




บทนำ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1/2566 

  ตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย ว ่าด ้วยการจ ัดทำแผนพัฒนาขององค ์กรปกครอง                  
ส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
จัดทำแผนพัฒนา อันหมายถึงแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา       
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ      
แผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณ   
แต่ละปี ซึ ่งมีความต่อเนื ่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้มีความหมายรวมถึงการเพิ ่มเติมหรือเปลี่ยนแปล ง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ภายใต้ระเบียบดังกล่าวข้างต้น ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการข้ันตอน ดังนี้ 
  (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น              
ที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่นและประชาคมท้องถิ ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น            
ที ่เพิ ่มเติม เมื ่อแผนพัฒนาท้องถิ ่นที ่เพิ ่มเติมได้ร ับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ ่นดังกล่าว                
ให้ผู ้บริหารท้องถิ ่นประกาศใช้ พร้อมทั ้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน          
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ  
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ  (บำท)
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ  
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ  
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ  
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ  (บำท)

ยุทธศำสตร์ 1 : 
ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 1 32,475  -   -   -   -   -   -   -   -  1 32,475

1.2 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

4 7,220,000  -   -   -   -   -   -   -   -  4 7,220,000

รวม 5 7,252,475  -   -   -   -   -   -   -   -  5 7,252,475

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2566

เทศบำลเมืองสุไหงโก-ลก อ ำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนรำธิวำส

ยุทธศำสตร์

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 รวม 5 ปี



ข

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท)
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำน
ส่งเสริมคุณภำพ
ชีวิต

2.1 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน

- - 2 1,100,000          2 1,100,000    2 1,100,000    2 1,100,000    8 4,400,000          

รวม -                 -   2 1,100,000         2 1,100,000   2 1,100,000    2 1,100,000   8          4,400,000

ปี ๒๕70 รวม 5 ปี

ยุทธศำสตร์

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9



 ค

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท)
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท)

ยุทธศำสตร์ 3 : ด้ำนกำร
จัดระเบียบชุมชน/สังคม
และกำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อย

3.1 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน - - 35      301,405,900 -  - -  - -  - 35      301,405,900

รวม -                 -   35      301,405,900 -  -  - -  - 35      301,405,900

รวมท้ังส้ิน 5    7,252,475 37      302,505,900 2    1,100,000 2     1,100,000 2    1,100,000 48      313,058,375

ยุทธศำสตร์

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 รวม 5 ปี



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๑ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ 
ภายในชุมชน เจริญ
ทรัพย์ ถนนประชา
วิวัฒน์ ซอย 21

- เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

- ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะภายใน
ชุมชนเจริญทรัพย์
ถนนประชาวิวัฒน์ 
ซอย 21

32,475 - - - - - ประชาชน
ภายในชุมชน
เจริญทรัพย์ ซอย 
21 ร้อยละ 80
มีแสงสว่างเพียงพอ

- ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการใช้
บริการสาธารณะ

กองช่าง

รวม 1  โครงการ 32,475 - - - -
1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/2566

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ : เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการก่อสร้าง
และปรับปรุงถนน 
คสล. ถนนภายใน
ชุมชนศรีอามาน 
(หน้าบ้านเลขท่ี 
990/205)

- เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมอย่าง
สะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจร

-  ผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาวรวม
 225.00 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 1,125.00 
ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนท่ี
เทศบาลก าหนด

983,000 - - - - - ประชาชน ร้อย
ละ 80 
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมอย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

- ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ถนนได้มาตรฐาน 
สะดวก และ 
ปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้าง
และปรับปรุงถนน 
คสล. พร้อมระบบ
ระบายน้ า ถนน
ประชาวิวัฒน์ (ซอย
ข้างเซเว่น)

- เพ่ือปรับปรุงถนน
ให้ได้มาตรฐาน
สามารถใช้คมนาคม
ได้อย่างปลอดภัย
และมีระบบระบาย
น้ าท่ีดี

- ผิวจราจรกว้าง 
4.00 - 6.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร 
ยาวรวม 278.00 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 
1,393.00 ตาราง
เมตร รางน้ ากว้าง
ภายใน 0.50 เมตร 
ยาวรวม 557.00 
เมตร ตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาล
ก าหนด

3,573,000 - - - - - ประชาชน ร้อย
ละ 80  มีถนนใช้
ในการคมนาคม
อย่างสะดวก และ
ปลอดภัยในการ
สัญจร พร้อมท้ัง
ระบบระบายน้ าท่ี
ได้มาตรฐาน

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการใช้สอย และ
ระบบระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

กองช่าง

2

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 : ส่งเสริมศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

3 โครงการก่อสร้าง
และปรับปรุงถนน 
คสล. ถนนภายใน
หมู่บ้านไทยถาวร 
(หน้าบ้านเลขท่ี 
328/36)

- เพ่ือปรับปรุงถนน
ให้ได้มาตรฐาน
สามารถใช้คมนาคม
ได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย

- ผิวจราจรกว้าง 
6.50 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาวรวม
 169.00 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 1,098.00 
ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนท่ี
เทศบาลก าหนด

1,069,000 - - - - - ประชาชน ร้อย
ละ 80 
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมอย่าง
สะดวก และ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

- ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ถนนได้มาตรฐาน 
สะดวก และ 
ปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้าง
และปรับปรุงถนน 
คสล. ถนนสฤษวงศ์

- เพ่ือปรับปรุงถนน
ให้ได้มาตรฐาน
สามารถใช้คมนาคม
ได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย

- ผิวจราจรกว้าง
เฉล่ีย 8.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ยาวรวม 212.00 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 
1,802.00 ตาราง
เมตร ตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาล
ก าหนด

1,595,000 - - - - - ประชาชน ร้อย
ละ 80 
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมอย่าง
สะดวก และ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

- ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ถนนได้มาตรฐาน 
สะดวก และ 
ปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

รวม 4  โครงการ 7,220,000 - - - -
3

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 : ส่งเสริมศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI)

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการชุมชน

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
และพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการชุมชน
ในด้านต่างๆ

คณะกรรมการชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองสุ
ไหงโก-ลก

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ
คณะกรรมการ
ชุมชนมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
เพ่ิมข้ึน

คณะกรรมการชุมชนมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

กอง
สวัสดิการ

สังคม

2 โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทย-
มาเลเซีย

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนได้เรียนรู้
และยอมรับในความ
หลากหลายผ่านการ
จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ต่างๆ อนุรักษ์ 
ส่งเสริมศิลปะ จารีต
ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถ่ินให้อยู่สืบไป 
และส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในอ าเภอสุ
ไหงโก-ลก

ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองสุไหงโก-
ลก

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการตามวัน
  เวลาท่ีก าหนด
และมีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรม

ประชาชน มีความรัก  
ความหวงแหนถ่ินฐาน
บ้านเกิดและการอยู่
ร่วมกันอย่างปกติสุข
ท่ามกลางความ
หลากหลายทางศาสนา
และวัฒนธรรม อ าเภอสุ
ไหงโก-ลก  มี
นักท่องเท่ียวเดินทาง
เข้ามาเพ่ิมมากข้ึน  
ส่งผลให้เกิดการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ

กอง
สวัสดิการ

สังคม

รวม 2  โครงการ - 1,100,000    1,100,000    1,100,000    1,100,000    
4

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 : การลดความเหล่ือมล้้า และพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 : ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว
ยุทธศาสตร์ 3 : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

และอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง
ตามจุดต่างๆ ในเขต
ชุมชนบาโงปริเม็ง 
สุไหงโก-ลก

   - เพ่ือ.ให้ประชาชน
และนักท่องเท่ียวมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ป้องกันการก่อ
เหตุความไม่สงบ และ
ปัญหายาเสพติด
  - เพ่ือพัฒนาเมืองให้เป็น
เมืองอัจฉริยะ (Smart 
City) ซ่ึงเป็นกลไกส าคัญท่ี
สอดรับอย่างดีกับ
แผนพัฒนาของประเทศ
ในการขับเคล่ือนประเทศ
ไปสู่ Thailand 4.0

กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ี
ส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร 
แบบท่ี 1 ส าหรับใช้
ในงานรักษาความ
ปลอดภัยวิเคราะห์
ภาพ และงานอ่ืนๆ 
จ านวน 23  ตัว

-       8,346,800        -       -       -         จ านวนการเกิดปัญหา
ด้านความปลอดภัยลดลง
ร้อยละ 80

   - ยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
และนักท่องเท่ียว
   - ลดอัตราการก่อเหตุ
ความไม่สงบ อาชญากรรม
โจรกรรม และปัญหายาเสพ
ติด
  -  ความสะดวกรวดเร็ว ใน
การป้องกันและติดตาม
เหตุร้ายท่ีเกิดข้ึน
   - พัฒนาเมืองให้เป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart City)

 ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
และอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง
ตามจุดต่างๆ ในเขตชุมชน
กือบงกาแม สุไหงโก-ลก

   - เพ่ือ.ให้ประชาชน
และนักท่องเท่ียวมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ป้องกันการก่อ
เหตุความไม่สงบ และ
ปัญหายาเสพติด
  - เพ่ือพัฒนาเมืองให้เป็น
เมืองอัจฉริยะ (Smart 
City) ซ่ึงเป็นกลไกส าคัญท่ี
สอดรับอย่างดีกับ
แผนพัฒนาของประเทศ
ในการขับเคล่ือนประเทศ
ไปสู่ Thailand 4.0

กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ี
ส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร 
แบบท่ี 1 ส าหรับใช้
ในงานรักษาความ
ปลอดภัยวิเคราะห์
ภาพ และงานอ่ืนๆ 
จ านวน 15 ตัว

-       7,437,400        -       -       -         จ านวนการเกิดปัญหา
ด้านความปลอดภัยลดลง
ร้อยละ 80

   - ยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
และนักท่องเท่ียว
   - ลดอัตราการก่อเหตุ
ความไม่สงบ อาชญากรรม
โจรกรรม และปัญหายาเสพ
ติด
  -  ความสะดวกรวดเร็ว ใน
การป้องกันและติดตาม
เหตุร้ายท่ีเกิดข้ึน
   - พัฒนาเมืองให้เป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart City)

 ส านัก
ปลัดเทศบาล

5

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 : ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว
ยุทธศาสตร์ 3 : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

และอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง
ตามจุดต่างๆ ในเขตชุมชน
ท่ากอไผ่ และชุมชน
โรงเล่ือย 
สุไหงโก-ลก

   - เพ่ือ.ให้ประชาชน
และนักท่องเท่ียวมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ป้องกันการก่อ
เหตุความไม่สงบ และ
ปัญหายาเสพติด
  - เพ่ือพัฒนาเมืองให้เป็น
เมืองอัจฉริยะ (Smart 
City) ซ่ึงเป็นกลไกส าคัญท่ี
สอดรับอย่างดีกับ
แผนพัฒนาของประเทศ
ในการขับเคล่ือนประเทศ
ไปสู่ Thailand 4.0

กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ี
ส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร 
แบบท่ี 1 ส าหรับใช้
ในงานรักษาความ
ปลอดภัยวิเคราะห์
ภาพ และงานอ่ืนๆ 
จ านวน 30  ตัว

-       9,953,900        -       -       -         จ านวนการเกิดปัญหา
ด้านความปลอดภัยลดลง
ร้อยละ 80

   - ยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
และนักท่องเท่ียว
   - ลดอัตราการก่อเหตุ
ความไม่สงบ อาชญากรรม
โจรกรรม และปัญหายาเสพ
ติด
  -  ความสะดวกรวดเร็ว ใน
การป้องกันและติดตาม
เหตุร้ายท่ีเกิดข้ึน
   - พัฒนาเมืองให้เป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart City)

 ส านัก
ปลัดเทศบาล

4 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
และอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง
ตามจุดต่างๆ ในเขตชุมชน
บือเร็ง สุไหงโก-ลก

   - เพ่ือ.ให้ประชาชน
และนักท่องเท่ียวมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ป้องกันการก่อ
เหตุความไม่สงบ และ
ปัญหายาเสพติด
  - เพ่ือพัฒนาเมืองให้เป็น
เมืองอัจฉริยะ (Smart 
City) ซ่ึงเป็นกลไกส าคัญท่ี
สอดรับอย่างดีกับ
แผนพัฒนาของประเทศ
ในการขับเคล่ือนประเทศ
ไปสู่ Thailand 4.0

กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ี
ส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร 
แบบท่ี 1 ส าหรับใช้
ในงานรักษาความ
ปลอดภัยวิเคราะห์
ภาพ และงานอ่ืนๆ 
จ านวน 21 ตัว

-       7,478,100        -       -       -         จ านวนการเกิดปัญหา
ด้านความปลอดภัยลดลง
ร้อยละ 80

   - ยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
และนักท่องเท่ียว
   - ลดอัตราการก่อเหตุ
ความไม่สงบ อาชญากรรม
โจรกรรม และปัญหายาเสพ
ติด
  -  ความสะดวกรวดเร็ว ใน
การป้องกันและติดตาม
เหตุร้ายท่ีเกิดข้ึน
   - พัฒนาเมืองให้เป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart City)

 ส านัก
ปลัดเทศบาล

6

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 : ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว
ยุทธศาสตร์ 3 : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

และอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง
ตามจุดต่างๆ ในเขตชุมชน
ชุมชนซรีจาฮายา และ
ชุมชนศรีอามาน สุไหง
โก-ลก

   - เพ่ือ.ให้ประชาชน
และนักท่องเท่ียวมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ป้องกันการก่อ
เหตุความไม่สงบ และ
ปัญหายาเสพติด
  - เพ่ือพัฒนาเมืองให้เป็น
เมืองอัจฉริยะ (Smart 
City) ซ่ึงเป็นกลไกส าคัญท่ี
สอดรับอย่างดีกับ
แผนพัฒนาของประเทศ
ในการขับเคล่ือนประเทศ
ไปสู่ Thailand 4.0

กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ี
ส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร 
แบบท่ี 1 ส าหรับใช้
ในงานรักษาความ
ปลอดภัยวิเคราะห์
ภาพ และงานอ่ืนๆ 
จ านวน 37 ตัว

-       9,977,600        -       -       -         จ านวนการเกิดปัญหา
ด้านความปลอดภัยลดลง
ร้อยละ 80

   - ยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
และนักท่องเท่ียว
   - ลดอัตราการก่อเหตุ
ความไม่สงบ อาชญากรรม
โจรกรรม และปัญหายาเสพ
ติด
  -  ความสะดวกรวดเร็ว ใน
การป้องกันและติดตาม
เหตุร้ายท่ีเกิดข้ึน
   - พัฒนาเมืองให้เป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart City)

 ส านัก
ปลัดเทศบาล

6 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
และอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง
ตามจุดต่างๆ ในเขตชุมชน
โปฮงยามู สุไหงโก-ลก

   - เพ่ือ.ให้ประชาชน
และนักท่องเท่ียวมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ป้องกันการก่อ
เหตุความไม่สงบ และ
ปัญหายาเสพติด
  - เพ่ือพัฒนาเมืองให้เป็น
เมืองอัจฉริยะ (Smart 
City) ซ่ึงเป็นกลไกส าคัญท่ี
สอดรับอย่างดีกับ
แผนพัฒนาของประเทศ
ในการขับเคล่ือนประเทศ
ไปสู่ Thailand 4.0

กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ี
ส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร 
แบบท่ี 1 ส าหรับใช้
ในงานรักษาความ
ปลอดภัยวิเคราะห์
ภาพ และงานอ่ืนๆ 
จ านวน 27 ตัว

-       9,269,800        -       -       -         จ านวนการเกิดปัญหา
ด้านความปลอดภัยลดลง
ร้อยละ 80

   - ยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
และนักท่องเท่ียว
   - ลดอัตราการก่อเหตุ
ความไม่สงบ อาชญากรรม
โจรกรรม และปัญหายาเสพ
ติด
  -  ความสะดวกรวดเร็ว ใน
การป้องกันและติดตาม
เหตุร้ายท่ีเกิดข้ึน
   - พัฒนาเมืองให้เป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart City)

 ส านัก
ปลัดเทศบาล

7

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 : ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว
ยุทธศาสตร์ 3 : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

และอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง
ตามจุดต่างๆ ในเขตชุมชน
หัวสะพาน และชุมชน
หลังด่าน สุไหงโก-ลก

   - เพ่ือ.ให้ประชาชน
และนักท่องเท่ียวมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ป้องกันการก่อ
เหตุความไม่สงบ และ
ปัญหายาเสพติด
  - เพ่ือพัฒนาเมืองให้เป็น
เมืองอัจฉริยะ (Smart 
City) ซ่ึงเป็นกลไกส าคัญท่ี
สอดรับอย่างดีกับ
แผนพัฒนาของประเทศ
ในการขับเคล่ือนประเทศ
ไปสู่ Thailand 4.0

กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ี
ส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร 
แบบท่ี 1 ส าหรับใช้
ในงานรักษาความ
ปลอดภัยวิเคราะห์
ภาพ และงานอ่ืนๆ 
จ านวน 30  ตัว

-       9,539,600        -       -       -         จ านวนการเกิดปัญหา
ด้านความปลอดภัยลดลง
ร้อยละ 80

   - ยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
และนักท่องเท่ียว
   - ลดอัตราการก่อเหตุ
ความไม่สงบ อาชญากรรม
โจรกรรม และปัญหายาเสพ
ติด
  -  ความสะดวกรวดเร็ว ใน
การป้องกันและติดตาม
เหตุร้ายท่ีเกิดข้ึน
   - พัฒนาเมืองให้เป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart City)

 ส านัก
ปลัดเทศบาล

8 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
และอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง
ตามจุดต่างๆ ในเขตชุมชน
บือเร็งใน สุไหงโก-ลก

   - เพ่ือ.ให้ประชาชน
และนักท่องเท่ียวมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ป้องกันการก่อ
เหตุความไม่สงบ และ
ปัญหายาเสพติด
  - เพ่ือพัฒนาเมืองให้เป็น
เมืองอัจฉริยะ (Smart 
City) ซ่ึงเป็นกลไกส าคัญท่ี
สอดรับอย่างดีกับ
แผนพัฒนาของประเทศ
ในการขับเคล่ือนประเทศ
ไปสู่ Thailand 4.0

กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ี
ส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร 
แบบท่ี 1 ส าหรับใช้
ในงานรักษาความ
ปลอดภัยวิเคราะห์
ภาพ และงานอ่ืนๆ 
จ านวน 21 ตัว

-       8,173,600        -       -       -         จ านวนการเกิดปัญหา
ด้านความปลอดภัยลดลง
ร้อยละ 80

   - ยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
และนักท่องเท่ียว
   - ลดอัตราการก่อเหตุ
ความไม่สงบ อาชญากรรม
โจรกรรม และปัญหายาเสพ
ติด
  -  ความสะดวกรวดเร็ว ใน
การป้องกันและติดตาม
เหตุร้ายท่ีเกิดข้ึน
   - พัฒนาเมืองให้เป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart City)

 ส านัก
ปลัดเทศบาล

8

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 : ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว
ยุทธศาสตร์ 3 : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

และอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง
ตามจุดต่างๆ ในเขตชุมชน
เจริญเขต (ซอย 18 ซอย
 20) เจริญเขต (ซอย 
14) ถนนหน้าหมู่บ้านไท
ถาวร และถนนเล่ียงเมือง 
(ประชาวิวัฒน์ 3)

   - เพ่ือ.ให้ประชาชน
และนักท่องเท่ียวมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ป้องกันการก่อ
เหตุความไม่สงบ และ
ปัญหายาเสพติด
  - เพ่ือพัฒนาเมืองให้เป็น
เมืองอัจฉริยะ (Smart 
City) ซ่ึงเป็นกลไกส าคัญท่ี
สอดรับอย่างดีกับ
แผนพัฒนาของประเทศ
ในการขับเคล่ือนประเทศ
ไปสู่ Thailand 4.0

กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ี
ส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร 
แบบท่ี 1 ส าหรับใช้
ในงานรักษาความ
ปลอดภัยวิเคราะห์
ภาพ และงานอ่ืนๆ 
จ านวน 31  ตัว

-       9,542,500        -       -       -         จ านวนการเกิดปัญหา
ด้านความปลอดภัยลดลง
ร้อยละ 80

   - ยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
และนักท่องเท่ียว
   - ลดอัตราการก่อเหตุ
ความไม่สงบ อาชญากรรม
โจรกรรม และปัญหายาเสพ
ติด
  -  ความสะดวกรวดเร็ว ใน
การป้องกันและติดตาม
เหตุร้ายท่ีเกิดข้ึน
   - พัฒนาเมืองให้เป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart City)

 ส านัก
ปลัดเทศบาล

10 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
และอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง
ตามจุดต่างๆ ในเขตชุมชน
จือแรตูลี สุไหงโก-ลก

   - เพ่ือ.ให้ประชาชน
และนักท่องเท่ียวมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ป้องกันการก่อ
เหตุความไม่สงบ และ
ปัญหายาเสพติด
  - เพ่ือพัฒนาเมืองให้เป็น
เมืองอัจฉริยะ (Smart 
City) ซ่ึงเป็นกลไกส าคัญท่ี
สอดรับอย่างดีกับ
แผนพัฒนาของประเทศ
ในการขับเคล่ือนประเทศ
ไปสู่ Thailand 4.0

กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ี
ส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร 
แบบท่ี 1 ส าหรับใช้
ในงานรักษาความ
ปลอดภัยวิเคราะห์
ภาพ และงานอ่ืนๆ 
จ านวน 19 ตัว

-       7,916,000        -       -       -         จ านวนการเกิดปัญหา
ด้านความปลอดภัยลดลง
ร้อยละ 80

   - ยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
และนักท่องเท่ียว
   - ลดอัตราการก่อเหตุ
ความไม่สงบ อาชญากรรม
โจรกรรม และปัญหายาเสพ
ติด
  -  ความสะดวกรวดเร็ว ใน
การป้องกันและติดตาม
เหตุร้ายท่ีเกิดข้ึน
   - พัฒนาเมืองให้เป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart City)

 ส านัก
ปลัดเทศบาล

9

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 : ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว
ยุทธศาสตร์ 3 : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

และอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง
ตามจุดต่างๆ ในเขตชุมชน
มัสยิดกลาง สุไหงโก-ลก

   - เพ่ือ.ให้ประชาชน
และนักท่องเท่ียวมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ป้องกันการก่อ
เหตุความไม่สงบ และ
ปัญหายาเสพติด
  - เพ่ือพัฒนาเมืองให้เป็น
เมืองอัจฉริยะ (Smart 
City) ซ่ึงเป็นกลไกส าคัญท่ี
สอดรับอย่างดีกับ
แผนพัฒนาของประเทศ
ในการขับเคล่ือนประเทศ
ไปสู่ Thailand 4.0

 กล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิด
เครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ี
ส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร 
แบบท่ี 1 ส าหรับใช้
ในงานรักษาความ
ปลอดภัยวิเคราะห์
ภาพ และงานอ่ืนๆ 
จ านวน 30 ตัว

-       9,655,200        -       -       -         จ านวนการเกิดปัญหา
ด้านความปลอดภัยลดลง
ร้อยละ 80

   - ยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
และนักท่องเท่ียว
   - ลดอัตราการก่อเหตุ
ความไม่สงบ อาชญากรรม
โจรกรรม และปัญหายาเสพ
ติด
  -  ความสะดวกรวดเร็ว ใน
การป้องกันและติดตาม
เหตุร้ายท่ีเกิดข้ึน
   - พัฒนาเมืองให้เป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart City)

 ส านัก
ปลัดเทศบาล

12 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
และอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง
ตามจุดต่างๆ ในเขตชุมชน
อริศรา สุไหงโก-ลก

   - เพ่ือ.ให้ประชาชน
และนักท่องเท่ียวมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ป้องกันการก่อ
เหตุความไม่สงบ และ
ปัญหายาเสพติด
  - เพ่ือพัฒนาเมืองให้เป็น
เมืองอัจฉริยะ (Smart 
City) ซ่ึงเป็นกลไกส าคัญท่ี
สอดรับอย่างดีกับ
แผนพัฒนาของประเทศ
ในการขับเคล่ือนประเทศ
ไปสู่ Thailand 4.0

กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ี
ส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร 
แบบท่ี 1 ส าหรับใช้
ในงานรักษาความ
ปลอดภัยวิเคราะห์
ภาพ และงานอ่ืนๆ 
จ านวน 30 ตัว

-       9,563,000        -       -       -         จ านวนการเกิดปัญหา
ด้านความปลอดภัยลดลง
ร้อยละ 80

   - ยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
และนักท่องเท่ียว
   - ลดอัตราการก่อเหตุ
ความไม่สงบ อาชญากรรม
โจรกรรม และปัญหายาเสพ
ติด
  -  ความสะดวกรวดเร็ว ใน
การป้องกันและติดตาม
เหตุร้ายท่ีเกิดข้ึน
   - พัฒนาเมืองให้เป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart City)

 ส านัก
ปลัดเทศบาล

10

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 : ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว
ยุทธศาสตร์ 3 : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

และอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง
ตามจุดต่างๆ ในเขตชุมชน
ย่านการค้า สุไหงโก-ลก

   - เพ่ือ.ให้ประชาชน
และนักท่องเท่ียวมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ป้องกันการก่อ
เหตุความไม่สงบ และ
ปัญหายาเสพติด
  - เพ่ือพัฒนาเมืองให้เป็น
เมืองอัจฉริยะ (Smart 
City) ซ่ึงเป็นกลไกส าคัญท่ี
สอดรับอย่างดีกับ
แผนพัฒนาของประเทศ
ในการขับเคล่ือนประเทศ
ไปสู่ Thailand 4.0

กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ี
ส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร 
แบบท่ี 1 ส าหรับใช้
ในงานรักษาความ
ปลอดภัยวิเคราะห์
ภาพ และงานอ่ืนๆ 
จ านวน 30 ตัว

-       9,543,200        -       -       -         จ านวนการเกิดปัญหา
ด้านความปลอดภัยลดลง
ร้อยละ 80

   - ยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
และนักท่องเท่ียว
   - ลดอัตราการก่อเหตุ
ความไม่สงบ อาชญากรรม
โจรกรรม และปัญหายาเสพ
ติด
  -  ความสะดวกรวดเร็ว ใน
การป้องกันและติดตาม
เหตุร้ายท่ีเกิดข้ึน
   - พัฒนาเมืองให้เป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart City)

 ส านัก
ปลัดเทศบาล

14 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
และอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง
ตามจุดต่างๆ ในเขตชุมชน
สันติสุข สุไหงโก-ลก

   - เพ่ือ.ให้ประชาชน
และนักท่องเท่ียวมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ป้องกันการก่อ
เหตุความไม่สงบ และ
ปัญหายาเสพติด
  - เพ่ือพัฒนาเมืองให้เป็น
เมืองอัจฉริยะ (Smart 
City) ซ่ึงเป็นกลไกส าคัญท่ี
สอดรับอย่างดีกับ
แผนพัฒนาของประเทศ
ในการขับเคล่ือนประเทศ
ไปสู่ Thailand 4.0

กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ี
ส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร 
แบบท่ี 1 ส าหรับใช้
ในงานรักษาความ
ปลอดภัยวิเคราะห์
ภาพ และงานอ่ืนๆ 
จ านวน 30 ตัว

-       9,532,000        -       -       -         จ านวนการเกิดปัญหา
ด้านความปลอดภัยลดลง
ร้อยละ 80

   - ยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
และนักท่องเท่ียว
   - ลดอัตราการก่อเหตุ
ความไม่สงบ อาชญากรรม
โจรกรรม และปัญหายาเสพ
ติด
  -  ความสะดวกรวดเร็ว ใน
การป้องกันและติดตาม
เหตุร้ายท่ีเกิดข้ึน
   - พัฒนาเมืองให้เป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart City)

 ส านัก
ปลัดเทศบาล

11

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 : ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว
ยุทธศาสตร์ 3 : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

และอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง
ตามจุดต่างๆ ในเขต
ชุมชนเสาสัญญาณ สุไหง
โก-ลก

   - เพ่ือ.ให้ประชาชน
และนักท่องเท่ียวมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ป้องกันการก่อ
เหตุความไม่สงบ และ
ปัญหายาเสพติด
  - เพ่ือพัฒนาเมืองให้เป็น
เมืองอัจฉริยะ (Smart 
City) ซ่ึงเป็นกลไกส าคัญท่ี
สอดรับอย่างดีกับ
แผนพัฒนาของประเทศ
ในการขับเคล่ือนประเทศ
ไปสู่ Thailand 4.0

กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ี
ส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร 
แบบท่ี 1 ส าหรับใช้
ในงานรักษาความ
ปลอดภัยวิเคราะห์
ภาพ และงานอ่ืนๆ 
จ านวน 18  ตัว

-       7,449,500        -       -       -         จ านวนการเกิดปัญหา
ด้านความปลอดภัยลดลง
ร้อยละ 80

   - ยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
และนักท่องเท่ียว
   - ลดอัตราการก่อเหตุ
ความไม่สงบ อาชญากรรม
โจรกรรม และปัญหายาเสพ
ติด
  -  ความสะดวกรวดเร็ว ใน
การป้องกันและติดตาม
เหตุร้ายท่ีเกิดข้ึน
   - พัฒนาเมืองให้เป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart City)

 ส านัก
ปลัดเทศบาล

16 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
และอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง
ตามจุดต่างๆ ในเขต
ชุมชนโต๊ะลือเบ ชุมชน
เจริญทรัพย์

   - เพ่ือ.ให้ประชาชน
และนักท่องเท่ียวมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ป้องกันการก่อ
เหตุความไม่สงบ และ
ปัญหายาเสพติด
  - เพ่ือพัฒนาเมืองให้เป็น
เมืองอัจฉริยะ (Smart 
City) ซ่ึงเป็นกลไกส าคัญท่ี
สอดรับอย่างดีกับ
แผนพัฒนาของประเทศ
ในการขับเคล่ือนประเทศ
ไปสู่ Thailand 4.0

กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ี
ส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร 
แบบท่ี 1 ส าหรับใช้
ในงานรักษาความ
ปลอดภัยวิเคราะห์
ภาพ และงานอ่ืนๆ 
จ านวน 23 ตัว

-       8,922,300        -       -       -         จ านวนการเกิดปัญหา
ด้านความปลอดภัยลดลง
ร้อยละ 80

   - ยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
และนักท่องเท่ียว
   - ลดอัตราการก่อเหตุ
ความไม่สงบ อาชญากรรม
โจรกรรม และปัญหายาเสพ
ติด
  -  ความสะดวกรวดเร็ว ใน
การป้องกันและติดตาม
เหตุร้ายท่ีเกิดข้ึน
   - พัฒนาเมืองให้เป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart City)

 ส านัก
ปลัดเทศบาล

12

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 : ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว
ยุทธศาสตร์ 3 : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
17 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

และอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง
ตามจุดต่างๆ ในเขตชุมชน
กูโบร์ สุไหงโก-ลก

   - เพ่ือ.ให้ประชาชน
และนักท่องเท่ียวมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ป้องกันการก่อ
เหตุความไม่สงบ และ
ปัญหายาเสพติด
  - เพ่ือพัฒนาเมืองให้เป็น
เมืองอัจฉริยะ (Smart 
City) ซ่ึงเป็นกลไกส าคัญท่ี
สอดรับอย่างดีกับ
แผนพัฒนาของประเทศ
ในการขับเคล่ือนประเทศ
ไปสู่ Thailand 4.0

กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ี
ส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร 
แบบท่ี 1 ส าหรับใช้
ในงานรักษาความ
ปลอดภัยวิเคราะห์
ภาพ และงานอ่ืนๆ 
จ านวน 18  ตัว

-       7,676,500        -       -       -         จ านวนการเกิดปัญหา
ด้านความปลอดภัยลดลง
ร้อยละ 80

   - ยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
และนักท่องเท่ียว
   - ลดอัตราการก่อเหตุ
ความไม่สงบ อาชญากรรม
โจรกรรม และปัญหายาเสพ
ติด
  -  ความสะดวกรวดเร็ว ใน
การป้องกันและติดตาม
เหตุร้ายท่ีเกิดข้ึน
   - พัฒนาเมืองให้เป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart City)

 ส านัก
ปลัดเทศบาล

18 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
และอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง
ตามจุดต่างๆ ในเขต
ชุมชนดงงูเห่า และ
บริเวณวัดชลเฉลิมเขต สุ
ไหงโก-ลก

   - เพ่ือ.ให้ประชาชน
และนักท่องเท่ียวมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ป้องกันการก่อ
เหตุความไม่สงบ และ
ปัญหายาเสพติด
  - เพ่ือพัฒนาเมืองให้เป็น
เมืองอัจฉริยะ (Smart 
City) ซ่ึงเป็นกลไกส าคัญท่ี
สอดรับอย่างดีกับ
แผนพัฒนาของประเทศ
ในการขับเคล่ือนประเทศ
ไปสู่ Thailand 4.0

กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ี
ส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร 
แบบท่ี 1 ส าหรับใช้
ในงานรักษาความ
ปลอดภัยวิเคราะห์
ภาพ และงานอ่ืนๆ 
จ านวน 30 ตัว

-       9,477,800        -       -       -         จ านวนการเกิดปัญหา
ด้านความปลอดภัยลดลง
ร้อยละ 80

   - ยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
และนักท่องเท่ียว
   - ลดอัตราการก่อเหตุ
ความไม่สงบ อาชญากรรม
โจรกรรม และปัญหายาเสพ
ติด
  -  ความสะดวกและรวดเร็ว
 ในการป้องกันและติดตาม
เหตุร้ายท่ีเกิดข้ึน
   - พัฒนาเมืองให้เป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart City)

 ส านัก
ปลัดเทศบาล

13

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 : ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว
ยุทธศาสตร์ 3 : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
19 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

และอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง
ตามจุดต่างๆ ในเขตชุมชน
ตันหยงมะลิ สุไหงโก-ลก

   - เพ่ือ.ให้ประชาชน
และนักท่องเท่ียวมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ป้องกันการก่อ
เหตุความไม่สงบ และ
ปัญหายาเสพติด
  - เพ่ือพัฒนาเมืองให้เป็น
เมืองอัจฉริยะ (Smart 
City) ซ่ึงเป็นกลไกส าคัญท่ี
สอดรับอย่างดีกับ
แผนพัฒนาของประเทศ
ในการขับเคล่ือนประเทศ
ไปสู่ Thailand 4.0

กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ี
ส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร 
แบบท่ี 1 ส าหรับใช้
ในงานรักษาความ
ปลอดภัยวิเคราะห์
ภาพ และงานอ่ืนๆ 
จ านวน 13 ตัว

-       6,534,400        -       -       -         จ านวนการเกิดปัญหา
ด้านความปลอดภัยลดลง
ร้อยละ 80

   - ยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
และนักท่องเท่ียว
   - ลดอัตราการก่อเหตุ
ความไม่สงบ อาชญากรรม
โจรกรรม และปัญหายาเสพ
ติด
  -  ความสะดวกรวดเร็ว ใน
การป้องกันและติดตาม
เหตุร้ายท่ีเกิดข้ึน
   - พัฒนาเมืองให้เป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart City)

 ส านัก
ปลัดเทศบาล

20 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
และอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง
ตามจุดต่างๆ ในเขตชุมชน
ทรายทอง สุไหงโก-ลก

   - เพ่ือ.ให้ประชาชน
และนักท่องเท่ียวมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ป้องกันการก่อ
เหตุความไม่สงบ และ
ปัญหายาเสพติด
  - เพ่ือพัฒนาเมืองให้เป็น
เมืองอัจฉริยะ (Smart 
City) ซ่ึงเป็นกลไกส าคัญท่ี
สอดรับอย่างดีกับ
แผนพัฒนาของประเทศ
ในการขับเคล่ือนประเทศ
ไปสู่ Thailand 4.0

กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ี
ส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร 
แบบท่ี 1 ส าหรับใช้
ในงานรักษาความ
ปลอดภัยวิเคราะห์
ภาพ และงานอ่ืนๆ 
จ านวน 30  ตัว

-       9,596,500        -       -       -         จ านวนการเกิดปัญหา
ด้านความปลอดภัยลดลง
ร้อยละ 80

   - ยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
และนักท่องเท่ียว
   - ลดอัตราการก่อเหตุ
ความไม่สงบ อาชญากรรม
โจรกรรม และปัญหายาเสพ
ติด
  -  ความสะดวกรวดเร็ว ใน
การป้องกันและติดตาม
เหตุร้ายท่ีเกิดข้ึน
   - พัฒนาเมืองให้เป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart City)

 ส านัก
ปลัดเทศบาล

14

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 : ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว
ยุทธศาสตร์ 3 : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
21 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

และอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง
ตามจุดต่างๆ ในเขตชุมชน
หลังล้อแม็ก สุไหงโก-ลก

   - เพ่ือ.ให้ประชาชน
และนักท่องเท่ียวมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ป้องกันการก่อ
เหตุความไม่สงบ และ
ปัญหายาเสพติด
  - เพ่ือพัฒนาเมืองให้เป็น
เมืองอัจฉริยะ (Smart 
City) ซ่ึงเป็นกลไกส าคัญท่ี
สอดรับอย่างดีกับ
แผนพัฒนาของประเทศ
ในการขับเคล่ือนประเทศ
ไปสู่ Thailand 4.0

กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ี
ส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร 
แบบท่ี 1 ส าหรับใช้
ในงานรักษาความ
ปลอดภัยวิเคราะห์
ภาพ และงานอ่ืนๆ 
จ านวน 18  ตัว

-       8,333,600        -       -       -         จ านวนการเกิดปัญหา
ด้านความปลอดภัยลดลง
ร้อยละ 80

   - ยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
และนักท่องเท่ียว
   - ลดอัตราการก่อเหตุ
ความไม่สงบ อาชญากรรม
โจรกรรม และปัญหายาเสพ
ติด
  -  ความสะดวกรวดเร็ว ใน
การป้องกันและติดตาม
เหตุร้ายท่ีเกิดข้ึน
   - พัฒนาเมืองให้เป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart City)

 ส านัก
ปลัดเทศบาล

22 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
และอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง
ตามจุดต่างๆ ในเขตชุมชน
เจริญสุข และชุมชนสวน
มะพร้าว สุไหงโก-ลก

   - เพ่ือ.ให้ประชาชน
และนักท่องเท่ียวมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ป้องกันการก่อ
เหตุความไม่สงบ และ
ปัญหายาเสพติด
  - เพ่ือพัฒนาเมืองให้เป็น
เมืองอัจฉริยะ (Smart 
City) ซ่ึงเป็นกลไกส าคัญท่ี
สอดรับอย่างดีกับ
แผนพัฒนาของประเทศ
ในการขับเคล่ือนประเทศ
ไปสู่ Thailand 4.0

กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ี
ส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร 
แบบท่ี 1 ส าหรับใช้
ในงานรักษาความ
ปลอดภัยวิเคราะห์
ภาพ และงานอ่ืนๆ 
จ านวน 18 ตัว

-       8,375,700        -       -       -         จ านวนการเกิดปัญหา
ด้านความปลอดภัยลดลง
ร้อยละ 80

   - ยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
และนักท่องเท่ียว
   - ลดอัตราการก่อเหตุ
ความไม่สงบ อาชญากรรม
โจรกรรม และปัญหายาเสพ
ติด
  -  ความสะดวกรวดเร็ว ใน
การป้องกันและติดตาม
เหตุร้ายท่ีเกิดข้ึน
   - พัฒนาเมืองให้เป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart City)

 ส านัก
ปลัดเทศบาล

15

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 : ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว
ยุทธศาสตร์ 3 : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
23 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

และอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง
ตามจุดต่างๆ ในเขตชุมชน
โก-ลกวิลเลจ สุไหงโก-ลก

   - เพ่ือ.ให้ประชาชน
และนักท่องเท่ียวมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ป้องกันการก่อ
เหตุความไม่สงบ และ
ปัญหายาเสพติด
  - เพ่ือพัฒนาเมืองให้เป็น
เมืองอัจฉริยะ (Smart 
City) ซ่ึงเป็นกลไกส าคัญท่ี
สอดรับอย่างดีกับ
แผนพัฒนาของประเทศ
ในการขับเคล่ือนประเทศ
ไปสู่ Thailand 4.0

กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ี
ส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร 
แบบท่ี 1 ส าหรับใช้
ในงานรักษาความ
ปลอดภัยวิเคราะห์
ภาพ และงานอ่ืนๆ 
จ านวน 34  ตัว

-       9,667,200        -       -       -         จ านวนการเกิดปัญหา
ด้านความปลอดภัยลดลง
ร้อยละ 80

   - ยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
และนักท่องเท่ียว
   - ลดอัตราการก่อเหตุ
ความไม่สงบ อาชญากรรม
โจรกรรม และปัญหายาเสพ
ติด
  -  ความสะดวกรวดเร็ว ใน
การป้องกันและติดตาม
เหตุร้ายท่ีเกิดข้ึน
   - พัฒนาเมืองให้เป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart City)

 ส านัก
ปลัดเทศบาล

24 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
และอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง
ตามจุดต่างๆ ในเขตชุมชน
กือดาบารู สุไหงโก-ลก

   - เพ่ือ.ให้ประชาชน
และนักท่องเท่ียวมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ป้องกันการก่อ
เหตุความไม่สงบ และ
ปัญหายาเสพติด
  - เพ่ือพัฒนาเมืองให้เป็น
เมืองอัจฉริยะ (Smart 
City) ซ่ึงเป็นกลไกส าคัญท่ี
สอดรับอย่างดีกับ
แผนพัฒนาของประเทศ
ในการขับเคล่ือนประเทศ
ไปสู่ Thailand 4.0

กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ี
ส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร 
แบบท่ี 1 ส าหรับใช้
ในงานรักษาความ
ปลอดภัยวิเคราะห์
ภาพ และงานอ่ืนๆ 
จ านวน 32  ตัว

-       9,500,400        -       -       -         จ านวนการเกิดปัญหา
ด้านความปลอดภัยลดลง
ร้อยละ 80

   - ยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
และนักท่องเท่ียว
   - ลดอัตราการก่อเหตุ
ความไม่สงบ อาชญากรรม
โจรกรรม และปัญหายาเสพ
ติด
  -  ความสะดวกรวดเร็ว ใน
การป้องกันและติดตาม
เหตุร้ายท่ีเกิดข้ึน
   - พัฒนาเมืองให้เป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart City)

 ส านัก
ปลัดเทศบาล

16

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 : ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว
ยุทธศาสตร์ 3 : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
25 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

และอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง
ตามจุดต่างๆ ในเขตชุมชน
บาโงเปาะเล็ง สุไหงโก -
ลก

   - เพ่ือ.ให้ประชาชน
และนักท่องเท่ียวมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ป้องกันการก่อ
เหตุความไม่สงบ และ
ปัญหายาเสพติด
  - เพ่ือพัฒนาเมืองให้เป็น
เมืองอัจฉริยะ (Smart 
City) ซ่ึงเป็นกลไกส าคัญท่ี
สอดรับอย่างดีกับ
แผนพัฒนาของประเทศ
ในการขับเคล่ือนประเทศ
ไปสู่ Thailand 4.0

กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ี
ส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร 
แบบท่ี 1 ส าหรับใช้
ในงานรักษาความ
ปลอดภัยวิเคราะห์
ภาพ และงานอ่ืนๆ 
จ านวน 31  ตัว

-       9,586,800        -       -       -         จ านวนการเกิดปัญหา
ด้านความปลอดภัยลดลง
ร้อยละ 80

   - ยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
และนักท่องเท่ียว
   - ลดอัตราการก่อเหตุ
ความไม่สงบ อาชญากรรม
โจรกรรม และปัญหายาเสพ
ติด
  -  ความสะดวกรวดเร็ว ใน
การป้องกันและติดตาม
เหตุร้ายท่ีเกิดข้ึน
   - พัฒนาเมืองให้เป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart City)

 ส านัก
ปลัดเทศบาล

26 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
และอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง
ตามจุดต่างๆ ในเขตชุมชน
หัวกุญแจ สุไหงโก-ลก

   - เพ่ือ.ให้ประชาชน
และนักท่องเท่ียวมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ป้องกันการก่อ
เหตุความไม่สงบ และ
ปัญหายาเสพติด
  - เพ่ือพัฒนาเมืองให้เป็น
เมืองอัจฉริยะ (Smart 
City) ซ่ึงเป็นกลไกส าคัญท่ี
สอดรับอย่างดีกับ
แผนพัฒนาของประเทศ
ในการขับเคล่ือนประเทศ
ไปสู่ Thailand 4.0

กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ี
ส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร 
แบบท่ี 1 ส าหรับใช้
ในงานรักษาความ
ปลอดภัยวิเคราะห์
ภาพ และงานอ่ืนๆ 
จ านวน 30  ตัว

-       9,564,200        -       -       -         จ านวนการเกิดปัญหา
ด้านความปลอดภัยลดลง
ร้อยละ 80

   - ยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
และนักท่องเท่ียว
   - ลดอัตราการก่อเหตุ
ความไม่สงบ อาชญากรรม
โจรกรรม และปัญหายาเสพ
ติด
  -  ความสะดวกรวดเร็ว ใน
การป้องกันและติดตาม
เหตุร้ายท่ีเกิดข้ึน
   - พัฒนาเมืองให้เป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart City)

 ส านัก
ปลัดเทศบาล

17

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 : ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว
ยุทธศาสตร์ 3 : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
27 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

และอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง
ตามจุดต่างๆ ในเขต
สนามกีฬามหาราช 
สุไหงโก -ลก

   - เพ่ือ.ให้ประชาชน
และนักท่องเท่ียวมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ป้องกันการก่อ
เหตุความไม่สงบ และ
ปัญหายาเสพติด
  - เพ่ือพัฒนาเมืองให้เป็น
เมืองอัจฉริยะ (Smart 
City) ซ่ึงเป็นกลไกส าคัญท่ี
สอดรับอย่างดีกับ
แผนพัฒนาของประเทศ
ในการขับเคล่ือนประเทศ
ไปสู่ Thailand 4.0

กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ี
ส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร 
แบบท่ี 1 ส าหรับใช้
ในงานรักษาความ
ปลอดภัยวิเคราะห์
ภาพ และงานอ่ืนๆ 
จ านวน 19  ตัว

-       8,184,600        -       -       -         จ านวนการเกิดปัญหา
ด้านความปลอดภัยลดลง
ร้อยละ 80

   - ยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
และนักท่องเท่ียว
   - ลดอัตราการก่อเหตุ
ความไม่สงบ อาชญากรรม
โจรกรรม และปัญหายาเสพ
ติด
  -  ความสะดวกรวดเร็ว ใน
การป้องกันและติดตาม
เหตุร้ายท่ีเกิดข้ึน
   - พัฒนาเมืองให้เป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart City)

 ส านัก
การศึกษา

28 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
และอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง
ตามจุดต่างๆ ในเขต
สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติหน้าโรงพยาบาล 
สุไหงโก-ลก

   - เพ่ือ.ให้ประชาชน
และนักท่องเท่ียวมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ป้องกันการก่อ
เหตุความไม่สงบ และ
ปัญหายาเสพติด
  - เพ่ือพัฒนาเมืองให้เป็น
เมืองอัจฉริยะ (Smart 
City) ซ่ึงเป็นกลไกส าคัญท่ี
สอดรับอย่างดีกับ
แผนพัฒนาของประเทศ
ในการขับเคล่ือนประเทศ
ไปสู่ Thailand 4.0

กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ี
ส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร 
แบบท่ี 1 ส าหรับใช้
ในงานรักษาความ
ปลอดภัยวิเคราะห์
ภาพ และงานอ่ืนๆ 
จ านวน 13  ตัว

-       7,268,900        -       -       -         จ านวนการเกิดปัญหา
ด้านความปลอดภัยลดลง
ร้อยละ 80

   - ยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
และนักท่องเท่ียว
   - ลดอัตราการก่อเหตุ
ความไม่สงบ อาชญากรรม
โจรกรรม และปัญหายาเสพ
ติด
  -  ความสะดวกรวดเร็ว ใน
การป้องกันและติดตาม
เหตุร้ายท่ีเกิดข้ึน
   - พัฒนาเมืองให้เป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart City)

 กองช่าง

18

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 : ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว
ยุทธศาสตร์ 3 : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
29 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

และอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง
ตามจุดต่างๆ ในเขต
สวนสาธารณะม่ิงขวัญ
ประชา 
สุไหงโก-ลก

   - เพ่ือ.ให้ประชาชน
และนักท่องเท่ียวมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ป้องกันการก่อ
เหตุความไม่สงบ และ
ปัญหายาเสพติด
  - เพ่ือพัฒนาเมืองให้เป็น
เมืองอัจฉริยะ (Smart 
City) ซ่ึงเป็นกลไกส าคัญท่ี
สอดรับอย่างดีกับ
แผนพัฒนาของประเทศ
ในการขับเคล่ือนประเทศ
ไปสู่ Thailand 4.0

กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ี
ส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร 
แบบท่ี 1 ส าหรับใช้
ในงานรักษาความ
ปลอดภัยวิเคราะห์
ภาพ และงานอ่ืนๆ 
จ านวน 16  ตัว

-       8,824,300        -       -       -         จ านวนการเกิดปัญหา
ด้านความปลอดภัยลดลง
ร้อยละ 80

   - ยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
และนักท่องเท่ียว
   - ลดอัตราการก่อเหตุ
ความไม่สงบ อาชญากรรม
โจรกรรม และปัญหายาเสพ
ติด
  -  ความสะดวกรวดเร็ว ใน
การป้องกันและติดตาม
เหตุร้ายท่ีเกิดข้ึน
   - พัฒนาเมืองให้เป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart City)

 กองช่าง

30 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
และอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง
ตามจุดต่างๆ ในเขต
สวนสาธารณะร่ืนอรุณ 
สุไหงโก-ลก

   - เพ่ือ.ให้ประชาชน
และนักท่องเท่ียวมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ป้องกันการก่อ
เหตุความไม่สงบ และ
ปัญหายาเสพติด
  - เพ่ือพัฒนาเมืองให้เป็น
เมืองอัจฉริยะ (Smart 
City) ซ่ึงเป็นกลไกส าคัญท่ี
สอดรับอย่างดีกับ
แผนพัฒนาของประเทศ
ในการขับเคล่ือนประเทศ
ไปสู่ Thailand 4.0

กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ี
ส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร 
แบบท่ี 1 ส าหรับใช้
ในงานรักษาความ
ปลอดภัยวิเคราะห์
ภาพ และงานอ่ืนๆ 
จ านวน 14 ตัว

-       7,673,700        -       -       -         จ านวนการเกิดปัญหา
ด้านความปลอดภัยลดลง
ร้อยละ 80

   - ยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
และนักท่องเท่ียว
   - ลดอัตราการก่อเหตุ
ความไม่สงบ อาชญากรรม
โจรกรรม และปัญหายาเสพ
ติด
  -  ความสะดวกรวดเร็ว ใน
การป้องกันและติดตาม
เหตุร้ายท่ีเกิดข้ึน
   - พัฒนาเมืองให้เป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart City)

 กองช่าง

19

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 : ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว
ยุทธศาสตร์ 3 : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
31 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

และอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง
ตามจุดต่างๆ ในเขต
สวนสาธารณะสิรินธร 
สุไหงโก-ลก

   - เพ่ือ.ให้ประชาชน
และนักท่องเท่ียวมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ป้องกันการก่อ
เหตุความไม่สงบ และ
ปัญหายาเสพติด
  - เพ่ือพัฒนาเมืองให้เป็น
เมืองอัจฉริยะ (Smart 
City) ซ่ึงเป็นกลไกส าคัญท่ี
สอดรับอย่างดีกับ
แผนพัฒนาของประเทศ
ในการขับเคล่ือนประเทศ
ไปสู่ Thailand 4.0

กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ี
ส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร 
แบบท่ี 1 ส าหรับใช้
ในงานรักษาความ
ปลอดภัยวิเคราะห์
ภาพ และงานอ่ืนๆ 
จ านวน 19 ตัว

-       8,779,500        -       -       -         จ านวนการเกิดปัญหา
ด้านความปลอดภัยลดลง
ร้อยละ 80

   - ยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
และนักท่องเท่ียว
   - ลดอัตราการก่อเหตุ
ความไม่สงบ อาชญากรรม
โจรกรรม และปัญหายาเสพ
ติด
  -  ความสะดวกรวดเร็ว ใน
การป้องกันและติดตาม
เหตุร้ายท่ีเกิดข้ึน
   - พัฒนาเมืองให้เป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart City)

 กองช่าง

32 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
และอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง
ตามจุดต่างๆ ในเขต
สวนสาธารณะริมทาง
รถไฟ และ สวนภูมินทร์ 
สุไหงโก-ลก

   - เพ่ือ.ให้ประชาชน
และนักท่องเท่ียวมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ป้องกันการก่อ
เหตุความไม่สงบ และ
ปัญหายาเสพติด
  - เพ่ือพัฒนาเมืองให้เป็น
เมืองอัจฉริยะ (Smart 
City) ซ่ึงเป็นกลไกส าคัญท่ี
สอดรับอย่างดีกับ
แผนพัฒนาของประเทศ
ในการขับเคล่ือนประเทศ
ไปสู่ Thailand 4.0

กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ี
ส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร 
แบบท่ี 1 ส าหรับใช้
ในงานรักษาความ
ปลอดภัยวิเคราะห์
ภาพ และงานอ่ืนๆ 
จ านวน 15  ตัว

-       7,884,300        -       -       -         จ านวนการเกิดปัญหา
ด้านความปลอดภัยลดลง
ร้อยละ 80

   - ยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
และนักท่องเท่ียว
   - ลดอัตราการก่อเหตุ
ความไม่สงบ อาชญากรรม
โจรกรรม และปัญหายาเสพ
ติด
  -  ความสะดวกรวดเร็ว ใน
การป้องกันและติดตาม
เหตุร้ายท่ีเกิดข้ึน
   - พัฒนาเมืองให้เป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart City)

 กองช่าง

20

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 : ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว
ยุทธศาสตร์ 3 : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
33 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

และอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง
ตามจุดต่างๆ ในเขต
ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลเมือง
สุไหงโก -ลก

   - เพ่ือ.ให้ประชาชน
และนักท่องเท่ียวมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ป้องกันการก่อ
เหตุความไม่สงบ และ
ปัญหายาเสพติด
  - เพ่ือพัฒนาเมืองให้เป็น
เมืองอัจฉริยะ (Smart 
City) ซ่ึงเป็นกลไกส าคัญท่ี
สอดรับอย่างดีกับ
แผนพัฒนาของประเทศ
ในการขับเคล่ือนประเทศ
ไปสู่ Thailand 4.0

กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ี
ส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร 
แบบท่ี 1 ส าหรับใช้
ในงานรักษาความ
ปลอดภัยวิเคราะห์
ภาพ และงานอ่ืนๆ 
จ านวน 20  ตัว

-       6,008,500        -       -       -         จ านวนการเกิดปัญหา
ด้านความปลอดภัยลดลง
ร้อยละ 80

   - ยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
และนักท่องเท่ียว
   - ลดอัตราการก่อเหตุ
ความไม่สงบ อาชญากรรม
โจรกรรม และปัญหายาเสพ
ติด
  -  ความสะดวกรวดเร็ว ใน
การป้องกันและติดตาม
เหตุร้ายท่ีเกิดข้ึน
   - พัฒนาเมืองให้เป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart City)

 ส านัก
ปลัดเทศบาล

34 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
และอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง
ตามจุดต่างๆ ในเขต
สถานีขนส่งผู้โดยสาร 
อ าเภอ
สุไหงโก -ลก

   - เพ่ือ.ให้ประชาชน
และนักท่องเท่ียวมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ป้องกันการก่อ
เหตุความไม่สงบ และ
ปัญหายาเสพติด
  - เพ่ือพัฒนาเมืองให้เป็น
เมืองอัจฉริยะ (Smart 
City) ซ่ึงเป็นกลไกส าคัญท่ี
สอดรับอย่างดีกับ
แผนพัฒนาของประเทศ
ในการขับเคล่ือนประเทศ
ไปสู่ Thailand 4.0

กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ี
ส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร 
แบบท่ี 1 ส าหรับใช้
ในงานรักษาความ
ปลอดภัยวิเคราะห์
ภาพ และงานอ่ืนๆ 
จ านวน 39  ตัว

-       9,761,100        -       -       -         จ านวนการเกิดปัญหา
ด้านความปลอดภัยลดลง
ร้อยละ 80

   - ยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
และนักท่องเท่ียว
   - ลดอัตราการก่อเหตุ
ความไม่สงบ อาชญากรรม
โจรกรรม และปัญหายาเสพ
ติด
  -  ความสะดวกรวดเร็ว ใน
การป้องกันและติดตาม
เหตุร้ายท่ีเกิดข้ึน
   - พัฒนาเมืองให้เป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart City)

 ส านัก
ปลัดเทศบาล

21

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 : ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว
ยุทธศาสตร์ 3 : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
35 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

และอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง
ตามจุดต่างๆ ในเขต
สนามสันติภาพ 
อ าเภอสุไหงโก -ลก

   - เพ่ือ.ให้ประชาชน
และนักท่องเท่ียวมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ป้องกันการก่อ
เหตุความไม่สงบ และ
ปัญหายาเสพติด
  - เพ่ือพัฒนาเมืองให้เป็น
เมืองอัจฉริยะ (Smart 
City) ซ่ึงเป็นกลไกส าคัญท่ี
สอดรับอย่างดีกับ
แผนพัฒนาของประเทศ
ในการขับเคล่ือนประเทศ
ไปสู่ Thailand 4.0

กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ี
ส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร 
แบบท่ี 1 ส าหรับใช้
ในงานรักษาความ
ปลอดภัยวิเคราะห์
ภาพ และงานอ่ืนๆ 
จ านวน 18  ตัว

-       6,407,400        -       -       -         จ านวนการเกิดปัญหา
ด้านความปลอดภัยลดลง
ร้อยละ 80

   - ยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
และนักท่องเท่ียว
   - ลดอัตราการก่อเหตุ
ความไม่สงบ อาชญากรรม
โจรกรรม และปัญหายาเสพ
ติด
  -  ความสะดวกรวดเร็ว ใน
การป้องกันและติดตาม
เหตุร้ายท่ีเกิดข้ึน
   - พัฒนาเมืองให้เป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart City)

 ส านัก
ปลัดเทศบาล

รวม 35  โครงการ 301,405,900    - - -
22

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



แบบ ผ.03

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ

ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์
งานบ้านงาน
ครัว

- เพ่ือใช้ส าหรับตัดหญ้า
 บริเวณ ส านักงาน
เทศบาล กองช่าง สวน
ร่ืนอรุณ เกาะกลาง
ถนนทรายทอง 1 และ
เกาะกลางถนนเอเชีย 
18 ตลอดแนว

- เคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพายไหล่ (แบบข้อแข็ง)
 เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อม
ใบมีด จ านวน 2 เคร่ือง 

19,000 - - - - กองช่าง

2 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ
และขนส่ง

- เพ่ือใช้ส าหรับการ
ปฏิบัติงานซ่อม
บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า
สาธารณะตามถนนสาย
ต่างๆ ของเทศบาล

- รถยนต์บรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อม
ไฟฟ้า สามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร 
เป็นเครน แบบสไลด์ ติดต้ังหลังหัวเก๋ง 
ชนิด 6 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ 
ขนาดก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า 
จ านวน 1 คัน

- 2,860,000 - - - กองช่าง

1

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2566

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

3 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ
และขนส่ง

- เพ่ือใช้ส าหรับบรรทุก
วัสดุก่อสร้าง เช่น หิน 
ปูน ทราย

- รถยนต์บรรทุกเทท้ายแบบปิคอัพ
ชนิด 4 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี 
หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 110 
กิโลวัตต์ สามาถยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก
 พร้อมติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 คัน

- 950,000 - - - กองช่าง

จ านวน 3 โครงการ - - - -
2

ท่ี
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

4 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์  - ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง

  - เพ่ือทดแทนคันเก่า
ท่ีช ารุด

 - รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า   2,400 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบ
เปิดข้างเทท้าย จ านวน 1 คัน
(ทดแทนคันเก่าท่ีช ารุด)

 -      1,000,000  -  -  - กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

5 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์  - ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง

  - เพ่ือทดแทนคันเก่า
ท่ีช ารุด

 - รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า   6,000 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ 
แบบอัดท้าย จ านวน 1 คัน         
(ทดแทนคันเก่าท่ีช ารุด)

 -      2,500,000  -  -  - กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

จ านวน 5 โครงการ - 19,000 7,310,000    -
3

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

  - เพ่ือทดแทน
ของเดิมท่ีเส่ือมสภาพลง

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล
แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19
 น้ิว) จ านวน 1 เคร่ือง

- 22,000 - - - ส านักปลัดฯ 
(งานป้องกันฯ)

2 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

  - เพ่ือทดแทน
ของเดิมท่ีเส่ือมสภาพลง

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบท่ี 1 (20 หน้า/นาที) จ านวน 
1 เคร่ือง

- 10,000 - - - ส านักปลัดฯ 
(งานป้องกันฯ)

4

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

3 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

  - เพ่ือทดแทน
ของเดิมท่ีเส่ือมสภาพลง

เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 1 
เคร่ือง

- 2,500 - - - ส านักปลัดฯ 
(งานป้องกันฯ)

4 แผนงานการพาณิชย์ ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

  - เพ่ือทดแทน
ของเดิมท่ีเส่ือมสภาพลง

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล
แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19
 น้ิว) จ านวน 1 เคร่ือง

- 22,000 - - - สถานีขนส่ง

5 แผนงานการพาณิชย์ ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

  - เพ่ือทดแทน
ของเดิมท่ีเส่ือมสภาพลง

เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 1 
เคร่ือง

- 2,500 - - - สถานีขนส่ง

จ านวน 5 โครงการ - - 59,000         -
5

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก


