแกรงกันนก

หองเรียนอาคารไพลิน

- - - - 200,000  - ปรับปรุงหองเรียน

อาคาไพลิน 

จํานวน 1 หอง

 - หองเรียน

มีความพรอม 

ปลอดภัยและ

เหมาะสมตอ

การใชงาน

สํานักการศึกษา

52 โครงการปรับปรุง

หองเรียนอาคารบุษราคัม

โรงเรียนเทศบาล ๔

 - เพ่ือใหหองเรียนมี

ความพรอม ปลอดภัย 

และเหมาะสมตอ

การใชงาน

 - ปรับปรุงซอมแซม

หลังคา ฝาเพดาน 

ประตูหนาตาง บานเกล็ด

กระดานไวทบอรด 

และติดตะแกรงกันนก

หองเรียนอาคารบุษราคัม

- - - - 200,000  - ปรับปรุงหองเรียน

อาคารบุษราคัม 

จํานวน 1 หอง

 - หองเรียน

มีความพรอม 

ปลอดภัยและ

เหมาะสมตอการ

ใชงาน

สํานักการศึกษา
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ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่  6 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

53 โครงการทาสีรั้ว

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ศพด. เทศบาลเมือง

สุไหงโก-ลก

 - เพ่ือรักษาสภาพรั้ว

ใหเกิดความสวยงามและ

สรางบรรยากาศใหกับผู

มารับบริการ

 - ทาสีรั้วท้ังภายใน

และภายนอกศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก ขนาดพื้นที่

ไมนอยกวา 550 ตร.ม.

- - - - 150,000  - ทาสีรั้ว 

พ้ืนที่ไมนอยกวา 

550 ตร.ม.

 - รั้วมีความสวยงาม

และดึงดูดความสนใจ

ใหกับประชาชน

สํานักการศึกษา

54 โครงการปรับภูมิทัศน

ภายในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลเมือง

สุไหงโก-ลก

 - เพ่ือสงเสริมการเรียนรู

ของเด็กและสรางสภาพ

แวดลอมใหนาอยู      

 - สงเสริมการเรียนรู

ของเด็ก

- บนกําแพง

- ฝาผนังอาคารเรียน

- พ้ืนขนาดพื้นที่

ไมนอยกวา 175 ตร.ม. 

- - - - 315,000  - ปรับภูมิทัศน 

บริเวณภายใน 

จํานวน 1 แหง

 - เกิดการเรียนรู

ที่หลากหลายและ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

มีความสวยงามนาอยู

สํานักการศึกษา

รวม 54 โครงการ 31,805,290 3,855,000   2,150,000   2,605,000 1,065,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่  6 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)

210



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการทําปายทางเขาออก

สถานีขนสงผูโดยสาร

 - เพื่อใหอํานวยความ

สะดวกกับประชาชน

ที่มาใชบริการ

  - ปายทางเขา-ออก 

สถานีขนสง จํานวน ๒ 

ปาย

24,000  -  -  -  -  - ติดตั้งปายทางเขา-

ออก สถานีขนสง 

จํานวน ๒ ปาย

 - สถานีขนสงมีปาย

ทางเขา-ออก เพ่ือ

อํานวยความสะดวก

ใหกับประชาชน

สํานักปลัดฯ

รวม      1 โครงการ 24,000  -  -  -  -

211

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่  6 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

6.4 แผนงานการพาณิชย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒566-2570)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : สงเสริมศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การคาการลงทุนและการคาชายแดนเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะไดรับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนา

มาตรฐาน

ระบบสาธารณูปโภค

(ขุดเจาะบอนํ้าบาดาล)

เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ

การผลิตสินคาแปรรูป

จากสัตวนํ้า

 - พัฒนาสาธารณูปโภค

(ขุดเจาะบอนํ้าบาดาล) ใหไดมาตรฐาน

- ปรับปรุงสาธารณูปโภค

(ขุดเจาะบอนํ้าบาดาล)

เพ่ือสงเสริมและพัฒนากระบวน

การผลิตสินคาแปรรูปดานอาหาร

จากสัตวนํ้าใหไดมาตรฐานสากล

ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีดี

ในการผลิตอาหาร

- ผลักดันใหสมาชิกกลุมผลิตภัณฑ

 แปรรูปจากสัตวนํ้า สามารถดําเนิน

กิจกรรมไดตอไปอยางยั่งยืน

- สนับสนุนใหกลุมผลิตภัณฑ

แปรรูปจากสัตวนํ้า สามารถดําเนิน

กิจกรรมเพ่ือลดคาใชจายภายใน

ครัวเรือนและสรางรายไดเสริม

ไดอยางมั่นคงตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

 - กิจกรรมปรับปรุง

สาธารณูปโภคประเภทประปา

 65,800 บาท

1.งานสาํรวจ ทดสอบ

และวิเคราะหน้ําบาดาลสํารวจ

รังวัดระดับบอนํ้าบาดาล 3 จุด 

ราคา 4,350 บาท

งานวิเคราะหคุณภาพ

น้ําบาดาล 1 บอ/ครั้ง 

ราคา 1,350 บาท

2.งานบอน้ําบาดาล

60,100 บาท

- กิจกรรรมสงเสริมการ

ขยายตลาดสินคา

ผลิตภัณฑแปรรูป

ดานอาหารจากสัตวนํ้า

13,800 บาท (คาใชจาย

ในการอบรม/สมันา

140,747.90 - - - - 1. ผลิตภัณฑแปรรูป

จากสัตวนํ้า

ไดรับเครื่องหมาย

รับรองคุณภาพ

ผลิตภัณฑจาก อย. 

100%  

2. อัตราผลผลิต 

ผลิตภัณฑแปรรูปจาก

สัตวนํ้าเพ่ิมขึ้น

ไมนอยกวา 30%  

3. สมาขิกกลุม

ผลิตภัณฑแปรรูป

จากสัตวนํ้า 

มีรายไดเพิ่มขึ้น

ทุกครัวเรือนไมนอย

กวา

20-30%

 - 1.กลุมผลติภัณฑแปรรูป

จากสัตวนํ้าไดรับการพัฒนาปรับปรุง

ระบบสาธารณูปโภค (ขุดเจาะบอน้ํา

บาดาล) ใหไดมาตรฐานตาม

มาตรฐานสากล

ตามเหลักเกณฑและวิธีการท่ีดี

ในการผลิตอาหาร 

(Good Manufacturing Practice 

: GMP) 

2.กระบวนการผลิตสินคาเกษตร

แปรรูปของสถาบันเกษตรกร

หรือวิสาหกิจชุมชนผานการรรับรอง

มาตรฐานการผลิตหรือไดรับ

เครื่องหมายรับรองคุณภาพ

ผลิตภัณฑจาก อย.

3.ยกระดับผลิตภัณฑแปรรูป

จากสัตวนํ้าไดมาตรฐานและ

เปนท่ียอมรับในระดับอําเภอ

องคการบริหาร

สวนจังหวดั

นราธวิาส

รวม 1 โครงการ 140,747.90    - - - -
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2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตรจังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหล่ือมล้ํา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

แบบ ผ.02/2

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
หนวยงาน

ที่จะขอประสาน



เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาพื้นที่

เศรษฐกิจชายแดนใต

อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

- ติดต้ังระบบไฟฟาแสงสวาง

เสนทางจักรยาน จุดเช็คอิน

ตลาดนัดชายแดน

บริเวณเลียบแมน้ําสุไหงโก-ลก

-กอสรางวงเวียนประติมากรรม 

บริเวณหนาสวนสิรินธร

- ปรับปรุงภูมิทัศน

บริเวณสวนมิ่งขวัญประชาและ

สนามสันติภาพ

 - ปรับปรุงภูมิทัศนใหมี

ความสวยงาม เพื่อกระตุน

เศรษฐกิจการทองเที่ยว

อําเภอสุไหงโก-ลก 

พรอมรองรับ

การเขามาทองเที่ยวของ

นักทองเที่ยวทั้งชาวไทย

และชาวตางชาติ

 - ติดต้ังระบบไฟฟา

แสงสวางเสนทาง

จักรยานจุดเช็คอิน

ตลาดนัดชายแดน

บริเวณเลียบแมน้ํา

สุไหงโก-ลก

- กอสรางวงเวียน

ประติมากรรม

บริเวณหนาสวนสิรินธร

- ปรับปรุงภูมิทัศน

บริเวณสวนมิ่งขวัญ

ประชาและสนามสันติภาพ

50,000,000 - - - -  - นักทองเที่ยวเขามา

ทองเที่ยวในอําเภอ

สุไหงโก-ลก

 - เปนสถานที่พักผอน

หยอนใจและเปนสถานที่

ทองเที่ยวใหกับประชาชน

ในพื้นที่และนักทองเท่ียว

ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ

กรมโยธาธิการ

และผังเมือง

1 โครงการ 50,000,000 - - - -

 แบบ ผ.02/2

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใช สําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)
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  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตรที่ 3 : ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

หนวยงาน

ที่จะขอประสาน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : สงเสริมศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การคาการลงทุนและการคาชายแดนเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ : ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



เปาหมาย

หมวด (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานรักษา

ความสงบภายใน

ครุภัณฑ  - ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง

 - เรืออลูมิเนียมทองแบน ขนาดไมนอยกวา

(1.5x4.30x0.3 เมตร) 

จํานวน 1 ลํา (ทดแทนของเดิมที่ชํารุด)

89,000          -  -  -  - สํานักปลัดฯ

(งานปองกันฯ)

2 แผนงานรักษา

ความสงบภายใน

ครุภัณฑ  - ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง

 - เครื่องยนตเรือยนต

ขนาดไมต่ํากวา 15 แรงมา 2 จังหวะ 

มีคันบังคับหลัง จํานวน 2 เครื่องๆ ละ

120,000 บาท (ทดแทนของเดิมท่ีชํารุด)

240,000        -  -  -  - สํานักปลัดฯ

(งานปองกันฯ)

3 แผนงานรักษา

ความสงบภายใน

ครุภัณฑ  - ครุภัณฑกอสราง  - เลื่อยยนตขนาดไมต่ํากวา

3 แรงมา จํานวน 2 เครื่องๆ ละ

49,800 บาท (ทดแทนของเดิมที่ชํารุด)

99,600          -  -  -  - สํานักปลัดฯ

(งานปองกันฯ)

4 แผนงานรักษา

ความสงบภายใน

ครุภัณฑ  - ครุภัณฑการเกษตร  - ปมแชไดโวสแตนเลสดูดโคลน,

น้ํา 2 นิ้ว มอเตอรไมตํ่ากวา 1 แรงมา 

จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 10,500 บาท 

(ทดแทนของเดิมที่ชํารุด)

21,000          -  -  -  - สํานักปลัดฯ

(งานปองกันฯ)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

ลําดับ แผนงาน ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

 แบบ ผ.0๓
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เปาหมาย

หมวด (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ๕ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - ตูเก็บเสื้อผา จํานวน 1 ตู

โรงเรียนเทศบาล 1

 ๓๕,๐๐๐  -  -  -  - สํานักการศึกษา

 ๖ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - พัดลมโคจรพรอมติดตั้งขนาดไมนอยกวา 

18 นิ้ว จํานวน 162 ตัวๆ ละ 1,900บาท 

ป 2566 

โรงเรียนเทศบาล 1 จํานวน 100 ตัว,

โรงเรียนเทศบาล 2 จํานวน 18 ตัว, 

โรงเรียนเทศบาล ๔ จํานวน ๔๐ ตัว 

และศพด.วัดโก-ลกเทพวิมล จํานวน 4 ตัว

 ๓๐๗,๘๐๐  -  -  -  - สํานักการศึกษา

 ๗ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - โตะคอมพิวเตอร ขนาดไมนอยกวา 

120x60x75 ซม. จํานวน 2 ตัวๆ ละ 

3,000 บาท โรงเรียนเทศบาล 2

(ทดแทนของเดิมที่ชํารุด)

           6,000  -  -  -  - สํานักการศึกษา

 ๘ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - ชุดรับแขก จํานวน ๑ ชุด  

โรงเรียนเทศบาล ๔

 ๕๐,๐๐๐  -  -  -  - สํานักการศึกษา

แผนงาน ประเภท
งบประมาณ

 ๒๑๕

ลําดับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



เปาหมาย

หมวด (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 ๙ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เครื่องปรับอากาศแบบแขวน 

ขนาดไมนอยกวา 24,๐๐๐ บีทียู 

พรอมตดิต้ัง จํานวน 12 เครื่อง

ป 2566 

โรงเรียนเทศบาล ๔ จํานวน ๔ เครื่อง 

และศพด.เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

จํานวน 2 เครื่อง

ป 2567 

โรงเรียนเทศบาล ๔ จํานวน 2 เครื่อง

ป 2568 

โรงเรียนเทศบาล ๔ จํานวน 2 เครื่อง 

และศพด.อัลอามีน จํานวน 2 เครื่อง

 ๑๙๔,๔๐๐  ๖๔,๘๐๐  ๑๒๙,๖๐๐  -  - สํานักการศึกษา

 ๑๐ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - โตะทํางานเหล็กพรอมกระจก 

ขนาด 3.5 ฟุต จํานวน 8 ตัวๆ ละ 

9,000 บาท ศพด.วัดโก-ลกเทพวิมล

 ๗๒,๐๐๐  -  -  -  - สํานักการศึกษา

11 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - โตะพับหนาฟอเมกา ขนาดไมนอยกวา 

75x120x43 จํานวน 12 ตัวๆ ละ 

1,650 บาท ศพด.มัสยิดอัลอามีน

 ๑๙,๘๐๐  -  -  -  - สํานักการศึกษา

ลําดับ แผนงาน ประเภท
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งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



เปาหมาย

หมวด (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - พัดลมโรงงาน ขนาดไมนอยกวา ๒๒ นิ้ว 

พรอมตดิต้ัง  จํานวน 5 เครื่องๆ ละ 

4,000 บาท

 ป 2567 

โรงเรียนเทศบาล 2 จํานวน 3 เครื่อง

ป 2568 

ศพด.เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

จํานวน 2 เครื่อง

 -  ๑๒,๐๐๐  ๘,๐๐๐  -  - สํานักการศึกษา

13 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - ชั้นวางรองเทาเหล็ก 3 ชั้น 

จํานวน 20 อันๆ ละ 1,300 บาท

โรงเรียนเทศบาล 2

 -  ๒๖,๐๐๐  -  -  - สํานักการศึกษา

14 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - ชั้นวางของ ขนาด ๘๗x๔๗x๓๐ ซม.

จํานวน ๔ อันๆ ละ 2,000 บาท 

โรงเรียนเทศบาล 2

 -  - 8,000  -  - สํานักการศึกษา

15 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - พัดลมติดพนัง ใบพัดขนาดไมนอยกวา 

22 นิ้ว พรอมติดตั้ง จํานวน 4 ตัวๆ ละ 

2,000 บาท ศพด.วัดโก-ลกเทพวิมล

 -  -  ๘,๐๐๐  -  - สํานักการศึกษา

16 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - โตะคอมพิวเตอรพรอมเกาอี้แบบมีพนักพิง 

จํานวน ๔ ชุดๆ ละ 7,000 ชุด 

โรงเรียนเทศบาล ๔ (ทดแทนของเกาที่ชํารุด)

 -  -  ๒๘,๐๐๐  -  - สํานักการศึกษา

ลําดับ แผนงาน ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เปาหมาย

หมวด (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - โตะทํางานเหล็ก พรอมกระจก ขนาด 5 ฟุต

และเกาอี้มีพนักพิง จํานวน 4 

ชุดละ 10,000 บาท โรงเรียนเทศบาล 2

  -    -    -  40,000   -  สํานักการศึกษา

18 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - ตูเก็บเสื้อผา จํานวน ๔ ใบๆ ละ 

10,000 บาท โรงเรียนเทศบาล 2

 -  -  - 40,000  - สํานักการศึกษา

19 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - พัดลมเพดาน ใบพัดขนาดไมนอยกวา 

60 นิ้ว พรอมติดตั้ง จํานวน 50 ตัวๆ ละ

2,500 บาท โรงเรียนเทศบาล 1

 -  -  -  -  ๑๒๕,๐๐๐ สํานักการศึกษา

20 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เกาอี้เหล็กบุนวม จํานวน 150 ตัวๆ ละ

650 บาท โรงเรียนเทศบาล 2

(ทดแทนของเดิมที่ชํารุด)

- - - -  ๙๗,๕๐๐ สํานักการศกึษา

21 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - ตูเหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก 

จํานวน 6 ตูๆ ละ 6,900 บาท

โรงเรียนเทศบาล 2

(ทดแทนของเดิมที่ชํารุด)

 -  -  -  -     41,400 สํานักการศึกษา

ลําดับ แผนงาน ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

218



เปาหมาย

หมวด (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑการศกึษา  - โตะและเกาอ้ีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

จํานวน ๑๐๐ ชุดๆ 1,800 บาท 

โรงเรียนเทศบาล ๔ (ทดแทนของเดิมที่ชํารุด)

 -  -  -  -  ๑๘๐,๐๐๐ สํานักการศึกษา

23 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง

 - รถยนตบรรทุกโดยสารแบบมินิบัส 

ตัวรถชนิด 6 ลอ เครื่องยนตดีเซล 4 สูบ 

จังหวัดระบายความรอนดวยน้ํา มีกําลังแรงมา

สูงสุดไมนอยกวา 150 แรงมา 

ที่รอบไมเกิน 3,000 รอบ/นาที  

ประกอบเปนรถโดยสารแบบมินิบัสพรอมระบบ

ปรับอากาศ ภายในติดตั้งเกาอี้ผูผลิตมีกระจก

แบบบานเลื่อนจํานวนขางละ 

ไมนอยกวา 3 บาน  

มีท่ีนั่งผูโดยสารไมนอยกวา 20 ที่น่ัง

    2,091,000  -  -  -  - สํานักการศึกษา

24 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  - เครื่องขยายเสียงแบบลอลาก พรอมไมคลอย 

จํานวน ๓ ชุดๆ ละ 6,600 บาท 

โรงเรียนเทศบาล ๔

 ๑๙,๘๐๐  -  -  -  - สํานักการศึกษา

25 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  - ลําโพงแขวน ขนาด ๖.๕ นิ้ว 

ขนาด ๑๐๐ วัตต จํานวน ๔ คู  

โรงเรียนเทศบาล 4

 -  ๓๖,๐๐๐  -  -  - สํานักการศึกษา
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ลําดับ แผนงาน ประเภท
งบประมาณ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



เปาหมาย

หมวด (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  - มีกลองวงจรปดพรอมติดตั้ง 

จํานวน 8 ตัวๆ ละ 62,500 บาท

โรงเรียนเทศบาล 1

 -  -  ๕๐๐,๐๐๐  -  - สํานักการศึกษา

27 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  - กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 

พรอมเซริฟเวอรและอุปกรณตางๆ พรอมติดต้ัง

จํานวน 1 ชุด กลอง ๘ ตัว ใชงานผานบนระบบ

อินเตอรเน็ตได  โรงเรียนเทศบาล 2

  -    -    -  130,000 - สํานักการศกึษา

28 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  - ระบบเครื่องเสียง กําลังขับไมนอยกวา 

550 วัตต จํานวน 2 เครื่อง ลําโพงฮอรน 

ขนาดไมนอยกวา 30 วัตต จํานวน 4 ตัว 

ลําโพงฮอรน และ Driver Unit 2 ตัว 

พรอมตดิต้ังภายในอาคารเรียน 3 หลัง 

และบริเวณสนามหนาเสาธง จํานวน 1 ชุด  

โรงเรียนเทศบาล 2

  -    -    -    -   ๓๐,๐๐๐ สํานักการศึกษา

29 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑโมษณา

และเผยแพร

 - โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 

แบบ Smart TV ขนาดหนาจอไมนอยกวา 

50 นิ้ว จํานวน 22 เครื่องๆ ละ 15,400 บาท

สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 จํานวน 6 เครื่อง,

โรงเรียนเทศบาล 4 จํานวน 14 เครื่อง, 

และศพด.มัสยิดอะหมาดียะห จํานวน 2 เครื่อง

(ทดแทนของเดิมที่ชํารุด)

 ๓๓๘,๘๐๐  -  -  -  - สํานักการศึกษา

ลําดับ แผนงาน ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เปาหมาย

หมวด (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑโมษณา

และเผยแพร

 - โทรทัศน แอล อี ด(ีLED TV) แบบ Smart TV

ขนาดหนาจอไมนอยกวา 55 นิ้ว 

จํานวน 6 เครื่องๆ ละ 19,900 บาท

ป 2566

ศพด.มัสยิดอัลอามีน จํานวน 3 เครื่อง

ป 2567 

ศพด. วัดโก-ลกเทพวิมล จํานวน 3 เครื่อง

 ๕๙,๗๐๐  ๕๙,๗๐๐  -  -  - สํานักการศึกษา

31 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑโมษณา

และเผยแพร

 - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรระดับ XGA 

ขนาด 4,500 ANSI Lumens

จํานวน 1 เครื่อง ศพด.มัสยิดอัลอามีน

 -  ๕๓,๐๐๐  -  -  - สํานักการศึกษา

32 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑโมษณา

และเผยแพร

 - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร แบบ SVGA 

ขนาด 3,500 ANSL Lumens 

จํานวน 1 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 2

 -  -          28,000  -  - สํานักการศกึษา

33 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑโมษณา

และเผยแพร

 - จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา 

ขนาดเสนทแยงมุมไมนอยกวา 150 นิ้ว 

โรงเรียนเทศบาล 2

 -  -          24,300  -  - สํานักการศกึษา

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ลําดับ แผนงาน ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย

หมวด (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑงาน

บานงานครัว

 - เครื่องทําน้ําเย็นแบบตอทอขนาด ๒ กอก 

จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 14,600 บาท  

โรงเรียนเทศบาล 2 (ทดแทนของเดิมที่ชํารุด)

29,200   -    -    -    -  สํานักการศกึษา

35 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑงาน

บานงานครัว

 - ชั้นคว่ําถาดหลุมสแตนเลส 4 ช้ัน 

ขนาดสูง 148 ซม. กวาง 50 ซม 

จํานวน 2 อันๆ ละ 15,000 บาท

โรงเรียนเทศบาล 2

(ทดแทนของเกาที่ชํารุด)

30,000   -    -    -    -  สํานักการศึกษา

36 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑกีฬา  - เสาประตูฟุตซอล ขนาดมาตรฐานแขงขัน

พรอมตาขาย จํานวน ๑ ชุด (๒ ประต)ู 

โรงเรียนเทศบาล ๔ (ทดแทนของเดิมที่ชํารุด)

 -  -  ๓๘,๐๐๐  -  - สํานักการศึกษา

37 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑดนตรี

และนาฎศิลป

 - กลองชุดไฟฟาพรอมเกาอี้ จํานวน 1 ชุด 

โรงเรียนเทศบาล 1

 ๖๐,๐๐๐  -  -  -  - สํานักการศึกษา

38 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑดนตรี

และนาฎศิลป

 - กีตารเบสไฟฟา จํานวน 1 ตัว 

โรงเรียนเทศบาล 1

 ๑๕,๐๐๐  -  -  -  - สํานักการศึกษา
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ลําดับ แผนงาน ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



เปาหมาย

หมวด (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

39 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑคอมพิวเตอร   - เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 

จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว

 จํานวน 26 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 3

442,000        -  -  -  - สํานักการศึกษา

40 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล 

แบบท่ี 1 จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 

18 นิ้ว จํานวน 40 เครื่อง

 ป 2566 โรงเรียนเทศบาล 1 

จํานวน 7 เครื่อง และ ศพด.เทศบาลเมือง

สุไหงโก-ลก จํานวน 1 เครื่อง

 ป 2567 โรงเรียนเทศบาล 4 

จํานวน 20 เครื่อง และ สพด.เทศบาลเมือง

สุไหงโก-ลก จํานวน 1 เครื่อง 

ป 2568 โรงเรียนเทศบาล 4 

จํานวน 10 เครื่อง ป 2569 

ศพด.วัดโก-ลกเทพวิมล จํานวน 1 ครั้ง

176,000        ๔๖๒,๐๐๐  ๒๒๐,๐๐๐  ๒๒,๐๐๐  - สํานักการศึกษา

41 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ multifunction

 เลเซอรหรือ LED ขาว-ดํา จํานวน 1 เครื่อง 

ศพด.เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 ๑๐,๐๐๐  -  -  -  - สํานักการศึกษา

ลําดับ แผนงาน ประเภท
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งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



เปาหมาย

หมวด (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

42 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑคอมพิวเตอร  - เครื่องพิมพ multifunction 

เลเซอรหรือ LED สี จํานวน 3 เครื่องๆ ละ

15,000 บาท

ป 2566  ศพด.เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  

จํานวน 1 เครื่อง  

ป 2567 ศพด.เทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก  

จํานวน 1 เครื่อง  

ป 2570 ศพด. วัดโก-ลกเทพวิมล  

จํานวน 1 เครื่อง

 ๑๕,๐๐๐  ๑๕,๐๐๐  -  -  ๑๕,๐๐๐ สํานักการศึกษา

43 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑคอมพิวเตอร  - เครื่องพิมพ multifunction 

เลเซอรหรือ LED สี จํานวน 3 เครื่องๆ ละ

15,000 บาท

ป 2566  ศพด.เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  

จํานวน 1 เครื่อง  

ป 2567 ศพด.เทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก  

จํานวน 1 เครื่อง  

ป 2570 ศพด. วัดโก-ลกเทพวิมล  

จํานวน 1 เครื่อง

 ๑๕,๐๐๐  ๑๕,๐๐๐  -  -  ๑๕,๐๐๐ สํานักการศึกษา

44 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑคอมพิวเตอร  - เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 

สําหรับงานประมวลผล 

จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท 

ศพด.มัสยิดอะหมาดียะห จํานวน 1 เครื่อง 

และศพด.มัสยิดอัลอามีน จํานวน 2 เครื่อง 

 ๖๖,๐๐๐  -  -  -  - สํานักการศึกษา

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

ลําดับ แผนงาน ประเภท
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เปาหมาย

หมวด (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

45 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑคอมพิวเตอร  - เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 

จํานวน  66 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท

ป 2566 

โรงเรียนเทศบาล 1 จํานวน 7 เครื่อง, 

โรงเรียนเทศบาล 3 จํานวน 26 เครื่อง 

และศพด.เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

จํานวน 1 เครื่อง

ป 2567 

โรงเรียนเทศบาล 4 จํานวน 20 เครื่อง 

และศพด.เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

จํานวน 1 เครื่อง

ป 2568  

โรงเรียนเทศบาล 4 จํานวน 10 เครื่อง 

ป 2569 

ศพด.วัดโก-ลกเทพวิมล จํานวน 1 เครื่อง

 ๘๕,๐๐๐  ๕๒,๕๐๐  ๒๕,๐๐๐  ๒,๕๐๐  - สํานักการศึกษา

46 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑอื่น  - เครื่องเลนสนาม จํานวน 1 ชุด 

โรงเรียนเทศบาล 1

 ๑๕๐,๐๐๐  -  -  -  - สํานักการศึกษา

47 แผนงานเคหะ

และชุมชน

ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - ผาเตนทโคง ขนาด 4.50x9.00 เมตร

จํานวน 6 หลังๆ ละ 12,650 บาท

(ทดแทนของเกาที่ชํารุด)

75,900  -  -  -  - กองชาง

ลําดับ แผนงาน ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เปาหมาย

หมวด (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

48 แผนงานเคหะ

และชุมชน

ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - ผาเตนท ขนาดไมนอยกวา 5x10 เมตร

จํานวน 10 หลังๆ ละ 15,510 บาท

(ทดแทนของเกาที่ชํารุด)

77,550  -  -  -     77,550 กองชาง

49 แผนงานเคหะ

และชุมชน

ครุภัณฑ  - ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง

 - รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน 

ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา 2,400 ซีซี

หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 

110 กิโลวตัต แบบเปดขางเททาย 

จํานวน 1 คัน (ทดแทนของเกาที่ชํารุด)

    1,000,000  -  -  -  - กองสาธาณสุขฯ

50 แผนงานเคหะ

และชุมชน

ครุภัณฑ  - ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง

 - รถบรรทุกน้ํา ขนาดความจุ 6,000 ลิตร

จํานวน 1 คัน

(ทดแทนของเกาที่ชํารุด)

    2,800,000  -  -  -  - กองสาธาณสุขฯ

51 แผนงานเคหะ

และชุมชน

ครุภัณฑ  - ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง

 - รถบรรทุกขยะ 4 ลอ ขนาดความจุ 

4 ลูกบาศกเมตร ระบบไฮดรอลิค 

จํานวน 1 คัน

(ทดแทนของเกาที่ชํารุด)

 -  -        950,000  -  - กองสาธาณสุขฯ

ลําดับ แผนงาน ประเภท
งบประมาณ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เปาหมาย

หมวด (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

52 แผนงานเคหะ

และชุมชน

ครุภัณฑ  - ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง

 - รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย 

ชนิด 6 ลอ เครื่องยนตดีเซล 

ขนาดความจุของตูไมนอยกวา

6 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 คัน

(ทดแทนของเกาที่ชํารุด)

 -  -     2,400,000  -  - กองสาธาณสุขฯ

53 แผนงานเคหะ

และชุมชน

ครุภัณฑ  - ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง

 - รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตัน 

ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา 2,400 ซีซี

หรือกําลังเครื่องยนตไมต่ํากวา 

110 กิโลวตัต

ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบ้ิลแค็บ 

จํานวน 1 คัน

(ทดแทนของเกาที่ชํารุด)

 -  -  -     896,700  - กองสาธาณสุขฯ

54 แผนงานเคหะ

และชุมชน

ครุภัณฑ  - ครุภัณฑงานบาน

งานครัว

 - เครื่องตัดแตงพุมไม ชนิดเครื่องยนต

แบบมือถือใบมีดตัด ขนาดไมนอยกวา

29.5 นิ้ว จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 

18,900 บาท (ทดแทนของเกาที่ชํารุด)

 -  -          56,700  -  - กองชาง

55 สรางความเขมแข็ง

ของชุมชน

ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

ยานพาหนะและขนสง

 - เรืออลูมิเนียม ขนาดไมนอยกวา 

กวาง 1.5  ยาว 3.7 สูง 0.40 เมตร

จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 65,000 บาท

       260,000 - - - - กองสวัสดิการฯ
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งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ลําดับ แผนงาน ประเภท



เปาหมาย

หมวด (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

56 สรางความเขมแข็ง

ของชุมชน

ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

ยานพาหนะและขนสง

 - เครื่องยนตยี่หอ Yamaha 

ขนาด 15 แรงมา 2 จังหวะ 

มีคันบังคับหลัง จํานวน 4 เครื่องๆ ละ

120,000 บาท

       480,000 - - - - กองสวัสดิการฯ

57 สรางความเขมแข็ง

ของชุมชน

ครุภัณฑ  - ครุภัณฑงานบาน

งานครัว

 - ถังเก็บน้ําไฟเบอรกลาส 

ขนาด 10,000 ลิตร จํานวน 5 ถังๆ ละ

100,000 บาท

       500,000 - - - - กองสวัสดิการฯ

58 สรางความเขมแข็ง

ของชุมชน

ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

ไฟฟาและวิทยุ

 - ครุภัณฑเสียงตามสายประจําชุมชน

ตันหยงมะลิ ประกอบดวย 

ตู Rack NPE ขนาด 19 นิ้ว 1 ตู Power Mix 

กําลังขับ 1500 วัตต 

มี Line 1 เครื่อง ไมโครโฟนสาย 

NPE รุน SM-57A 2 ตัว ลําโพงฮอรน TOA 

มี Line พรอมปากขนาด 

50 CM 4 ชุด สายดรอปวาย DW 2x1.5 

1000 ม. และคาบริการเดินสายติดตั้ง  

(ทดแทนของเดิมที่ชํารุด)

         63,600 - - - - กองสวัสดิการฯ

59 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา

ครุภัณฑ  - ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง

 - รถยนตบรรทุกติดตั้งเครนพรอมกระเชา

ซอมไฟฟา สามารถยกสูงไดไมนอยกวา

12 เมตร เปนเครนแบบสไลด 

ติดต้ังหลังหัวเกง ชนิด 6 ลอ 

เครื่องยนตดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ

ขนาดกําลังแรงมาไมนอยกวา 150 แรงมา

2,860,000  -  -  -  - กองชาง

ลําดับ แผนงาน ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เปาหมาย

หมวด (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

60 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา

ครุภัณฑ  - ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง

 - รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตัน

ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา 2,400 ซีซี

หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา

110 กิโลวตัต ขับเคลื่อน 2 ลอ 

แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน

850,000  -  -  -  - กองชาง

61 แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เกาอี้พลาสติกมีพนังพิง 

จํานวน ๒๐ ตัวๆ ละ ๓๐๐ บาท

- 6,000 - - - สถานธนานุบาล

62 แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - ตูเหล็กใสทองคํา ๑๕ ลิ้นชัก 

จํานวน ๕ ตู ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท

- -          25,000 - - สถานธนานุบาล

63 แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เครื่องชั่งน้ําหนักทองคําและเพชร 

ระบบดิจิตอล จํานวน ๑ เครื่อง

- - - 35,000 - สถานธนานุบาล

64 แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เครื่องนับธนบัตร จํานวน ๑ เครื่อง - - - 45,000 - สถานธนานุบาล

65 แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑ  - ครุภัณฑโฆษณา

และเผยแพร

 - โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 

แบบSmart TV ขนาด ๔๐ นิ้ว 

จํานวน ๑ เครื่อง

- - - - 8,900 สถานธนานุบาล

รวม 65 รายการ      13,704,150  ๘๐๒,๐๐๐       4,448,600 1,211,200     590,350

ลําดับ แผนงาน ประเภท
งบประมาณ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หนา 2๓๐ 
 

สวนท่ี 4 

การติดตามและประเมินผล 

 
4.1 การติดตามและประเมนิผลยทุธศาสตร 
 ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๒ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น       
ของตนเอง โดยในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น จะตองดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ท้ังนี้แผนพัฒนาทองถิ่นจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล และแผนชุมชน   
อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้นจึงตองมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาของ   
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดข้ึน ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมทองถิ่นระดับจังหวัด
รวมกับคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับ
จังหวัด ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด รวมกันจัดทํา ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง    
สวนทองถ่ินเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น       
ในเขตจังหวัด ไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเองไดตอไปและเพ่ือใหสามารถ      
บูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด และตอบสนองความตองการของ
ประชาชนอันจะนําไปสูการจัดทํางบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในทองถ่ินไดอยางแทจริง เปนเคร่ืองมือในการ
พัฒนาทองถ่ินใหเขมแข็ง เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถิ่น ดังนั้นองคกรปกครองสาวนทองถิ่นจึงตอง
กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสอดคลองยุทธศาสตรการพัฒนา             
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนําไปสูการบูรณาการรวมกัน ใหเกิดความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสูแผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ไทยแลนด ๔.๐ และในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) จะตองมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น จะตองดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใช
งบประมาณรายจาย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว 9414 ลงวันที่ 30 ธันวาคม ๒๕๖3 เรื่องแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) ดังน้ี  
 
 
 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หนา 2๓1 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการตดิตามและประเมนิผล 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพฒันาทองถิน่  
ประกอบดวย 

1.1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร 60 คะแนน ประกอบดวย 

  (๑) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 10 คะแนน 
  (๒) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
  (๓) ยุทธศาสตรจังหวัด 10 คะแนน 
  (๔) วิสัยทัศน 5 คะแนน 
  (๕) กลยุทธ 5 คะแนน 
  (๖) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 5 คะแนน 
  (๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 คะแนน 
  (๘) แผนงาน 5 คะแนน 
  (๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 คะแนน 
  คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ ท่ีควรได เพื่ อให เกิดความสอดคลองและขับเคลื่อน         
การพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 
 

แบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 

ประเด็นการพจิารณา คะแนน 
1. ขอมลูสภาพทัว่ไปและขอมลูพืน้ฐานขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 20 
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 
3. ยทุธศาสตร ประกอบดวย 60 
3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (10) 
3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัด (10) 
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) 
3.4 วิสัยทัศน (5) 
3.5 กลยุทธ (5) 
3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) 
3.7 จดุยนืทางยทุธศาสตร (5) 
3.8 แผนงาน (5) 
3.9 ความเชือ่มโยงของยทุธศาสตรในภาพรวม (5) 

รวม 100 
 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หนา 2๓2 
 

แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร     
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลกัเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได 

1.ขอมลูสภาพทั่วไปและขอมลู
พื้นฐานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
  

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
(1) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ที่ต้ังของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล  
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหลง
น้ํา ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน  
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

  

  

(2) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน  
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับ 
จํานวนประชากรและชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(2)  
 

(3) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสงัคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ 

(2) 
 

(4) ขอมูลเก่ียวกับระบบการบริการพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง  
การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(2) 
 

(5) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง  
การปศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/ 
กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ  

(2) 
 

(6) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถิ่น สินคาพ้ืนเมือง 
และของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 
 

(7) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพ 
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  

(2) 
 

(8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
หรือการใชขอมูล จปฐ. 

(2) 
 

(9) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการและการดําเนินการ
ประชุมประชาคมทองถ่ิน โดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํา  
รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับผลประโยชน รวมแกปญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกไขปญหาสําหรับการพัฒนาทองถ่ิน
ตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(3) 
 

2.การวเิคราะหสภาวการณ
และศักยภาพ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
(1) การวิเคราะหท่ีควบคลุมความเชื่อมโยงความสอดคลองยุทธศาสตร
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ 20 
ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ 
และการบังคับใชผลของการบังคับใชสภาพการณที่เกิดขึ้นตอการพัฒนา
ทองถ่ิน 

(3) 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลกัเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได 

2.การวเิคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 

(3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข  
ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต  
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

(3) 
 

(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ กลุม
อาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ  
สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน 

(3) 
 

(5) การวิเคราะหส่ิงแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทางภูมิศาสตร 
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึนการประดิษฐท่ีมผีลตอสิ่งแวดลอมและ 
การพัฒนา 

(3) 
 

(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีสงผล   
ตอการดําเนินงานไดแก  S-Strength (จุดแข็ง)  W-Weakness (จุดออน)           
O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3) 
 

3.ยุทธศาสตร 
3.1 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 
 

3.2 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด 
 
 

3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็นปญหา 
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินและเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอมของทองถ่ิน  
และยุทธศาสตรจังหวัดและเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0 

(๑0) 
 

สอดคลองกับยุทธศาสตรพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
และ Thailand 4.0  

(๑๐) 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลกัเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได 

3. ยทุธศาสตร (ตอ) 
3.4 วิสัยทัศน 
 

 
3.5 กลยุทธ 
     

 

3.6 เปาประสงคของแตละ
ประเด็นกลยุทธ 
 
 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร(Positioning) 
 
 

3.8 แผนงาน 
 
 
 
 

 
3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตรในภาพรวม 
  

วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองการ
จะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพ 
ท่ีเปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและสัมพันธกับ 
โครงการพัฒนาทองถ่ิน 

(5) 
 

แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตามอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็น
ถึงความชัดเจน 
ในส่ิงท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(5) 
 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน 
ตอกลยุทธที่จะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งส่ิงใดท่ีชัดเจน  

(5) 
 

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน
ของ  
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง 
ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร  

(5) 
 

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมายในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ 
จุดยืนทางยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี
ความชัดเจน  
นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถิ่น 
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

(5) 
 

ความเชื่อมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจแลละสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 
12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด
และ 
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(5) 
 

รวมคะแนน 100 
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4.2 การติดตามและประเมนิผลโครงการ 
 การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองมีการ
ติดตามและประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น       
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และ      
ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น   
จะตองดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย  
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมนิผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพฒันาทองถ่ิน  ประกอบดวย 
 2.1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 คะแนน 
 2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
 2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
 2.4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 คะแนน 
 2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบดวย 
  (๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
  (๒) กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 คะแนน 
  (๓) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง       
5 คะแนน 
  (๔) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป คะแนน 
  (๕) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
  (๖) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
  (๗) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 คะแนน 
  (๘) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใตหลักประชารัฐ 5 คะแนน 
  (๙) งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
  (๑๐) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
  (๑๑) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ       
5 คะแนน 
  (๑๒) ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 คะแนน 
 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑที่ควรไดเพื่อใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ิน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 
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แบบแนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิน่     
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

ประเด็นพจิารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบดวย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 
    5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการต้ังงบประมาณไดถูกตอง (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5) 
    5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแหงชาติ 

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 (5) 
    5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5) 
    5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสรมิสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน 
          ภายใตหลักประชารัฐ 

(5) 

    5.9 งบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
    5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 

ประเดน็พิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เตม็ 

คะแนน
ที่ได 

1.การสรุปสถานการณ  
การพัฒนา  

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand  
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend  
ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนาอยางนอย 
ตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ,ดานสังคม, 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)  

10 
 

2.การประเมินผล      
การนาํแผนพัฒนาทองถิ่น 
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคมุท่ีมีการใชตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน  
การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ  
ก็คือผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามที่ต้ังเปาหมายเอาไวหรือไม 
จํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีได กําหนดไวเทาไหร  
จํานวนที่ไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร สามารถอธิบายได 
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถ่ิน 
ตามอํานาจหนาที่ท่ีไดกําหนดไว 
 2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการ 
ใน เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 

3.การประเมินผลการนํา 
แผนพัฒนาทองถิ่น 
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
คือการนําเอาเทคนิคตางๆ มาใชเพ่ือวัดวาภารกิจโครงการ กิจกรรม  
งานตางๆ ที่ดําเนินการในพ้ืนท่ีน้ันๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรือ 
ไมและเปนไปตามอํานาจหนาที่หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวรสามารถ
ใช ก า ร ได ต าม วัต ถุ ประสงค ห รือ ไม  ซึ่ ง เป น ไปตามหลั กประสิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการรวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 
 2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact)  
โครงการท่ีดําเนินการใน เชิงคณุภาพ (Qualitative)  

10 
 

4.แผนงานและยุทธศาสตร
การพัฒนา  

1) วิเคราะหแผนงาน งานท่ีเกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในมิติตางๆ จนนําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนา
ทองถ่ินโดยใช SWOT Analysis/Demand  
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend  
หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนที่
ติดตอกัน  
2) วิเคราะหแผนงาน งานท่ีเกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลองกับการแกไขปญหา

ความยากจนหลักประชารัฐ  

10 
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ประเดน็พิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได 

5.โครงการพัฒนา  
5.1 ความชัดเจน    
ของช่ือโครงการ 
 
 
5.2 กําหนด
วัตถุประสงค สอดคลอง
กับโครงการ 
 
 

5.3 เปาหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสูการ 
ตั้งงบประมาณ 
ไดถูกตอง 
 

5.4 โครงการมีความ  
สอดคลองกับแผน 
ยุทธศาสตร 20 ป 
 
 
 
 

5.5 เปาหมาย  
(ผลผลิต ของโครงการ)  
มีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสงัคม แหงชาติ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี  

เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตาม วิสัยทัศน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว  ช่ือโครงการมีความชัดเจน  
มุงไปเรื่องใดเร่ืองหน่ึง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนด วัตถุประสงค
สอดคลองกับความเปนมาของโครงการสอดคลองกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน  
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 
 

สภาพที่อยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึงเปาหมายตอง 
ชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิต อยางไร 
กลุมเปาหมาย พื้นที่ดําเนินงานและระยะเวลาดําเนินงาน อธิบายใหชัดเจน
วาโครงการน้ีจะทาํท่ีไหน เร่ิมตนในชวงเวลาใดและจบลงเม่ือไร  
ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(5) 
 

โครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือ
กลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง โครงการสอดคลองกับ  
(1) ความมั่นคง (2) การสรางความสามารถในการแขงขัน  
(3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน               
(4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม    
(5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
เพื่อใหเกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ย่ังยืน 

(5) 
 

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ฉบับที่ 12 โดย  
(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา  
(3) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป  
(4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579  
(5) ยึดหลักการนําไปสูการ ปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางจริงจังใน 5 ป 
ที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่เปนเปาหมายระยะยาว  
ภายใตแนวทางการพัฒนา  
(1) การยกระดับ ศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายได 
ปานกลางสูรายไดสูง  
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบ       
เพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ  
(3) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม                
(4) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง             
(5) การสรางความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตร 
กับสิ่งแวดลอม  
(6) การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5) 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลกัเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได 

5.โครงการพัฒนา (ตอ) 
5.6 โครงการมีความ 
สอดคลองกับ Thailand 4.0 
 
 
 
 
 
 

 
5.7 โครงการสอดคลอง  
กับยุทธศาสตรจังหวัด 
 
 
 

5.8 โครงการแกไขปญหา 
ความยากจนหรือการ 
เสริมสรางใหประเทศชาติ 
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใตหลัก
ประชารัฐ 
 
5.9 งบประมาณ  
มีความ สอดคลองกับเปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

 
5.10 มีการประมาณการราคา
ถูกตองตามหลัก  
วิธีการงบประมาณ 
 
 

5.11 มีการกําหนด 
ตัวชี้วัด (KPI)  
และสอดคลองกับวัตถุประสงค  
และผลที่คาดวาจะไดรับ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสราง
เศรษฐกิจไปสู Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือน
ดวย นวัตกรรม ทํานอย ไดมาก เชน  
(1) เปล่ียนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม  
(2) เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสู 
การขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม  
(3) เปล่ียนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนน  
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ 
ความคิด สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ 
การวิจัยและพัฒนาแลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
เชน ดานเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 
 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลา 
ของ แผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึน เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนา
ทองถ่ิน เสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถ
แยกสวนใดสวนหน่ึงออกจากกันได นอกจากน้ีโครงการพัฒนา
ทองถ่ิน ตองเปนโครงการเช่ือมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับ
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ได กําหนดข้ึนที่เปนปจจุบัน 

(5) 
 

เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน 
ดําเนินการเองหรอืรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได 
เปนโครงการที่ประชาชนตองการเพื่อใหเกิดความย่ังยืน         
ซ่ึงมีลักษณะที่ จะใหทองถิ่นมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน เปนทองถ่ิน 
ที่พัฒนาแลวดวย การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(5) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการ
ในการจัดทําโครงการไดแก (1) ความประหยัด (Economy)  
(2) ความมีประสทิธิภาพ (Efficiency)  
(3) ความมีประสทิธิผล (Effectiveness)  
(4) ความยุตธิรรม (Equity)  
(5) ความโปรงใส (Transparency) 

(5) 
 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการ 
ถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ทองถ่ิน มีความโปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบได 
ในเชิงประจักษ  

(5) 
 

มีการกําหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
(KPI) ที่สามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได  
เชน การกําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละการกําหนด 
อันเกิดจากผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีส่ิงท่ีไดรับ  
(การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

(5) 
 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หนา 240 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเดน็พิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได 

5.โครงการพัฒนา (ตอ) 
5.12 ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั สอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

ผลท่ีไดรบัเปนส่ิงท่ีเกิดขึ้นไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลท่ีเกิดขึ้น        
จะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค  
ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค ควรคํานึงถึง  
(1) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตาม
โครงการ  
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได  
(3) ระบุส่ิงท่ีตองการดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด
และสามารถปฏิบัติได  
(4) เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง           
(5) สงผลตอการบงบอกเวลาได  

(5) 
 

รวมคะแนน 100 
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4.3 สรปุผลการพัฒนาทองถิน่ จากแผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 
 ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕65) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ก็เพ่ือใชเปน
เครื่องมือในการพัฒนา เปนแนวทางในการบริหารพัฒนาทองถิ่นใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย       
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน กอใหเกิดประโยชนและสามารถ
ตอบสนองความตองการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยจะตองมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง      
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เปนการสรุปผลในภารวมของทองถ่ิน 
เปนการติดตามผลการนํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
อยางไร ซ่ึงสามารถวัดผลไดทั้งเชิงสถิติตางๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังน้ี 
 

(๑) การวดัผลในเชิงปรมิาณและเชงิคณุภาพ  
 (๑.๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  
 - โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 
 

 
การวางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 

 
ยุทธศาสตร อปท. 

2561 2562 2563 2564 2575 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

1.ดานโครงสรางพ้ืนฐาน    
 

  
 

  
 

  
 

 

 
2.ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 

          

3.ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบรอย 
 

          

4.ดานการวางแผน การสงเสริม 
การลงทุนพาณิชยกรรม 
และการทองเที่ยว 

          

5.ดานการบริหารจัดการและ 
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม 

          

6.ดานศลิปะ วัฒนธรรม  
จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

          

7.ดานการบริหารจัดการตาม 
หลกัธรรมาภิบาล 

          

รวม           
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สรุปรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ... 

 
 

ลําดับที่  

 
 

รายการ 
 

 
 

โครงการ 

 
 

งบประมาณ 

โครงการที่สามารถดําเนินการได 
(...โครงการ) 

คดิเปนรอยละของ
แผนพฒันาทองถิ่น 

คดิเปนรอยละของ
แผนดาํเนินงาน 

คดิเปนรอยละของเทศบัญญัติ  +

เงินสะสม+เงินอดุหนุนเฉพาะกิจ 

 

1 บรรจุในแผนพัฒนา
ทองถิ่น 

  
 

 
 

  
 
 

 
2 ตั้งในเทศบัญญัติ

งบประมาณ 
     

3 จากเงินสะสม      

4 จัดทําแผนการ
ดําเนินงาน 
- ขอบัญญัติ = 
..........+ 
- เงินสะสม = 
……….+ 
- เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ = 
……… 
 

     

5 สามารถดําเนิน 
การได 
- ขอบัญญัติ = 
..........+ 
- เงินสะสม = 
……….+ 
- เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ = 
………. 
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(๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)  
 การจัดผลเชิงคุณภาพ ใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมีการ
ประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงาน          
ของเทศบาล โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้  
 

แบบที่  3/๒ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 

คําชีแ้จง : แบบท่ี 3/๒  เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินงานขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นในภาพรวม โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ ๑ คร้ัง หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 
 

สวนที่ 1  ขอมลูทั่วไป 
1. เพศ             (๑) ชาย  (๒) หญิง 

2. อายุ             (๑) ต่ํากวา ๒๐ ป   (๒) ๒๐-๓๐ ป              (๓) ๓๑-๔๐ ป 

                      (๔) ๔๑-๕๐ ป        (๕) ๕๑-๖๐ ป                  (๖) มากวา ๖๐ ป 

๓. การศึกษา      (๑) ประถมศึกษา      (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา   (๓) อนุปริญญาหรือ เทียบเทา 
                      (๔) ปริญญาตรี     (๕) สูงกวาปริญญาตรี           (๖) อื่น ๆ     

๔. อาชีพหลัก     (๑) รับราชการ       (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ          (๓) คาขาย ธุรกิจสวนตัว 

           (๔) รับจาง           (๕) นักเรียนนักศึกษา            (๖) เกษตรกร 

           (๗) อื่น ๆ (ระบุ)......................................................................................... 
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สวนที่ 2 : ผลการดาํเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 
 โดยใหผูตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
ในภาพรวมมีประเด็นตางๆ ใหประเมิน 9 ประเด็น ไดแก 
 1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 
 2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  
 3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
 4.มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ  
 5.มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
 6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 
 8.การแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชน 
 9.ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 

   

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 
   

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
   

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 
   

5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
   

6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
   

7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 
   

8) การแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชน 
   

9) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
   

ภาพรวม 
   

 

 เกณฑในการพิจารณา : หากสัดสวนของประชาชนท่ีพอใจมากและพอใจ มีมากกวารอยละ 50 แสดง
วาองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินงานไดบรรลุตามเป าหมายที่กํ าหนด แตถามีรอยละ             
ของประชาชนที่พอใจมากและพอใจ นอยกวารอยละ 50  แสดงวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถ
ดําเนินงานไดบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด 
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แบบที่  3/๓ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดาํเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในภาพรวม 
คําชี้แจง : แบบท่ี 3/๓  เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินงานขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นในแตละยุทธศาสตร โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 
 

สวนที่ 1  ขอมลูทั่วไป 
1. เพศ             (๑) ชาย  (๒) หญิง 

2. อายุ             (๑) ต่ํากวา ๒๐ ป   (๒) ๒๐-๓๐ ป              (๓) ๓๑-๔๐ ป 

                      (๔) ๔๑-๕๐ ป        (๕) ๕๑-๖๐ ป                  (๖) มากวา ๖๐ ป 

๓. การศึกษา      (๑) ประถมศึกษา      (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา   (๓) อนุปริญญาหรือ เทียบเทา 
                      (๔) ปริญญาตรี     (๕) สูงกวาปริญญาตรี           (๖) อื่น ๆ     

๔. อาชีพหลัก     (๑) รับราชการ       (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ          (๓) คาขาย ธุรกิจสวนตัว 

           (๔) รับจาง           (๕) นักเรียนนักศึกษา            (๖) เกษตรกร 

           (๗) อื่น ๆ (ระบุ)......................................................................................... 
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สวนที่ ๒ : ผลการดาํเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละยทุธศาสตร 
 โดยใหผูตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานจําแนกยุทธศาสตรซึ่งในแตละ
ยุทธศาสตรมีประเด็นตางๆ ใหประเมิน 8 ประเด็น ไดแก 
 1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 
 2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/กิจกรรม 
 3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ/กิจกรรม 
 4.มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตอประชาชนทราบ 
 5.การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 
 8.ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

 ผูตอบแบบสอบถามจะตองใหคะแนนความพึงพอใจในแตละประเด็น (คะแนนเต็ม 10)  
และนําคะแนนท่ีไดจากผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดมาคิดคาเฉลี่ย สรุปเปนภาพรวมของความพึงพอใจในแตละ
ยุทธศาสตร 
 

 
ความพงึพอใจ 

คะแนนเต็มความพงึพอใจ  
(เตม็ 10 คะแนน) 

(๑) ยทุธศาสตรดานโครงสรางพืน้ฐาน 
1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 

 

2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/กิจกรรม 
 

3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ/กิจกรรม 
 

4.มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตอประชาชนทราบ 
 

5.การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น 
 

8.ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

รวม 
 

(๒) ยทุธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 

 

2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/กิจกรรม 
 

3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ/กิจกรรม 
 

4.มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตอประชาชนทราบ 
 

5.การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น 
 

8.ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

รวม 
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ความพงึพอใจ 

 
คะแนนเต็มความพงึพอใจ  

(เตม็ 10 คะแนน) 
(3) ยทุธศาสตรดานการจดัระเบียบชมุชน/สงัคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 

 

2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/กิจกรรม 
 

3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ/กิจกรรม 
 

4.มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตอประชาชนทราบ 
 

5.การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น 
 

8.ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

รวม 
 

(4) ยทุธศาสตรดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณชิยกรรมและการทองเทีย่ว  
1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 

 

2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/กิจกรรม 
 

3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ/กิจกรรม 
 

4.มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตอประชาชนทราบ 
 

5.การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น 
 

8.ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

รวม 
 

(5) ยทุธศาสตรดานการบริหารจดัการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 

 

2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/กิจกรรม 
 

3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ/กิจกรรม 
 

4.มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตอประชาชนทราบ 
 

5.การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 
 

8.ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

รวม 
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ความพงึพอใจ  

 
คะแนนเต็มความพงึพอใจ  

(เตม็ 10 คะแนน) 
(6) ยทุธศาสตรดานศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิญญาทองถิ่น 
1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 

 

2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/กิจกรรม 
 

3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ/กิจกรรม 
 

4.มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตอประชาชนทราบ 
 

5.การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น 
 

8.ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

รวม 
 

(7) ยทุธศาสตรดานการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล 
1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 

 

2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/กิจกรรม 
 

3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ/กิจกรรม 
 

4.มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตอประชาชนทราบ 
 

5.การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น 
 

8.ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

รวม 
 

รวมคาเฉลี่ย  
 

 เกณฑในการพิจารณา : หากคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 0 หรือ ใกล 0  แสดงวาผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในยุทธศาสตรนั้นๆ ไมประสบความสําเร็จ        
หากคาคะแนนความพึงพอใจเทากับ 5 แสดงวาผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในยุทธศาสตรนั้นๆ ประสบความสําเร็จในระดับปานกลาง และหากคะแนนคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
เทากับ 10 หรือ ใกล 10  แสดงวาผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
ยุทธศาสตรนั้นๆ ประสบความสําเร็จมากที่สุด 
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(๑) ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจาํปงบประมาณ 2561 
 โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถิ่น ส่ีป (พ.ศ.2561-2564) ที่ดําเนินการในปงบประมาณ      
พ.ศ.2561 รวมโครงการพัฒนาท้ังสิ้น จํานวน 239 โครงการ รายละเอียดดังตอไปน้ี  
 - โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ที่ดําเนินการในปงบประมาณ       
พ.ศ.2561 จํานวน 153 โครงการ 
 - โครงการพัฒนาเพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 จํานวน 45 โครงการ 
 - โครงการพัฒนาเพ่ิมเติม คร้ังที่ 2 จํานวน 26 โครงการ 
 - โครงการพัฒนาเพ่ิมเติม คร้ังที่ 3 จํานวน 8 โครงการ 
 - โครงการพัฒนาที่มีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ มาดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2561      
จํานวน 7 โครงการ 
 

 โครงการตามแผน พัฒ นาทองถิ่น  ที่ ได รับอนุมัติ งบประมาณในป  พ .ศ.2561 รวม ท้ังสิ้ น           
จํานวน 164 โครงการ รายละเอียดดังตอไปนี้  
 - โครงการพัฒนาที่ได รับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญั ติงบประมาณรายจายประจําป         
พ.ศ.2561 จํานวน 127 โครงการ 
 - โครงการพัฒนาที่ไดโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน 6 โครงการ 
 - โครงการพัฒนาที่ไดใชจายเงินสะสม จํานวน 27 โครงการ 
 - โครงการพัฒนาที่ ไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจายเพิ่มเติม           
ของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 3 โครงการ 
 - โครงการพัฒนาที่ไดใชจายเงินสะสมโรงเรียน จํานวน 1 โครงการ 
 หมายเหตุ  - โครงการท่ีไดดําเนินการโดยไมไดใชงบประมาณ จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการ
คัดเลือกพนักงานเทศบาลลูกจางและพนักงานจางดีเดน หนวยงานรบัผิดชอบหลัก สํานักปลัดฯ 
 

 การนําแผนไปปฏิบัติ จากจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ที่ไดรับ
อนมุัติงบประมาณในป 2561 มีโครงการพัฒนาจํานวนทั้งสิ้น 165 โครงการ รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 - โครงการดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 141 โครงการ คิดเปนรอยละ 85 
 - โครงการที่ยกเลิก จํานวน 24 โครงการ คิดเปนรอยละ 15 
 

 ผลรวมความพงึพอใจของประชาชนตอผลการดําเนนิงานของเทศบาลเมอืงสไุหงโก-ลกในภาพรวม 
(สดัสวนของประชาชนมคีวามพึงพอใจมากและพอใจตองรวมกนัไดมากกวารอยละ 50) ซึ่งผลการประเมิน
ประจําปงบประมาณ 2561 ประชาชนมีความพึงพอใจมากและพอใจรวมกันแลวอยูที่ระดับรอยละ 95 
 

 ผลรวมความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองสุ ไหงโก-ลก            
จําแนกยุทธศาสตรทั้ง 7 ดาน ซึ่งผลการประเมินประจําปงบประมาณ 2561 ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนเฉลี่ยรวมตอผลการดําเนินงานของเทศบาล จําแนกยุทธศาสตรทั้ง 7 ดาน อยูที่ระดับรอยละ 73.66 
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(2) ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจาํปงบประมาณ 2562 
 โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562     
รวมโครงการพัฒนาท้ังสิ้น จํานวน 175 โครงการ รายละเอียดดังตอไปนี้  
 - โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) จํานวน 173 โครงการ 
 - โครงการพัฒนาเพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 จํานวน 2 โครงการ 
 

 โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ได รับการจัดสรรงบประมาณ     
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน 154 โครงการ รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 - โครงการพัฒนาที่ได รับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญั ติงบประมาณรายจายประจําป        
พ.ศ.2562 จํานวน 134 โครงการ 
 - โครงการพัฒนาที่ไดใชจายเงินสะสม จํานวน 5 โครงการ 
 - โครงการพัฒนาที่ไดโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน 13 โครงการ 
 - โครงการพัฒนาที่ไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
จํานวน 2 โครงการ 
 หมายเหตุ  - โครงการที่ไดดําเนินการโดยไมไดใชงบประมาณ จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการ
เสริมสรางสุขภาพและทดสอบสมรรถภาพรางกายของเจาหนาท่ี หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักปลัดฯ 
 

 ความกาวหน าผลการดํา เนินงานตามโครงการพัฒนา ประจําป งบประมาณ  พ .ศ .2562            
จํานวน 155 โครงการ 
 - โครงการดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 143 โครงการ คิดเปนรอยละ 92 
 - โครงการที่ยกเลิก จํานวน 12 โครงการ คิดเปนรอยละ 8 
 

 ผลรวมความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกในภาพรวม 
(สัดสวนของประชาชนมีความพึงพอใจมากและพอใจตองรวมกันไดมากกวารอยละ 50) ซึ่งผลการประเมิน
ประจําปงบประมาณ 2562 ประชาชนมีความพึงพอใจมากและพอใจรวมกันแลวอยูท่ีระดับรอยละ 97 
 

 ผลรวมความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองสุ ไหงโก-ลก            
จําแนกยุทธศาสตรทั้ง 7 ดาน ซึ่งผลการประเมินประจําปงบประมาณ 2561 ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนเฉลี่ยรวมตอผลการดําเนินงานของเทศบาล จําแนกยุทธศาสตรทั้ง 7 ดาน อยูที่ระดับรอยละ 8.01 
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(๓) ผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาล ประจาํปงบประมาณ 2563 
 โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563     
รวมโครงการพัฒนาท้ังสิ้น จํานวน 240 โครงการ รายละเอียดดังตอไปนี้  
 - โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) จํานวน 178 โครงการ 
 - โครงการพัฒนาเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 จํานวน 12 โครงการ 
 - โครงการพัฒนาเพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 จํานวน 3 โครงการ 
 - โครงการพัฒนาเพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 จํานวน 38 โครงการ 
 - โครงการพัฒนาเพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 จํานวน 7 โครงการ 
 - โครงการที่ไดดําเนินการโดยไมไดใชงบประมาณ จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงอาคาร
สํานักงานเทศบาล (ลานสันทนาการ) หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักปลัดฯ 
 - โครงการพัฒนาท่ีไดรบัเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดานการศึกษา จํานวน 1 โครงการ เน่ืองจากเปนเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจที่รัฐเฉพาะเจาะจงให จึงไมไดเกิดจากแผนพัฒนาทองถิ่น ดังน้ันจึงไมตองนําไปเขาเปนสวน
หนึ่งของแผนพัฒนาของเทศบาลฯ คอื โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 
หนวยรับผิดชอบ (สํานักการศึกษา) 
 

 โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ได รับการจัดสรรงบประมาณ     
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 200 โครงการ รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 - โครงการพัฒนาที่ได รับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญั ติงบประมาณรายจายประจําป        
พ.ศ.2563 จํานวน 142 โครงการ 
 - โครงการพัฒนาที่ไดใชจายจากเงินสะสม จํานวน 50 โครงการ 
 - โครงการพัฒนาท่ีไดโอนเงินงบประมาณ เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน 7 โครงการ 
 - โครงการพัฒนาที่ไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
จํานวน 1 โครงการ 
 หมายเหตุ – โครงการพัฒนาที่เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกดําเนินการเองไดโดยไมใชงบประมาณ    
จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางดี เดน            
หนวยรับผิดชอบหลัก (สํานักปลัดฯ)  
 

 ความกาวหน าผลการดํา เนินงานตามโครงการพัฒนา ประจําป งบประมาณ  พ .ศ .2563            
จํานวน 201 โครงการ 

 - โครงการดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 150 โครงการ คิดเปนรอยละ 75 

 - โครงการอยูระหวางดําเนินการ จํานวน 21 โครงการ คิดเปนรอยละ 10 
 - โครงการที่ยกเลิก จํานวน 30 โครงการ คิดเปนรอยละ 15 
 

 ผลรวมความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดาํเนนิงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกในภาพรวม 
(สดัสวนของประชาชนมคีวามพึงพอใจมากและพอใจตองรวมกันไดมากกวารอยละ 50) ซึ่งผลการประเมิน
ประจําปงบประมาณ 2563 ประชาชนมีความพึงพอใจมากและพอใจรวมกันแลวอยูที่ระดับรอยละ 96 
 

 ผลรวมความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองสุ ไหงโก-ลก            
จําแนกยุทธศาสตรทั้ง 7 ดาน ซึ่งผลการประเมินประจําปงบประมาณ 2563 ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนเฉลีย่รวมตอผลการดําเนินงานของเทศบาล จําแนกยุทธศาสตรทั้ง 7 ดาน อยูที่ระดับรอยละ 7.41 
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4.4 ขอเสนอแนะในการจดัทําแผนพฒันาทองถิ่นในอนาคต  
 จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจําปงบประมาณ 2563 ทางเทศบาลเมือง           
สุไหงโก-ลกดําเนินการตามแผนไดนอยกวาปท่ีผานมาพอสมควร (ซึ่งป 2562 สามารถดําเนินการโครงการตาม
แผนการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 92 แตป 2563 นั้น ดําเนินโครงการตามแผนการดําเนินงาน คิดเปนรอย
ละ 85) อันเน่ืองมาจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)           
ในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข จึงไดประกาศใหโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)             
เปนโรคติดตออันตราย ลาดับที่ 14 ตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2558 และเพื่อใหการปองกันและ
แกไขปญหาดังกลาวเปนไปตามขอสั่งการของรัฐบาล ทางเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกจึงไดพิจารณาหลีกเลี่ยงการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจํานวนมาก ซึ่งอาจมีความเส่ียงตอการแพรระบาดของโรค
และตองคํานึงถึงความเสี่ยงตอสาธารณชนโดยรวม ฉะนั้น เพ่ือเปนการถือปฏิบัติตามขอสั่งการของทางภาครัฐ 
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกจึงได ยกเลิกการดําเนินบางโครงการตามแผนการดาเนินงานประจําป 2563 เพ่ือลด
ความเสี่ยงอันจะเกิดข้ึนกับสาธารณชนในวงกวาง จากเหตุโรคระบาดดังกลาว ซึ่งทางคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนฯ ไดเขาใจถึงปญหาดังกลาว และอยากใหในปถัดไป เทศบาลฯ ควรตองดําเนินโครงการตาม
แผนใหทันตามหวงระยะเวลาและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 

4.4.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต 
 1.งบประมาณที่จะสนับสนุนในการพัฒนามีงบประมาณจํานวนจํากัด 
 2.ประชาชนบางสวนยังไมใหความสนใจในการจัดทําแผนพัฒนา จะสังเกตไดจากในการประชุม
ประชาคมระดับเมือง 
 3.ประชาชนที่ เสนอโครงการเขามาในแผนพัฒนาทองถิ่น ยังมีความตองการใหเทศบาลเมือง            
สุไหงโก-ลกดําเนินการใหไดทุกโครงการ โดยไมคํานึงถึงศักยภาพของเทศบาล 
 4.ประชาชนยังไมเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินการตามโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนาทองถ่ิน ทําใหการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นไมมีประสิทธิภาพและไมบรรลุ
วัตถุประสงคตามแผนงานที่วางไว 
 

4.4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1.การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกตองเรียงลําดับความสําคัญของโครงการ
และงบประมาณ รวมถึงสถานการณคลังในการกําหนดโครงการจะบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นนั้นๆ เพื่อใหมี
การดําเนินโครงการไดตามแผนรอยละเพ่ิมข้ึน มีจํานวนโครงการที่ไมไดดําเนินการนอยลง 
 2.ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายใหสามารถ
ดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น 
 3.เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแตละดาน
ที่จะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด โอนตั้งจายเปนรายการใหม 
 
 
 
 
 


