
I-arm



คํานํา 

  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่จัดบริการสาธารณะ             
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน การศึกษา คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น รวมถึงการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น เปนแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่กําหนด วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 
ตัวชี้วัด คาเปาหมายและกลยุทธ อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา            
ที่จัดขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา โดยภายใตประเด็นยุทธศาสตร
จะมีโครงการ/กิจกรรม ที่จะตองนํามาดําเนินการเพื่อบรรลุเปาประสงคและวิสัยทัศนที่สุด 
 

  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)     
ตามขั้นตอนและวิธีการระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ จนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซอม      
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือใช        
เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณเงินสะสม           
โดยแผนงาน โครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาเลมนี้ มีความสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ      
20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาคใตชายแดน แผนพัฒนากลุมจังหวัด
ภาคใตชายแดน แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัดนราธิวาส แผนภายใตศักยภาพการพัฒนาของทองถิ่นและแผนชุมชน เพ่ือใหการพัฒนาเปนไป          
ในแนวทางเดียวกันและประชาชนในทองถิ่นไดรับประโยชนสูงสุด 
 

  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกหวังวาในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)         
ในครั้งนี้ จะนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติใหไดมากที่สุด เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนและ        
ความตองการของประชาชนอยางแทจริง   
 
   
 
 

                           
 

                                          (นางสุชาดา  พันธนรา) 
                                          นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 
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สวนที่ 1 
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 

 
 
๑.ดานกายภาพ 
  ที่ตั้ง 
 สุไหงโก-ลก  (Sungai  Kolok)  เปนภาษามาลายู  มาจากคําวา (Sungai) แปลวาแมนํ้าลําคลองและคําวา 
โก-ลก (kolok) แปลวา คดเคี้ยว ถาเปนคํานามหมายถึง มีดพราที่คนพ้ืนเมืองนิยมใช เมื่อนําคําวาสุไหงรวมกับ    
โก-ลก หมายถึงแมนํ้าที่คดเคี้ยว คงเรียกช่ือเมืองตามแมนํ้าที่ไหลผานพ้ืนที่ ปจจุบันแมนํ้าสายน้ีเปนเสนแบงเขต
แดนระหวางประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียเดิมบริเวณตําบลสุไหงโก-ลก เปนพ้ืนที่ของตําบลปูโยะขึ้นกับอําเภอ   
สุไหงปาดี ตอมาเมื่อมีความเจริญมากขึ้นมีประชากรมากขึ้น จึงไดแยกออกจากตําบลปูโยะจัดต้ังเปนตําบล         
สุไหงโก-ลก 
 

 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ไดรับการจัดต้ังในสมัยที่จอมพล ป.พิบูลยสงคราม เดินทางมาตรวจราชการ     
ที่ตําบลสุไหงโก-ลก นายวงศ  ไชยสุวรรณ กํานันตําบลสุไหงโก-ลกในขณะน้ันไดรองขอตอจอมพล ป.พิบูลย
สงคราม เพ่ือขอจัดต้ังตําบลสุไหงโก-ลก ข้ึนเปนเทศบาล ตอมาเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๘๓ จึงไดมีพระราช
กฤษฎีกาจัดต้ังเทศบาลตําบลสุไหงโก-ลก โดยมีนายวงศไชยสุวรรณ เปนนายกเทศมนตรีคนแรกหลังจากจัดต้ัง
เทศบาลตําบลสุไหงโก-ลกได ๘ ป ตําบลสุไหงโก-ลก ก็ไดรับการยกฐานะขึ้นเปนกิ่งอําเภอขึ้นกับอําเภอสุไหงปาดี   
มีเขตปกครอง ๔ ตําบล คือตําบลสุไหงโก-ลก ตําบลปูโยะ ตําบลปาเสมัสและตําบลมูโนะ จนกระทั่งวันที่            
๑ มกราคม ๒๔๙๖ จึงไดรับการยกฐานะเปนอําเภอสุไหงโก-ลก เทศบาลตําบลสุไหงโก-ลก ในสมัยแรกเริ่มการ
จัดต้ังมีพ้ืนที่ ๒๒ ตารางกิโลเมตร ตอมาไดมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ตามประกาศในราช          
กิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลมที่ ๘๓ ตอนที่ ๒๑ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๐๙ ขยายเขตเทศบาลออกไปทางทิศเหนือ
อีก ๐.๕ ตารางกิโลเมตรเทศบาลตําบลสุไหงโก-ลก จึงมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น ๒๒.๕๐ ตารางกิโลเมตร 
 

 ตอมาเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบล    
สุไหงโก-ลก ขึ้นเปนเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
 

 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ที่วาการอําเภอสุไหงโก-ลก ถนนทรายทอง ๒ ตําบลสุไหงโก-ลก อําเภอ          
สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น ๒๒.๕๐ ตารางกิโลเมตร ต้ังอยูทางตอนใตของแหลมมาลายู           
มี   อาณาเขตติดตอดังน้ี                                                                                                                                   
 - ทิศเหนือ  ติดตอตําบลปาเสมัส อําเภอสไุหงโก-ลก ความยาวประมาณ  ๖.๔ กม. 
 - ทิศใต  ติดตอตําบลกายูคละ อําเภอแวง ความยาวประมาณ  ๔.๓ กม. 
 - ทิศตะวันออก ติดตอแมนํ้าโก-ลก (พรหมแดนไทย-มาเลเซยี) ความยาวประมาณ ๘.๖ กม. 
 - ทิศตะวันตก ติดตอตําบลริโกและตําบลปะลุรู อําเภอสุไหงปาดี ความยาวประมาณ ๔.๑ กม. 
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"ผังชุมชนเมืองสุไหงโก-ลก" 
 
 

 
 

  ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ต้ังอยูระหวางเขาตะเว เขาลีแป และเขาบาดู
ตาโมง ไปจรดแมนํ้าสุไหงโก-ลก ซึ่งกั้นระหวางเขตแดนของประเทศไทยกับรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย พ้ืนที่สวน
ใหญเปนที่ราบและที่ราบลุมตํ่ากวา ๕๐ เมตร สภาพพ้ืนที่เปนลอนคลื่นสูงๆ ตํ่าๆ สลับกันไป และมีพ้ืนที่ราบอยูริม
ฝงแมนํ้าโก-ลก ซึ่งมีพ้ืนที่อยูสูงกวาระดับนํ้าทะเลปานกลางเฉลี่ย ๑๐-๑๔ เมตร พ้ืนที่สวนใหญประมาณรอยละ 
๘๐ ยังคงเปนพ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่วางเปลา และพ้ืนที่สาธารณะ และที่เหลืออีกประมาณรอยละ ๒๐ จะเปนที่
อยูอาศัยหนาแนนมาก ปานกลาง นอยและอ่ืนๆ  โดยยานชุมชนหนาแนนและเขตพาณิชยกรรม จะอยูทางดาน   
ทิศตะวันออกคอนไป  ทางเหนือของพ้ืนที่ สวนพ้ืนที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลางจะอยูตอเน่ืองกับชุมชนหนาแนน
มากไปตามแนวถนน และชุมชนหนาแนนนอยจะอยูบริเวณดานนอก กระจายกันไปตามแนวทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข ๔๐๕๐ และ ๔๐๕๗ โดยสวนใหญยังเปนพ้ืนที่เกษตรกรรม 
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  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีลักษณะเดียวกันกับสภาพอากาศของจังหวัด

นราธิวาส ซึ่งมีสภาพภูมิอากาศเปนแบบมรสุมเขตรอน สภาพพ้ืนที่มีความแตกตางไมมากนักระหวางฤดูกาล      
คือ มีเพียง ๒ ฤดูกาล คือฤดูรอน อยูระหวางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม เน่ืองจากไดรับลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงใต ซึ่งเปนลมรอนที่พัดจากทะเลจีนใต ซึ่งในระยะน้ีเปนชวงวางของฤดูมรสุมหลังจากสิ้นสุดฤดู
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแลว ทําใหอากาศโดยทั่วไปรอนช้ืนโดยรอนมากที่สุดในเดือนเมษายน แตก็ไมรอน     
อบอาวมากเทากับจังหวัดที่อยูในประเทศไทยตอนบน ฤดูฝนสามารถแบงออกเปน ๒ ชวง เน่ืองจากอิทธิพลของลม
มรสุม ไดแก ชวงที่รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ซึ่งเอาไอนํ้าและความช้ืนจากทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย
เขามาทําใหฝนตกชุกแตเน่ืองจากภาคใตฝงตะวันออกซึ่งเปนดานปลายลมจึงทําใหมีฝนตกไมมากนัก ฝนที่ตกสวน
ใหญจะเปนช วงบ ายถึ งค่ํ า  ในเ ดือนพฤษภาคมถึงเ ดือนตุลาคมอีกช วงห น่ึง  คือ ช วงที่ รับลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพาเอาความช้ืนจากอาวไทยเขามาทําใหฝนตกชุกในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม 
มรสุมระวันออกเฉียงเหนือ เร่ิมต้ังแตกลางเดือนตุลาคม-กลางเดือนภุมภาพันธ ซึ่งเปนชวงที่อยูในอิทธิพลของลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดเอาไอนํ้าจากทะเลจีนใตและอาวไทย จึงทําใหภาคใตฝงตะวันออก ซึ่งอยูทางดาน
รับลม มีฝนตกชุกหนาแนนและมีฝนตกหนักถึงหนักมากเปนแหงๆ โดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม 
และเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดอุทกภัยเปนประจําทุกป 

 

  ลักษณะดนิ 

 แบงตามสภาพการเกิดและวัตถุตนกําเนิดดินได ๕ ประเภท 

(ก) ดินที่เกิดบริเวณสันทรายเกา เปนดินทรายที่เกิดจากตะกอนทะเล ดินที่พบเปนชุดดินสัมพันธระหวาง

ชุดดินบาเจาะกับชุดดินไชยา  

(ข) ดินบริเวณที่ลุมตํ่า เปนดินเชิงอินทรียหรือพรุดินที่พบมี ๒ ชุดดิน คือ กลุมชุดดิน ๕๗ (ชุดดินกาบแดง) 

และกลุมชุดดิน ๕๘ (ชุดดินราธิวาส) 

(ค) ดินบริเวณที่นํ้าทะเลเคยทวมถึง (นํ้ากรอย) เปนบริเวณที่ตะกอนนํ้าจืดทับถมอยูบนตะกอนนํ้าทะเล      

ดินสวนใหญเปนดินเปรี้ยวจัด กลุมชุดดินที่พบมี ๒ กลุม  

๑.กลุมชุดดินที่ ๑๐ ประกอบดวย ๒ ชุดดิน คือ ชุดดินมูโนะ และชุดดินเชียรใหญ  

๒.กลุมชุดดินที่ ๑๔ มี ๒ ชุดดิน คือ ชุดดินระแงะและชุดดินตนไทร 

(ง) ดินบริเวณที่ราบที่เกิดจากตะกอนนํ้าจืด พ้ืนที่ดังตอไปน้ี 

๑. บริเวณสันดินริมแมนํ้าหรือลํานํ้าเกามี ประกอบดวย ชุดดินรือเสาะมีเน้ือที่และชุดดินสัมพันธ      

รือเสาะ/ไชยา 

๒. บริเวณที่ราบลุมเน้ือดินสวนใหญเน้ือละเอียด (เหนียว) ชุดดินที่พบคือ ชุดดินบางนราและชุดดิน      

สุไหงโก-ลก 

๓. บริเวณที่ราบลุมเน้ือดินสวนใหญเน้ือหยาบ (รวน) ชุดดินที่พบคือ ชุดดินตากใบ ชุดดินโคกเคียน

และชุดดินไชยา       

(จ) บริเวณที่เปนลักษณะธรณีสัณฐานที่เกิดจากการผุพังของหินอยูกับที่ (Residual Soils) เปนบริเวณที่

เปนเนินเขาเต้ียๆ สภาพพ้ืนที่ทั่วๆ ไป มีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาดถึงลอนชันลักษณะของดิน

แตกตางกันไปตามชนิดของหินที่เปนวัตถุตนกําเนิดดิน แตอยางไรก็ตามดินที่พบในบริเวณที่มีสภาพ
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ธรณีสัณฐานแบบน้ีเปนดินที่มีการระบายนํ้าดี สีนํ้าตาลแก แดงปนเหลืองหรือแดง การใชประโยชน

สวนใหญ ปลูกยางพารา ไมผล พืชไร และมะพราว ชุดดินที่พบเปนดินชุดย่ีงอ เปนดินต้ืนระบายนํ้าดี    

สีนํ้าตาลเหลืองหรือแดง เน้ือดินบนเปนดินรวนปนเศษหิน จําพวกหินทราย หินควอรทซ หรือ

หินดินดานลักษณะดินในเขตตําบลที่ครอบพ้ืนที่เมืองสุไหงโก-ลก อันประกอบดวยพ้ืนที่ ๓ ตําบล 

พบวาทรัพยากรดินจะเปนดินที่ช่ือชุดดิน    สุไหงโก-ลก (Gk) โดยเปนมีกลุมที่ ๖ และชุดดินตนไทร 

(Ts) ชุดดินกาบแดง (Kd) ระแงะ (Rg) ซึ่งมักจะเปนดินแนนทึบที่มี่โครงสรางการระบายนํ้า นํ้าทวมขัง

ไดงายและมีความเปนกรดจัด 
 

  ลักษณะของแหลงน้ํา 

 แหลงนํ้าธรรมชาติในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีแมนํ้าสุไหงโก-ลก เปนแมนํ้าสายสําคัญ เปนแมนํ้าที่กั้น

พรมแดนระหวางไทยกับประเทศมาเลเซีย ไหลผานอําเภอสุไหงโก-ลก ของประเทศไทย และเมืองรันตูปนยังของ     

รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยมีตนกําเนิดจากภูเขาเยลใีนหมูเทือกเขาสันกาลาคีรี มีจุดสิ้นสุดของสายนํ้า โดยไหล

ลงตรงอาวไทยที่อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
  

 ลักษณะของไม/ปาไม 
 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกดําเนินการปรับปรุงพัฒนาสวนสาธารณะ โดยเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวใหครอบคลุม     
ทุกพ้ืนที่เขตเทศบาล เพ่ือใหสภาพภูมิทัศนมีความรมรื่น สวยงาม เหมาะแกการพักผอนหยอนใจ ไดแก 
 1.สวนรื่นอรุณ 
 2.สวนภูมินทร 
 3.สวนสิรินธร 
 4.สวนมิ่งขวัญประชา 
 5.สวนสาธารณะหนาโรงพยาบาลสุไหงโกลก 
 

                   

อําเภอสุไหงโก-ลก มีศูนยวิจัยและศึกษาปาพรุสิรินธร (ปาพรุโตะแดง) เปนปาไมผลัดใบที่กอเกิดในพ้ืนที่
แองนํ้าจืดที่ขังติดตอกันนานนับหมื่นป ระบบนิเวศของปาพรุน้ัน ตนไมแตละตนเติบโตขึ้นจากดินอินทรีย ที่เกิดจาก
ซากพืชทับถมนานหลายพันป ทุกชีวิตในปามีการพ่ึงอาศัยกัน ทั้งไมยืนตนแตละตนที่แผรากไปเกาะเพ่ือพักพิงกัน    
มีตนไมใหญนอยขึ้นปะปนกันทั้งไมนํ้า ไมลมลุก และไมยืนตน มีพ้ืนที่ประมาณ ๑๒๕,๖๒๕ ไร คลอบคลุมพ้ืนที่    
๔ อําเภอ ในนราธิวาส คือ อําเภอเมือง อําเภอตากใบ อําเภอสุไหงปาดี รวมถึงอําเภอสุไหงโก-ลก และมีพืชพันธุ
ราว ๔๐๐ ชนิดบางอยางนํามารับประทานได เชนหลุมพี ซึ่งเปนไมในตระกูลปาลม มีลักษณะตนและใบ       
คลายปาลม แตมีหนามแหลมอยูตลอดกาน ผลมีลักษณะคลายระกํา แตเล็กกวารสชาติออกเปร้ียว ชาวบานนํามา
ดองและสงขายไปยังประเทศมาเลเซีย โดยฤดูเก็บลูกหลุมพีจะอยู ในชวงเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม               

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%81?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDS9QUoy3A0rXPAVzhaiCizoQM7IVW-p8RFngREkHzNoPY75deJsShHOIEG5DfT7oI8S7306oBvVdmr_HynY978f7vrEfciiiVNx56y8dUtPnklIcxzyVCaGPYn2miYMSuwjGK1CNdvqCLNgOW1j7fbo8jfHKjn-T2C_fa-9bAX1_1h-7Lzv0MGsvePf5PUJKYU1mU3j7ZJlTP89plFC7R1sakHR4MyNy7yd3mvVFm4qTeB2FgGEnHAV_BpwKWbu8c0lSKpPy8bnnlHaUbX8o8j5S2PfVB732ipddD-c2xvgw8CmIlRbcbTQX1ORBLbsoon8Mu2z0AgVhWUx9YTq2Mx1A&__tn__=%2ANK-R
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หากนอกฤดูกาลแลวจะหายากและมีราคาสูง ขณะเดียวกันไมบางอยางก็เปนพืชพรรณในเขตมาเลเซีย เชน      
หมากแดง ซึ่งมีลําตนสีแดง เปนปาลมช้ันดี ขายไดราคางามและมีผูนิยมนําไปเพาะเพ่ือประดับสวน เน่ืองจากความ
สวยของกาบ ใบ และลําตนที่มีสีแดงดังช่ือ นอกจากน้ีในปาพรุยังมีพืชอีกหลายชนิดที่นาสนใจ เชน ปาหนับชาง     
อันเปนพืชในวงศกระดังงาที่มีดอกใหญและกลวยไมกับพืชเล็ก 

 

๒.ดานการเมือง/การปกครอง 

  เขตการปกครอง 

 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ไดจัดแบงโซนพ้ืนที่ตางๆ เพ่ือใหสามารถดูแลและใหบริการแกประชาชนไดอยาง
ทั่วถึง โดยแบงพ้ืนที่ออกเปนชุมชน แตละชุมชนจะมีคณะกรรมการชุมชนบริหารจัดการภายในชุมชนและ           
มีเจาหนาที่ชวยเหลือชุมชนติดตอประสานงาน แจงขาวสารตางๆ ระหวางเทศบาลกับประชาชน โดยมีชุมชนทั้งสิ้น 
๒9 ชุมชน ประกอบดวย 

จํานวนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
 

 
 
ท่ี 
 

 
 

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 ชุมชนตันหยงมะลิ นางสาวปทมา  สังคทรัพย 081-5358452 281 308 589 125 
4 96980004 ชุมชนโก-ลกวิลเลจ นายบรรพต  รักสันติ 061-2458328 241 369 610 113 
5 96980005 ชุมชนบือเร็ง นายวันชัย  ยะโกะ 087-3987128 511 591 1,102 300 
6 96980007 ชุมชนกือดาบารู นายเดชอนันต  บินแวบือราเฮง 089-4672793 399 434   833 151 
7 96980008 ชุมชนกือบงกาแม นายสาเหะมาหะมะนอ  สาเหะฆานาปเยาะ 089-7378241 271 386 657 102 
8 96980009 ชุมชนหัวสะพาน นายมานะ  สาแมมอตอ 087-4774049 261   391 652 151 
9 96980010 ชุมชนเสาสัญญาณ นายอาแซมะสอรี  มาเจะ 086-3873810 334 374 708 145 

10 96980011 ชุมชนดงงูเหา นายณรงค  สุรกําแหง 061-1917665 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 ชุมชนจือแรตูลี 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 นายไพรัตน  บินมามะ 083-1909080 351 378 729 203 
18 96980020 ชุมชนอริศรา นางอัญชล ี ยะโลมพันธ 088-0693892 243   367 610 125 
19 96980021 ชุมชนเจริญสุข นายธนวินย  แสนธินันชัย 095-9417869 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 
22 96980024 ชุมชนทากอไผ นายอัลวา  มูซอ 095-0963839 302 330 632 150 
23 96980025 ชุมชนทาประปา นางสาวซูไฮดา  บินตาเละ 082-4281173 243 285 528 135 
24 96980026 ชุมชนทาโรงเลื่อย นายดอเลาะ  เจะแว 089-7347170 228   298     526 130 
25 96980027 ชุมชนหลังลอแม็ก นางสาวอาซีซะ  มาลูเด็ง 081-5437747 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 นายปรีชา  เจะเด็ง 089-6571770    384 252 636 119 
29 96980031 ชุมชนซรีจาฮายา นายมนัส  เจะอีซอ 082-0479277 215 245 460 115 

 

  (ท่ีมา : กองสวัสดิการฯ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 
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 การเลือกตัง้ 
 นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก ไดมีการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีครั้งลาสุด ในป พ.ศ.2555 ดวยสาเหตุ
การดํารงตําแหนงครบวาระ ซึ่งมีผลการเลือกต้ังตามคํารับรองของสํานักงานคณะกรรมการเลือกต้ัง (กกต.) ดังน้ี 
 

การดําเนินการเลือกต้ัง ผลการดําเนินการเลือกต้ัง 

- จํานวนผูมีสิทธิเลือกตัง้ในบญัชีรายชื่อผูมีสิทธเิลือกตัง้ ๒๖,๔๔๒ คน 

- จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง ๑๕,๖๖๕ คน 

- จํานวนบัตรเลือกตัง้ที่ไดรับมาทั้งหมด 26,800 ใบ 

- จํานวนบัตรเลือกตัง้ทีใ่ชลงคะแนนเลือกตั้ง 15,665 ใบ 

- จํานวนผูไมมาใชสิทธิเลือกตัง้ ๑๐,๗๗๗ คน 

- จํานวนบัตรเสีย 250คน 

- จํานวนผูไมลงคะแนนเสียง ๔๓๑ คน 

- จํานวนผูลงสมัครรับเลือกตั้ง รวม ๔ คน ชาย ๓ คน หญิง ๑ คน 
  

 

 

 

 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกไดมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกครั้งลาสุด
ในป พ.ศ.2555 ดวยสาเหตุการดํารงตําแหนงครบวาระ โดยมีผลการเลือกต้ังตามการรับรองของสํานักงาน
คณะกรรมการเลือกต้ัง (กกต.) ดังน้ี 
 

การดําเนินการเลือกต้ัง ผลการดําเนินการเลือกต้ัง 

- จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ

เลือกตั้ง 

เขต ๑ (๘,๘๘๒ คน) เขต ๒ (๙,๓๔๑ คน) เขต ๓ (๘,๒๔๒ คน) 

- จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตน

ขอรับบัตรเลือกตั้ง 

เขต ๑ (๕,๔๒๖ คน) เขต ๒ (๕,๕๘๑ คน) เขต ๓ (๔,๓๕๐ คน) 

- จํานวนผูไมมาใชสิทธิเลือกตั้ง เขต ๑ (๓,๔๕๖ คน) เขต ๒ (๓,๗๖๐ คน) เขต ๓ (๓,๘๙๒ คน) 

- จํานวนบัตรเสีย เขต ๑ (๒๓๙ คน)    เขต ๒ (๒๖๔ คน)    เขต ๓ (๑๗๕ คน) 

- จํานวนผูไมลงคะแนนเสียง เขต ๑ (๑๐๘ คน)    เขต๒ (๑๖๗ คน)     เขต ๓ (๘๖ คน) 

- จํานวนผูลงสมัครรับเลือกตั้ง เขต ๑ (๑๓ คน)      เขต ๒ (๑๒ คน)      เขต ๓ (๑๒ คน) 
 

(ท่ีมา : งานทะเบียนราษฎรและสํานักปลัดฯ  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก) 
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3.ประชากร 
 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 
   ประชากร ณ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒  มีจํานวนทั้งหมด 41,244 คน  แยกเปน  
    - เพศหญิง 21,734 คน  
    - เพศชาย 19,510 คน    
 - ความหนาแนนของประชากร 41,534 คนตอตารางกิโลเมตร  
   - จํานวนบาน 15,089 หลัง    
 - ครัวเรือน 12,796 ครัวเรือน 
 

 ชวงอายแุละจํานวนประชากร 
 

ชวงอาย ุ ชาย หญงิ รวม 
ต่ํากวา  ๑  ป 292 253 545 

๑  ถึง  ๔ 1,180 1,032 2,212 
๕  ถึง  ๙ 1,816 1,806 3,622 

๑๐  ถึง  ๑๔ 1,785 1,726 3,511 
๑๕  ถึง  ๑๙ 1,579 1,559 3,138 
๒๐  ถึง  ๒๔ 1,512 1,602 3,114 
๒๕  ถึง  ๒๙ 1,449 1,593 3,042 
 ๓๐  ถึง  ๓๔ 1,457 1,576 3,033 
๓๕  ถึง  ๓๙ 1,313 1,500 2,813 
๔๐  ถึง  ๔๔ 1,252 1,579 2,831 
๔๕  ถึง  ๔๙ 1,250 1,490 2,740 
๕๐  ถึง  ๕๔ 1,149 1,540 2,689 
๕๕  ถึง  ๕๙ 1,100 1,410 2,510 
๖๐  ถึง  ๖๔ 767 1,022 1,789 
๖๕  ถึง  ๖๙ 627 788 1,411 
๗๐  ถึง  ๗๔ 382 464 846 
๗๕  ถึง  ๗๙ 240 307 547 
๘๐  ถึง  ๘๔ 147 215 362 
๘๕  ถึง  ๘๙ 93 135 228 
 ๙๐  ถึง  ๙๔ 60 82 142 
๙๕  ปขึน้ไป 60 59 119 

รวม 19,510 21,734 41,244 
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กราฟชวงอายุและจํานวนประชากร 
 

 
 
 

สรุปจากขอมูลประชากรจะเห็นไดวา 
 1.วัยแรกเกิด – 14 มีจํานวน 9,890 คน คิดเปนรอยละ 24 ของประชากรทั้งหมด (ประชากรในวัยน้ี 
ควรจัดใหมีการสงเสริมสุขภาพเด็กและสนับสนุนทุนการศึกษาหรืออุปกรณการเรียนใหกับเด็กเล็กและปฐมวัย) 
 2.อายุ 15-19 มีจํานวน 6,252 คน คิดเปนรอยละ 15 ของประชากรทั้งหมด (ประชากรวัยน้ีเปน      
วัยแหงการเรียนรูและแสวงหา ควรจัดกิจกรรมที่สรางสรรคและมีความนาสนใจเพ่ือดึงดูดเยาวชนใหไปในแนวทาง    
ที่ดี) 
 3.อายุ 25-59 มีจํานวน 19,658 คน คิดเปนรอยละ 48 ของประชาการทั้งหมด (ประชากรในวัยน้ี   
เปนกลุมที่มีจํานวนมากที่สุด จึงควรจัดกิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพ หรือกิจกรรมที่ชวยผอนคลายความตึงเครียด     
ในการปฏิบัติงาน) 
 4.ผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป มีจํานวน 5,444 คน คิดเปนรอยละ 13 ของจํานวนประชากรทั้งหมด (ประชากร
ในวัยน้ีมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นทุกป จําเปนตองทํากิจกรรมเพ่ือสงเสริมสุขภาพใหการสงเคราะหหรืออํานวย          
ความสะดวกตางๆ) 
 

(ท่ีมา : งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ.2562)  

 
 
 

6 4 2 0 2 4 6

00-04 

15-19 

30-34 

45-49 

60-64 

75-79 

รอยละ 

กล
ุมอ

าย
ุ 

ปรามิดประชากร 

% ชาย 

% หญิง 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) หนา 9 
 

(ขอมูลสถิตปิระชากรเปรียบเทียบยอนหลัง 5 ป)  

 
 

ชวงอายุ 

 
2562 

 

 
2561 

 
2560 

 
2559 

 
2558 

ชาย 
 

หญิง รวม ชาย 
 

หญิง รวม ชาย 
 

หญิง รวม ชาย 
 

หญิง รวม ชาย 
 

หญิง รวม 

ตํ่ากวา๑ป 292 253 545 287 258 545 273 262 535 320 275 595 306 281 587 
๑  ถึง  ๔ 1,180 1,032 2,212 1,186 1,034 2,220 1,192 1,095 2,287 1,218 1,175 2,393 1,301 1,186 2,487 
๕  ถึง  ๙ 1,816 1,806 3,622 1,818 1,810 3,628 1,812 1,817 3,629 1,866 1,780 3,646 1,880 1,851 3,731 

๑๐  ถึง ๑๔ 1,785 1,726 3,511 1,800 1,734 3,534 1,861 1,768 3,629 1,816 1,787 3,603 1,804 1,758 3,562 
๑๕  ถึง ๑๙ 1,579 1,559 3,138 1,580 1,566 3,146 1,557 1,578 3,135 1,663 1,595 3,258 1,680 1,625 3,305 
๒๐  ถึง ๒๔ 1,512 1,602 3,114 1,518 1,601 3,119 1,578 1,596 3,174 1,527 1,646 3,173 1,507 1,657 3.164 
๒๕  ถึง ๒๙ 1,449 1,593 3,042 1,445 1,593 3,038 1,455 1,557 3.012 1,447 1,566 3,013 1,495 1,581 3,076 
๓๐  ถึง ๓๔ 1,457 1,576 3,033 1,453 1,573 3,026 1,438 1,608 3,046 1,459 1,590 3,049 1,441 1,568 3,009 
๓๕  ถึง ๓๙ 1,313 1,500 2,813 1,332 1,513 2,835 1,293 1,462 2,755 1,305 1,505 2,810 1.311 1,571 2,882 
๔๐  ถึง  ๔๔ 1,252 1,579 2,831 1,259 1,577 2,836 1,250 1,611 2,861 1,280 1,639 2,919 1,279 1,682 2,961 
๔๕  ถึง  ๔๙ 1,250 1,490 2,740 1,248 1,484 2,732 1,252 1,532 2,784 1,229 1,541 2,770 1,240 1,554 2,794 
๕๐  ถึง  ๕๔ 1,149 1,540 2,689 1,150 1,558 2,708 1,187 1,573 2,760 1,184 1,582 2,766 1,238 1,580 2,818 
๕๕  ถึง  ๕๙ 1,100 1,410 2,510 1,094 1,401 2,495 1,062 1,368 2,430 1,030 1,324 2,354 961 1,217 2,178 
๖๐  ถึง  ๖๔ 767 1,022 1,789 767 1,016 1,783 733 959 1,692 774 931 1,705 790 934 1,724 
๖๕  ถึง  ๖๙ 627 788 1,411 623 774 1,397 616 737 1,353 556 686 1,242 562 644 1,206 
๗๐  ถึง  ๗๔ 382 464 846 379 466 845 364 397 761 344 382 726 289 359 648 
๗๕  ถึง  ๗๙ 240 307 547 240 305 545 220 337 557 204 316 520 199 309 508 
๘๐  ถึง  ๘๔ 147 215 362 146 216 362 132 184 316 120 185 305 131 195 326 
๘๕  ถึง  ๘๙ 93 135 228 94 137 231 89 140 225 90 133 223 97 134 231 
๙๐  ถึง ๙๔ 60 82 142 60 82 142 58 70 128 52 68 120 44 38 82 
๙๕  ปขึ้นไป 60 59 119 60 59 119 53 56 109 48 52 100 42 52 94 

รวม 19,510 21,734 41,244 19,529 21,757 41,286 19,475 21,707 41,182 19,532 21,758 41,290 19,597 21,776 41,373 
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สรุปผลการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน ป 2562 
 ผลการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 29 ชุมชน เก็บขอมูลได 6 ,851 ครัวเรือน 14 ,863 คน             
ชาย 6,923 คน หญิง 7,940 คน สวนใหญประกอบอาชีพรับจางทั่วไป 4,069 คน คิดเปนรอยละ 59.39       
นับถือศาสนาอิสลาม 7,563 คน คิดเปนรอยละ 50.88 และสวนใหญมีระดับการศึกษาช้ันประถมศึกษา      
5,524 คน คิดเปนรอยละ 37.17 คน 
  

 
ตัวชี้วัด ขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน 

จํานวนท่ี
สํารวจ
ท้ังหมด 

ผานเกณฑ ไมผานเกณฑ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

หมวดท่ี ๑ สุขภาพ มี ๗ ตัวชี้วัด 
1.เด็กแรกเกิดมีน้ําหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป 0 คน 0 คน 0.00 0 คน 0.00 

2.เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือนแรกติดตอกัน 0 คน 0 คน 0.00 0 คน 0.00 

3.เด็กแรกเกิดถึง 12 ป ไดรับวัคซีนปองกันโรคครบตามตารางสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 653 คน 653 คน 100.00 0 คน 0.00 

4.ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และไดมาตรฐาน 6,851 คน 6,851 คน 100.00 0 คน 0.00 

5.ครัวเรือนมีการใชยาเพ่ือบําบัด บรรเทาอาการเจ็บปวยเบื้องตนอยางเหมาะสม 6,851 คน 6,851 คน 100.00 0 คน 0.00 

6.คนอายุ 35 ปขึ้นไป ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป 10,163 คน 10,163 คน 100.00 0 คน 0.00 

7.คนอายุ 6 ปขึ้นไป ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วันๆ ละ 30 นาท ี 14,718 คน 14,718 คน 100.00 0 คน 0.00 

หมวดท่ี 2 สภาพแวดลอม มี 7 ตัวชี้วัด  
8.ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยูอาศัย และบานมีสภาพคงทนถาวร 6,851 คน 6,593 คน 96.23 0 คน 0.00 

9.ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรับด่ืมและบริโภคเพียงพอตลอดป อยางนอยคนละ 5 ลิตรตอวัน 6,851 คน 6,851 คน 100.00 0 คน 0.00 

10.ครัวเรือนมีน้ําใชเพียงพอตลอดป อยางนอยคนละ 45 ลิตรตอวัน 6,851 คน 6,851 คน 100.00 0 คน 0.00 

11.ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบรอยรอย สะอาดและถูกสุขลักษณะ 6,851 คน 6,850 คน 99.99 1 คน 0.01 

12.ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ 6,851 คน 6,851 คน 100.00 0 คน 0.00 

13.ครัวเรือนมีการปองกันอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติอยางถูกวิธี 6,851 คน 6,580 คน 99.99 1 คน 0.01 

14.ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 6,851 คน 6,851 คน 100.00 0 คน 0.00 

หมวดท่ี 3 การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด 
15.เด็กอายุ 3-5 ป ไดรับบริการเล้ียงดูเตรียมความพรอมกอนวัยเรียน 141 คน 141 คน 100.00 0 คน 0.00 

16.เด็กอายุ 6-14 ป ไดรับการศึกษาภาคบังคบั 9 ป 719 คน 718 คน 99.86 1 คน 0.14 

17.เด็กจบชั้น ม.3 ไดเรียนตอชั้น ม.4 หรือเทียบเทา 18 คน 18 คน 100.00 0 คน 0.00 

18.คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ที่ไมไดเรียนตอและยังไมมีงานทํา  
ไดรับการฝกอบรมดานอาชีพ 

0 คน 0 คน 0.00 0 คน 0.00 

19.คนอายุ 15-59 ป อาน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอยางงายได 10,706 คน 10,706 คน 100.00 0 คน 0.00 

หมวดท่ี 4 การมีงานทําและรายได มี 4 ตัวชี้วัด 
20.คนอายุ 15-59 ป มีอาชีพและรายได 9,730 คน 9,730 คน 100.00 0 คน 0.00 

21.คนอายุ 60 ป ขึ้นไป มีอาชีพและรายได 3,289 คน 3,280 คน 99.73 9 คน 0.27 

22.รายไดเฉล่ียของคนในครัวเรือนตอป 6,851 คน 6,791 คน 99.12 60 คน 0.88 

23.ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 6,851 คน 4,762 คน 69.51 2,089 คน 30.49 

หมวดท่ี 5 คานิยม มี 8 ตัวชี้วัด 
24.คนในครัวเรือนไมด่ืมสุรา 14,863 คน 14,802 คน 99.59 61 คน 0.41 

25.คนในครัวเรือนไมสูบบุหร่ี 14,863 คน 14,764 คน 99.33 99 คน 0.67 

26.คนอายุ 6 ปขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอยางนอยสัปดาหละ 1 คร้ัง 14,718 คน 14,718 คน 100.00 0 คน 0.00 

27.ผูสูงอายุ ไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐหรือภาคเอกชน 3,293 คน 3,293 คน 100.00 0 คน 0.00 

28.ผูพิการ ไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐหรือภาคเอกชน 33 คน 33 คน 100.00 0 คน 0.00 

29.ผูปวยโรคเร้ือรัง ไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐหรือภาคเอกชน 427 คน 427 คน 100.00 0 คน 0.00 

30.ครัวเรือนมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของชุมชน หรือทองถิ่น 6,851 คน 6,851 คน 100.00 0 คน 0.00 

31.ครอบครัวมีความอบอุน 6,851 คน 6,851 คน 100.00  0 คน 0.00 
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รอยละของตัวชี้วัดที่ตกเกณฑจากลําดับมากไปนอย ๓ อันดับแรก ไดแก  

- ตัวช้ีวัดที่ 23 ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ไมผานเกณฑ จํานวน 2,089 คน คิดเปนรอยละ 30.49,

ตัวช้ีวัดที่ 25 คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี่ ไมผานเกณฑ จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 0.67 และตัวช้ีวัด 24     
คนในครัวเรือนไมด่ืมสุรา ไมผานเกณฑ จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 0.41 
 

ปญหาและอุปสรรคในการจัดเกบ็ขอมูลพืน้ฐาน 
ชาวบานไมคอยใหความรวมมือ เน่ืองจากเน้ือหาในการจัดเก็บมีมาก 
 

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกประกอบอาชีพ ดังนี้  
 - ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป  รอยละ 59.39 (4,069 คน) 
 - ประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว รอยละ 29.12 (1,995 คน) 
 - นักเรียน/นักศึกษา   รอยละ 0.25 (17 คน) 
 - ไมมีอาชีพ    รอยละ 6.9 (473 คน) 
 - ประกอบอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ รอยละ 2.23 (152 คน)    
 - ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 0.79 (54 คน) 
 - ประกอบอาชีพเกษตร   รอยละ 0.9 (62 คน) 
 - ประกอบอาชีพอ่ืนๆ   รอยละ 0.42 (29 คน) 

 

(ท่ีมา : กองสวัสดิการฯ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562)  

  
๔.สภาพสังคม  

 การศึกษา 

 ปจจุบันเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกมีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น จํานวน ๔ โรงเรียน จัดใหมีการศึกษาต้ังแต    
กอนประถมศึกษา (อนุบาล) ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งน้ีมีการจัดต้ังศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือเตรียมความพรอมเด็กเล็กเขาสูโรงเรียน 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 70 60 235 195 - - - - 560 
เทศบาล ๒  18 21 49 33 - - - - 121 
เทศบาล ๓ 262 244 623 594 108 122 - - 1,953 
เทศบาล ๔ 123 105 254 228 59 62 - - 831 

รวม 473 430 1,161 1,050 167 184 - - 3,465 
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ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีจํานวน ๔ ศูนย ดังน้ี 
 

 

ศูนยฯ 

จํานวน

ผูดูแลเด็ก 

(คน) 

เด็กอายุ 

(ตํ่ากวา ๓ ขวบ) 
เด็กอายุ 

(๓ ขวบ) 
เด็กอายุ 

(๔ ขวบ) 

เด็กอายุ 

(๕ ขวบ) 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

เทศบาลเมือง 

สุไหงโก-ลก 

4 4 15 19 13 17 30 1 - 1 - - - 

วัดโก-ลกเทพวิมล ๙ 15 15 30 26 15 41 3 2 5 - - - 

มัสยิดอัลอามีน ๑๘ 32 24 56 11 13 24 23 25 48 - - - 

มัสยิดอะหมาดียะห 

(มัสยิดกลาง) 

๘ 22 19 41 31 34 65 2 2 4 - - - 

รวม 39 73 73 146 81 79 160 29 29 58 - - - 

 

อัตรากําลังครู/ลูกจาง/ภารโรง โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

โรงเรียน บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

ครู พนักงานจาง
(บุคลากร

สนับสนุนการ
สอน) 

พนักงาน
จางตาม
ภารกิจ 
ศพด. 

พนักงาน
จางท่ัวไป  
งบเทศบาล 

พนักงาน
จางท่ัวไป 
งบอุดหนุน 

ภาร
โรง 

พนักงาน
ขับรถยนต 

รวม 

เทศบาล ๑ - 25 4 - - - 1 - 30 
เทศบาล ๒  - 6 3 - 1 - 1 - 11 
เทศบาล ๓ - 52 19 - - 2 1 - 74 
เทศบาล ๔ - 40 17 - - - 2 - 59 

สํานักการศึกษา 1 - - - 8 - 1 5 15 
ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 
- 17 - 22 - - - - 39 

รวม 1 140 43 22 9 2 6 5 228 
 

(ท่ีมา : สํานักการศึกษา เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562)  

  
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) หนา ๑๓ 
 

 
ขอมูลนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 

 

ชื่อโรงเรียน 
เพศ 

หอง 

 

กอนประถมศึกษา 

 

ประถมศึกษา 

 

มัธยมศึกษาตอนตน 

 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

รวม

ทั้งสิ้น 

ปฐมวัย อ.๑ อ.๒ รวม ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม รวม ม.๑ ม.๒ ม.๓ รวม ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม 

บานสุไหงโก-ลก 

ชาย - - 53 53 115 125 126 106 113 115 700 - - - -- - - - - 753 

หญิง - - 53 53 138 118 121 123 139 116 755 - - - - - - - - 808 

รวม - - 106 106 253 243 247 229 252 231 1,455 - - - - - - - - 1,561 

หอง - - 4 4 7 6 6 6 6 6 37 - - - - - - - - 41 

 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ 

สุไหงโก-ลก 

ชาย - - - - - - - - - - - 383 126 121 136 225 83 70 72 608 

หญิง - - - -- - - - - - - - 449 163 129 157 443 152 148 143 892 

รวม - - - - - - - - - - - 832 289 250 293 668 235 218 215 1,500 

หอง - - - - - - - - - - - 27 9 9 9 24 8 8 8 51 

    (ท่ีมา : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ และโรงเรียนบานสุไหงโก-ลก มูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562)  
       



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) หนา ๑๔ 
 

 
จํานวนนักเรียนและหองเรียนจําแนกตามชั้นและเพศ 

โรงเรียนเอกชน 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 

ผดุงวิทย 

ชาย 5 48 36 34 123 - - - - - - - - - - - - - - - 123 

หญิง 10 47 30 26 113 - - - - - - - - - - - - - - - 113 

รวม 15 95 66 60 236 - - - - - - - - - - - - - - - 236 

หอง 1 3 3 3 10 - - - - - - - - - - - - - - - 10 

อนุบาลบาน
สุชาดา 

ชาย 10 21 6 - 37 - - - - - - - - - - - - - - - 37 

หญิง 11 31 7 - 49 - - - - - - - - - - - - - - - 49 

รวม 21 52 13 - 86 - - - - - - - - - - - - - - - 82 

หอง 1 2 1 - 4 - - - - - - - - - - - - - - - 4 

เกษมทรัพย 

ชาย - 10 29 35 74 28 19 33 19 19 26 144 - - - - - - - - 218 

หญิง - 11 33 28 72 30 28 24 28 23 22 155 - - - - - - - - 227 

รวม - 21 62 63 146 58 47 57 47 42 48 299 - - - - - - - - 445 

หอง - 1 2 2 5 2 2 2 2 2 2 12 - - - - - - - - 17 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) หนา ๑๕ 
 

 
จํานวนนักเรียนและหองเรียนจําแนกตามชั้นและเพศ 

โรงเรียนเอกชน 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 5 36 21 18 80 17 17 9 10 8 9 70 9 11 9 29 - - - - 179 

หญิง 6 29 29 16 80 16 11 15 12 18 16 88 5 6 2 13 - - - - 181 

รวม 11 65 50 34 160 33 28 24 22 26 25 158 14 17 11 42 - - - - 360 

หอง - 3 2 2 7 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 3 - - - - 16 

แสงธรรม

วิทยา 

ชาย - 55 43 - 98 - - - - - - - 144 155 128 427 84 53 79 216 741 

หญิง - 46 27 - 73 - - - - - - - 220 203 189 612 190 158 163 511 1,196 

รวม - 101 70 - 171 - - - - - - - 364 358 317 1,039 274 211 242 727 1,937 

หอง - 3 2 - 5 - - - - - - - 12 12 11 35 9 8 9 26 66 

 

 

 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) หนา ๑๖ 
 

 

 
จํานวนนักเรียนและหองเรียนจําแนกตามชั้นและเพศ 

โรงเรียนเอกชน 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 

รังผ้ึง 

ชาย - 4 2 3 9 2 1 2 5 2 2 14 - 2 - 2 - - - - 25 

หญิง - 4 1 2 7 1 4 3 7 5 3 23 - 2 1 3 - - - - 33 

รวม - 8 3 5 16 3 5 5 12 7 5 37 - 4 1 5 - - - - 58 

หอง - 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 6 - 1 1 2 - - - - 11 

  

(ท่ีมา : โรงเรียนผดุงวิทย,โรงเรียนอนุบาลบานสุชาดา,โรงเรียนเกษมทรัพย,โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต,โรงเรียนแสงธรรมวิทยาและโรงเรียนรังผึ้ง  มูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562)



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) หนา ๑๗ 
 

ตารางจํานวนนักเรียนของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสุไหงโก-ลก 

สถานศกึษา ประถม มัธยมศกึษา
ตอนตน 

มัธยมศกึษา
ตอนปลาย 

ปอ.(คน) ปวช.(คน) หมายเหต ุ

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

 
163 

- 

 
655 

- 

 
603 

- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

รวม 163 655 603 - - - 
 

(ท่ีมา : ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสุไหงโก-ลก ขอมูล ณ เดอืนมิถุนายน พ.ศ.256๒) 
 
 
 สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

สถานบริการสาธารณสุขภายในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
 

 
ที่ 

 
สถานบริการ 

สังกัด  
รวม 

 
สาธารณสุข เทศบาล เอกชน 

1 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 
 

1 - - 1 

2 ศูนยบริการสาธารณสุขของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
 

- 1 - 1 

3 ศูนยบริการสาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุข   
- ศูนยแพทยใกลใจ 1 
- ศูนยแพทยใกลใจ 2 

 
1 
1 
 
 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
 

2 

4 คลินิกเอกชน 
- คิลินิกพยาบาลชั้น 1 
- คลินิกแพทยแผนไทยประยุกต 
- คลินิกแพทย 
- คลินิกทันตกรรม 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
1 
2 

17 
6 
 

 
26 

5 รานขายยา 
- รานขายยาแผนปจจุบัน 
- รานขายยาบรรลุสําเร็จ 
- รานขายยาแผนโบราณ 
- สถานท่ีผลิตยาแผนโบราณ 
 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
21 
3 
2 
- 

 
26 

 

 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) หนา ๑๘ 
 

 

  จํานวนศูนยบริการสาธารณสุขสังกดักระทรวงสาธารณสขุ จํานวน 2 แหง 
 (ศูนยแพทยใกลใจ 1 และ 2) บรกิารที่ใหในศนูยบรกิาร ดังนี ้

- บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปเบ้ืองตนโดยแพทยและพยาบาลเวชปฏิบัติ 
- บริการคลินิกโรคเรื้อรัง ความดันโลหิตสูง/เบาหวาน 
- บริการคลินิกฝากครรภ 
- บริการคลินิกวางแผนครอบครัว/ตรวจมะเร็งปากมดลูก/เตานม 
- บริการคลินิกเด็กดี ฉีดวัคซนี/พัฒนาการ/โภชนาการ 
- บริการทันตกรรมรักษาปองกันโดยทันตแพทย/ทันตาภิบาล 
- บริการแพทยแผนไทย 
- บริการกายภาพบําบัด 
- บริการฉีดยา/ทําแผล อุบัติเหตุฉุกเฉิน 
- บริการเย่ียมบาน/ชุมชน/เย่ียมผูปวยติดเตียง 
- บริการเย่ียมผูปวยหลังจําหนายจากโรงพยาบาลตามโรคที่กําหนด  
- กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาล รวมกับ สปสช. (จํานวนคน) 
   จํานวน 49 คน ป พ.ศ.2562 
- กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลรวมกับ สปสช. (จํานวนเงิน) 
 จํานวน 2,957,904 บาท ป พ.ศ.2561 
 

การใหบริการทางการแพทยฉุกเฉิน  
  - เริ่มต้ังแตป ๒๕๕3 
  - บุคลากรที่ผานการฝกอบรม จํานวน 10 คน 
  - รถ จํานวน 1 คัน 
  - จํานวนงบประมาณที่ อปท. สมทบการใหบริการทางการแพทยฉุกเฉิน - บาท 
 

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

บคุลากรทางการแพทยทีป่ฏบิตัหินาทีใ่นสถานพยาบาล/สถานบรกิารสาธารณสุข/สถานีอนามัยที่
สังกดัเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

-  นักบริหารงานสาธารณสุข จํานวน 3 คน 
-  พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 2 คน 
-  นักวิชาการสุขาภิบาล จํานวน - คน 

 

(ท่ีมา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) หนา ๑๙ 
 

 ดานสิ่งแวดลอม 
 การกาํจัดขยะมูลฝอย 
 รถยนตงานบริการรักษาความสะอาด 
 - รถคอนเทนเนอร   จํานวน  1   คนั 
 - รถขยะแบบเททาย   จํานวน 5   คัน 
 - รถขยะแบบอัดทาย   จํานวน 10 คัน 
 - ถังรองรับขยะมูลฝอย   จํานวน 3   คัน 
 - พนักงานเก็บขนและกวาดขยะมูลฝอย จํานวน 105 คัน 
 - พ้ืนที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล ต้ังอยูที่ หมู 4 ถนนโตะลือเบ อําเภอสุไหงโก-ลก 
 - ที่ดินสําหรับทิ้งขยะมูลฝอย  58 ไร 2 งาน 92 ตารางวา 
 - สถานที่เก็บสิง่ปฏิกูล   จํานวน 1 แหง 
 

 - ขยะทั่วไป ปริมาณขยะที่เกดิขึ้น 42.27 ตัน/วัน 
การคัดแยกขยะ 

   มีการคัดแยกขยะ  ไมมีการคดัแยก 
  ปริมาณขยะทีนํ่าไปกําจัด ณ สถานที่กําจัด 11,920 บาท/วัน  
  นอกพ้ืนที่เสียคาใชจาย 2,582.86 บาท/วัน 
  คาใชจายในการกําจัดขยะอัตราเฉลี่ยตันละ 282 บาท/วัน 
 

 - ขยะมลูฝอยติดเช้ือ 
การเก็บคาธรรมเนียม เก็บขน/ขนสง/กําจัด 

   มีการเก็บ   ไมมีการเกบ็ 
จํานวนนํ้าเสียมีระบบบําบัดหรือไมม ี

   มีระบบบําบัด  ไมมรีะบบบําบัด 
 

(ท่ีมา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562)



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) หนา ๒๐ 
 

 อาชาญกรรม 

 การเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เปนเรื่องที่เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก      
ใหความสําคัญและตระหนักถึงความพรอมทั้งเจาหนาที่และอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานใหสามารถลงพ้ืนที่         
เพ่ือชวยเหลือประชาชนกรณีที่มีเหตุตางๆ เกิดข้ึน เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกมีอาคารสํานักงานปองกันและบรรเทา   
สาธารณภัย จํานวน 1 แหง คือ บริเวณถนนเอเชีย ๑๘ ตรงขามโรงเรียนเทศบาล ๓ 
 อัตรากําลังเจาหนาที่ดับเพลิง  

 - พนักงานสวนทองถิ่น    จํานวน 1 คน  

 - ลูกจางประจํา     จํานวน - คน  

 - พนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน - คน  

 - พนักงานจางทั่วไป    จํานวน 36 คน  

  รวม       จํานวน 37 คน  

 - อาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน 674 คน 
   1.สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (ชาย) จํานวน 577 คน 
  2.สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (หญิง) จํานวน 97 คน 
 - ในรอบปที่ผานมามีการปฏิบัติหนาที่สาธารณภัย จํานวน 70 ครั้ง 

 - จํานวนเครือขายการรักษาความปลอดภัย องคกรสาธารณกุศล ๑ แหง ไดแก มูลนิธิเซิ่งหมูธารนํ้าใจ  
 

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 รถยนตกูภัยเอนกประสงค พรอมอุปกรณ 1 คัน 
๖ เครื่องประดาน้ํา 2 ชุด 
๗ รอกและเชือกอุปกรณชวยชีวิต 1 ชุด 
8 ชุดผจญเพลิง 34 ชุด 
9 ชุดเครื่องชวยหายใจแบบอากาศอัด (SCBA) 2 ชุด 

10 เรือทองแบนพรอมเครื่องทาย 3 ลํา 
11 เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม 2 เครื่อง 
12 เครื่องสูบน้ํา (ยันมา) 4 เครื่อง 
13 ปมสูบน้ําแบบจุมใชไฟฟา (ไดโว) 2 เครื่อง 
14 เลื่อยยนต บาร  3 เครื่อง 
15 เครื่องอัดอากาศแบบเคลื่อนท่ี 1 เครื่อง 
๑6 เครื่องกําเนิดไฟฟาพรอมอุปกรณสองสวาง 2 เครื่อง 
 

  (ท่ีมา : งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) หนา ๒๑ 
 

 
 

จํานวนเหตุการณความไมสงบเรียบรอยในพ้ืนที่อําเภอสุไหงโก-ลก 
 

ป พ.ศ. วางระเบิด ลอบยิง/ปะทะ ปลนอาวุธปน วางเพลิง รวม เสียชีวิต บาดเจ็บ 

2547 7 10 - 10 27 10 - 
2548 12 4 - - 16 12 - 
2549 10 2 - 2 14 11 - 
2550 12 - - - 12 7 - 
2551 4 - - - 4 3 - 
2552 6 - - - 6 5 - 
2553 5 2 - - 7 4 - 
2554 3 - 1 - - 7 - 
2555 2 - - - 2 - - 
2556 5 - - - 5 1 - 
2557 3 - - - 3 3 - 
2558 1 1 - - 2 - 12 
2559 7 - - - 7 - - 
2560 2 - - - 2 - - 
2561 1 - - - 1 - - 
รวม 80 19 1 12 108 63 12 

 

สถิติคดีอาญา 6 กลุม เปรียบเทียบ ระหวางป 2557-2559 
 

 
ประเภทขอหา/ป 

2557 2558 2559 

จับ รับ จับ รับ จับ รับ 
๑.คดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ 4 16 6 16 7 13 
๒.คดีชีวิต รางกายและเพศ 4 19 10 27 18 31 
๓.คดีประทุษรายตอทรัพย 33 87 32 45 35 98 
๔.คดีอาญาที่นาสนใจ 16 23 7 11 10 14 
5.คดีที่รัฐเปนผูเสียหาย 1,265 1,262 1,179 1,035 876 768 

รวม 1,358 1,407 1,234 1,154 946 924 
  

(ท่ีมา : สภ.สุไหงโก-ลก ขอมูล ณ เดอืนมิถุนายน พ.ศ.2562) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) หนา ๒๒ 
 

 
 ยาเสพติด 
กิจกรรมทีส่ําคญัเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในทองถิ่น 

 - โครงการอุดหนุนการรณรงคเพ่ือปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา (สํานักการศึกษา) 

 - โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธตานภัยยาเสพติด (กองสวัสดิการสังคม) 

 - โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (สํานักปลัดเทศบาล) 

 

 สรุป จากขอมูลดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา ปญหายาเสพติด ปญหาเด็กและเยาวชนและปญหาผูประกอบ
อาชีพผิดกฎหมาย เปนปญหาที่สําคัญของทองถ่ิน ซึ่งจะตองไดรับการดูแลเอาใจใสจากผูปกครองและสังคม         
ที่จะตองชวยกันสอดสองดูแลไมใหปญหาตางๆ รุนแรงมากขึ้น 
 

  (ท่ีมา : กองสวัสดิการฯ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ปญหา มาก ปานกลาง นอย ไมมีปญหา 

ปญหายาเสพติด √    

ปญหาที่ดินทํากิน/ที่อยูอาศัย  √   

ปญหาการวางงาน  √   

ปญหาคนเรรอน  √   

ปญหาหน้ีสินนอกระบบ  √   

ปญหาผูมีอิทธิพล   √  

ปญหาเด็กและเยาวชน  √   

ปญหาสิ่งแวดลอม  √   

ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  √   

ปญหาผูประกอบอาชีพผิดกฎหมาย  √   

ปญหาการหลอกลวง   √  

ปญหาจราจร  √   

ปญหาอ่ืนๆ     

ปญหาอ่ืน  ระบุ.................................     



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) หนา 23 
 

 การสังคมสงเคราะห  
 กองทนุหมูบาน/ชุมชน 
 จํานวนกองทุนทุกประเภททั้งหมด 1๒ กองทุน ยอดเงินรวม 12,000,000 บาท 
  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 
 

 กองทนุแม 
  ๑.กองทุนชุมชนสวนมะพราว 
  2. กองทุนชุมชนทรายทอง 
  3.กอทุนชุมชนเจริญสุข 

 (ที่มา : พัฒนาชมุชนอําเภอสุไหงโก-ลก ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) 
 

 ขอมูลผูสูงอายุ 
 - ผูสูงอายุทั้งหมด (เกิน 60 ป) จํานวน 5,444 คน  
 - ผูสูงอายุที่อยูในเกณฑไดรับการชวยเหลือเรื่องเบ้ียยังชีพ จํานวน 3,880 คน กิจกรรมหรือบริการ        
ที่เทศบาลจัดใหไดแกผูสูงอายุ 
 - ผูสูงอายุที่ไดที่ขึ้นทะเบียนและไดรับเบ้ียยังชีพ จํานวน 3,818 คน  
  - ต้ังชมรม/กลุม/สมาคมผูสูงอายุ จํานวน 1 ชมรม/กลุม 
 

 ขอมูลผูพกิาร 
 -  ผูพิการทั้งหมด  758 คน โครงการ/กิจกรรมหรือบริการที่ อปท. จัดใหแกผูพิการ ดังน้ี 
    โครงการพัฒนาศักยภาพผูพิการ กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษและใชเกษตรอินทรีย  
 -  ผูพิการไดรับการจดทะเบียนและไดรับเบ้ียยังชีพ จํานวน 665 คน 
 -  มีหองนํ้าสําหรับคนพิการในสวนสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จํานวน 3 แหง 
 -  มีหองนํ้าสําหรับคนพิการในอาคาร อปท.  จํานวน 1 แหง 
 -  มีทางลาดสาํหรับคนพิการในอาคาร อปท. จํานวน 1 แหง 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) หนา 24 
 

 ขอมูลผูปวยเอดส 
 -  จํานวนผูปวยโรคเอดส จํานวน 90 คน 
 -  ไดรับเบ้ียยังชีพทุกเดือน จํานวน 90 คน  

(ท่ีมา : กองสวัสดกิารฯ เทศบาลเมอืงสุไหงโก-ลก ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒) 
 

5.ระบบบริการพื้นฐาน 
  การคมนาคมสง 

 ดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณปูโภค 
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกมีลักษณะเปนเมืองที่มีพ้ืนที่เมืองถูกแบงเปน ๒ ฝงโดยทางรถไฟ ไดแก พ้ืนที่ฝง 

ดานทิศใตของทางรถไฟเปนที่ต้ังของเมืองเดิม สวนพ้ืนที่ดานทิศเหนือเปนพ้ืนที่เมืองที่มีการขยายตัวออกไป 
 การคมนาคม/การจราจร 
  ๑. ทางหลวงแผนดินจํานวน  ๓  สายแยกเปน 

   - ถนนเอเชีย ๑๘ (ประชาวิวัฒน) (สุไหงโก-ลก – ตากใบ) 

   - ถนน ๔๐๕๗ (สุไหงโก-ลก – แวง) 

   - ถนน ๔๐๕๖ (สุไหงโก-ลก – สุไหงปาดี)  

  ๒. จํานวนทางหลวงชนบท จํานวน ๑ สาย แยกเปน  

- ถนนสาย ข 

  ๓. ถนนภายในเขตเทศบาลทีดํ่าเนินการเอง  จํานวน 322 สาย แบงเปน 
- ถนนแอสฟลทติกคอนกรีต จํานวน 112 สาย 

   - ถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก  จํานวน 208 สาย 
   - ถนนหินคลุก   จํานวน  -  สาย 
   - ถนนลกูรัง   จํานวน 2 สาย 
  ๔. สะพานคอนกรีตเสริมเหลก็  จํานวน ๖ แหง 

- ดานศุลกากร 

- ไทยถาวร 

- ปาชาจีน 

- บือเร็งนอก 

- วาเลนไทน 

- บือเร็งใน 

  ๕. แหลงนํ้า 

   - แมนํ้าในพ้ืนที่   จํานวน 1 สาย 
   - คลอง    จํานวน - สาย 
  ๖. สัญญาณไฟจราจร   จํานวน 9 จุด 

 

(ท่ีมา : กองชาง เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) 
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ระบบสาธารณปูโภคดานการขนสง 
สุไหงโก-ลก อยูหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ ๑,๒๐๐ กิโลเมตร การเดินทางระหวางจังหวัด    

ในปจจุบันมีความสะดวกมากกวาเดิม โดยมีระบบสาธารณูปการดานการขนสงที่สําคัญ ไดแก 

๑.สถานีรถไฟ 

การเดินทางโดยทางรถไฟน้ัน อําเภอสุไหงโก-ลกจะเปนจดุตนทางและปลายทางของรถไฟสายใตหลาย
ขบวน 
 

ตารางเดินรถไฟที่สถานีสุไหงโก-ลก 

เที่ยวลอง 

ขบวนรถ 
ตนทาง ปลายทาง 

  หมายเหตุ 
ชื่อสถาน ี เวลาออก ชื่อสถาน ี เวลาถึง 

453 (รถธรรมดา) ยะลา 06.30 น. สุไหงโก-ลก 08.40 น. ทุกวัน 
175 (รถเร็ว) ชุมทางหาดใหญ 06.30 น. สุไหงโก-ลก 10.00 น. ทุกวัน 
171 (รถเร็ว) กรุงเทพฯ 13.00 น. สุไหงโก-ลก 10.45 น. ทุกวัน 
37 (รถดวน) กรุงเทพฯ 15.10 น. สุไหงโก-ลก 11.20 น. ทุกวัน 
463 (รถธรรมดา) พัทลุง 06.02 น. สุไหงโก-ลก 12.10 น. ทุกวัน 
451 (รถธรรมดา) นครศรีธรรมราช 06.00 น. สุไหงโก-ลก 14.50 น. ทุกวัน 
447 (รถธรรมดา) สุราษฏรธาน ี 06.20 น. สุไหงโก-ลก 17.35 น. ทุกวัน 

 

เที่ยวขึน้ 

ขบวนรถ 
ตนทาง ปลายทาง 

 หมายเหตุ 
ชื่อสถาน ี เวลาออก ชื่อสถาน ี เวลาถึง 

448 (รถธรรมดา) สุไหงโก-ลก 06.30 น. สุราษฏรธาน ี 17.55 น. ทุกวัน 
452 (รถธรรมดา) สุไหงโก-ลก 09.00 น. นครศรีธรรมราช 18.05 น. ทุกวัน 
172 (รถเร็ว) สุไหงโก-ลก 11.30 น. กรุงเทพฯ 09.15 น. ทุกวัน 
464 (รถธรรมดา) สุไหงโก-ลก 12.25 น. พัทลุง 18.50 น. ทุกวัน 
38 (รถดวน) สุไหงโก-ลก 14.20 น. กรุงเทพฯ 10.10 น. ทุกวัน 
176 (รถเร็ว) สุไหงโก-ลก 14.55 น. ชุมทางหาดใหญ 18.15 น. ทุกวัน 
454 (รถธรรมดา) สุไหงโก-ลก 15.25 น. ยะลา 17.40 น. ทุกวัน 
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๒.ดานตรวจคนเขาเมือง 

  ดานสุไหงโก-ลก ทําใหตัวเมืองสุไหงโก-ลกมีความคึกคักกวาตัวเมืองนราธิวาส เพราะเปนดานการคาชายแดนที่ใหญที่สุด และยังเดินทางขามไป-มาไดสะดวก           
ทั้งคนไทยและคนมาเลย ซึ่งมีสะพานเช่ือมระหวางประเทศโดยเปดใหบริการ ต้ังแตเวลา ๐๕.๐๐-๒๑.๐๐ น. สําหรับชาวไทยมักขามไปยังฝงรันตูปนยังเพ่ือซื้อเครื่องใชไฟฟา 
ของกินเลน สวนคนมาเลยจะขามมาซื้ออาหารและผลไมดานสุไหงโก-ลก อยูหางจากสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก ประมาณ ๑ กิโลเมตร การเดินทางจากตัวเมืองนราธิวาสสามารถ
เดินทางไปยังอําเภอสุไหงโก-ลก ได ๒ เสนทางคือ จากตัวเมืองใชทางหลวงหมายเลข ๔๐๔๕ (นราธิวาส – ระแงะ) แลวแยกซายที่บานมานังตายอ ไปเสนทางหมายเลข ๔๐๕๖ 
ผานอําเภอสุไหงปาดี เขาสูอําเภอสุไหงโก-ลก หรืออาจใชทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๔ จากตัวเมืองนราธิวาสไปยังอําเภอตากใบ แลวเลี้ยวขวาเขาสูเสนทางหมายเลข ๔๐๕๗ 
(ตากใบ-สุไหงโก-ลก) เปนระยะทาง ๖๖ กิโลเมตร จากดานสุไหงโก-ลก สามารถขับรถขามสะพานเขาไปเที่ยวเมืองโกตารบาหรูของมาเลเซียได แตรถที่จะเขาไปไดจะตอง      
ทําประกันรถยนตเสียกอน 
 

สถิติคนไทยและคนตางดาวเดินทางเขา-ออกราชอาณาจักรไทย ทางดานตรวจคนเขาเมืองสุไหงโก-ลก 
เปรียบเทียบต้ังแตเดือนมกราคม-ธันวาคม ป ๒560 และป 2561 

 
เดือน 

ป ๒๕60 ป ๒๕61 เพ่ิม 
ลด คนไทย คนตางดาว รวม คนไทย คนตางดาว รวม 

เขา ออก เขา ออก เขา ออก เขา ออก เขา ออก เขา ออก เขา ออก 
มกราคม 43,466 43,940 30,428 29,961 73,894 73,901 46,941 51,645 26,467 25,072 73,408 76,717 -486 2,816 

กุมภาพันธ 37,649 38,690 28,004 26,952 65,653 65,642 45,711 49,783 31,953 30,251 77,664 80,034 12,011 14,392 
มีนาคม 41,535 44,952 32,732 31,498 74,267 76,450 52,209 58,644 35,035 32,440 87,244 91,084 12,977 14,634 
เมษายน 50,469 59,666 32,347 31,903 82,816 91,569 54,314 62,381 30,509 28,921 84,823 91,302 2,007 -267 

พฤษภาคม 58,762 62,453 31,509 28,848 90,271 91,301 55,244 57,484 28,430 27,677 83,674 85,161 -6,597 -6,140 
มิถุนายน 51,157 30,597 34,251 30,597 85,408 61,194 51,418 58,451 41,904 38,257 93,322 96,708 7,914 35,514 
กรกฎาคม 44,487 61,724 27,831 28,608 72,318 90,332 51,044 55,315 32,991 31,331 84,035 86,646 11,717 -3,686 
สิงหาคม 57,753 49,822 33,557 26,171 91,310 75,993 54,427 55,356 47,205 42,601 101,632 97,957 10,322 21,964 
กันยายน 33,288 55,722 30,010 31,352 63,298 87,074 46,796 54,831 38,123 40,091 84,919 94,922 21,621 7,848 
ตุลาคม 70,833 63,833 32,940 30,519 103,773 94,352 58,041 63,181 39,445 36,153 97,486 99,334 -6287 4,982 

พฤศจิกายน 46,585 48,195 25,769 24,885 72,354 73,080 53,332 55,807 45,736 41,611 99,068 97,418 26,714 24,338 
ธันวาคม 42,541 51,885 33,661 30,492 76,202 82,377 52,670 56,654 51,812 50,592 104,482 107,246 28,280 24,869 

รวม 578,525 611,479 373,039 351,786 951,564 963,265 622,147 679,532 449,610 424,997 1,071,757 1,104,529 120,193 141,264 

เฉลี่ย     เขา...5,439...คน               ออก...5,558...คนตอวัน
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๓.สถานีขนสง 
 การเดินทางโดยทางรถยนตน้ัน มีทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๕๖ และทางหลวงแผนดินหมายเลข 
๔๐๕๗ ที่ใชเปนเสนทางหลักในการเดินทาง โดยไดรับการปรับปรุงใหเปน ๔ ชองทางจราจรเกือบตลอดสาย       
ทําใหมีความสะดวกในการเดินทางเปนอยางมาก 
 

๔.ระบบขนสงสาธารณะ 
ปจจุบันมีการเดินทางโดยระบบขนสงสาธารณะในอําเภอสุไหงโก-ลก มหีลายรูปแบบ ไดแก 
๔.๑ การเดินทางโดยรถประจําทางมีทั้งหมด ๔ สาย 
๔.๑.๑ รถโดยสารประจําทาง (รถทัวร) จากสายสุไหงโก-ลก-กรุงเทพฯ มี ๓ บรษิัท ใหบริการ ๔ เที่ยวตอวัน ดังน้ี 

(๑) บรษิัทขนสงจํากัด โทร 0-7361-2045 
- รถปรับอากาศช้ัน V.I.P ราคาคาโดยสาร 1,386 บาท/เที่ยว   
  ใชบัตรลดเหลือ 1,139 บาท/เที่ยว เวลาออก 12.00 น. เวลาถึง 05.30 น. 
- รถปรับอากาศช้ัน 1 ราคาคาโดยสาร 918 บาท/เที่ยว   

            ใชบัตรลดเหลือ 663 บาท/เที่ยว เวลาออก 12.30 เวลาถึง 06.30 น. 
- รถปรับอากาศช้ัน 1 ราคาคาโดยสาร 891 บาท/เที่ยว   
  ใชบัตรลดเหลือ 644 บาท/เที่ยว เวลาออก 13.00 น. เวลาถึง 06.30 น. 
(๒) บรษิัทสยามเดินรถและบริษัทปยะรุงเรืองทัวร โทร 0-7361-5307 

 - รถปรับอากาศช้ัน V.I.P ราคาคาโดยโดยสาร 1,386 บาท/เที่ยว  
  ใชบัตรลด 1,139 บาท/เที่ยว เวลาออก 12.00 น. เวลาถึง 06.30 น. 

 - รถปรับอากาศช้ัน 1 ราคาคาโดยสาร 891 บาท/เที่ยว  
  ใชบัตรลด 644 บาท/เที่ยว เวลาออก 12.10 น. เวลาถึง 06.30 น. 

 - รถปรับอากาศช้ัน 1 ราคาคาโดยสาร 891 บาท/เที่ยว  
  ใชบัตรลด 644 บาท/เที่ยว เวลาออก 13.00 น. เวลาถึง 07.30 น. 

4.1.2 รถโดยสารประจําทาง (รถทัวร) เสนทางสุไหงโก-ลก–ภูเก็ต มี 1 บริษัท ใหบรกิาร 4 เที่ยวตอวัน ดังน้ี 
บริษัทศรีตรังทวัร จํากัด โทร. 0-7361-5286  
รถปรับอากาศช้ัน 1 ราคาคาโดยสาร 567 บาท/เที่ยว  
- เวลาออก 06.00 น.  เวลาถึง 17.30 น. 
- เวลาออก 08.00 น.  เวลาถึง 19.30 น. 
- เวลาออก 15.30 น.  เวลาถึง 03.00 น. 
- เวลาออก 17.30 น.  เวลาถึง 04.30 น. 

4.1.3 รถโดยสารประจําทาง (รถทัวร) เสนทางสุไหงโก-ลก–เกาะสมุย มี 1 บรษิัท ใหบริการ 2 เที่ยวตอวัน ดังน้ี 
บริษัทหาดใหญ ไทย–มาเลย 2001 จํากัด โทร. 081-1535-4289 

 - รถปรับอากาศช้ัน 1 ราคาคาโดยสาร 594 บาท/เที่ยว (รวมคาเรือขามฟากแลว 150 บาท) 
   เวลาออก 06.30 น.  เวลาถึง 19.30 น. 
   เวลาออก 17.00 น.  เวลาถึง 07.30  
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4.1.4 รถโดยสารประจําทาง (รถทัวร) เสนทางสุไหงโก-ลก–นครศรีธรรมราช มี 1 บริษัท ใหบริการ 1 เที่ยว ดังน้ี 
บริษัทศรีตรังทวัร จํากัด โทร.0-7361-5286 

 - รถปรับอากาศช้ัน 2 ราคาคาโดยสาร 274 บาท/เที่ยว 
   เวลาออก 09.00 น.  เวลาถึง 16.00 น.  
    

 ๕.การเดินทางโดยรถสองแถว มีบริการใน ๔ เสนทาง ดังนี ้

 - สุไหงโก-ลก - สุไหงปาดี - นราธิวาส  ราคาคาโดยสาร 40 บาทตอเที่ยว 

 - สุไหงโก-ลก - แวง       ราคาคาโดยสาร 20 บาทตอเที่ยว 
 - สุไหงโก-ลก - สุคิริน      ราคาคาโดยสาร 60-70 บาทตอเที่ยว 
 - สุไหงโก-ลก - ตากใบ      ราคาคาโดยสาร 40 บาทตอเที่ยว 
 

๖.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 0-7361-5104 ) 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/เทีย่ว 
 - สุไหงโก-ลก - ปตตานี (ปตตานีขนสง โทร 0-7361-1674) คาโดยสาร 150 บาท/เที่ยว 
 - สุไหงโก-ลก - หาดใหญ (วีระกร โทร 0-7361-9174) คาโดยสาร 200 บาท/เที่ยว 
 

๗.การเดนิทางโดยสารรถตู สุไหงโก-ลก – สนามบนินราธิวาส  
 1) บริษัท ดี ดี ทัวร (โทร. 07 361 6091) และพันธุวิภาทัวร  
     (โทร.07 361 1417 (สไุหงโก-ลก)/07 351 1161 (นราธิวาส)  
 2) คาบริการ 180 บาท/คน/เที่ยว 
 3) เปดใหบริการ 4 เที่ยว/วัน โดยมีตารางเวลารถออกจากสุไหงโก-ลก และสนามบินนราธิวาส ดังน้ี 
 

ตนทาง รอบเวลารถออก 
(สายการบนิ Air Asia) 

รอบเวลารถออก 
(สายการบนิ Thai Smile) 

สุไหงโก-ลก 09.30 น. 13.30 น. 
สนามบินนราธิวาส 12.30 น. 16.30 น. 

                    

 (หมายเหตุ : มีบริการรถตูเหมาโทรจองลวงหนา 1 วัน ราคา 2,000 – 3,000 บาท                 
จากสุไหงโก-ลก เดินทางไปสนามบิน Sultan Ismail Petra ณ Pengkalan Chepa, Kota Bharu         
ประเทศมาเลเซีย) 

  

(ท่ีมาของขอมูล : งานสงเสริมการทองเท่ียว สํานักปลัดเทศบาล ณ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕61) 
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๘.ขอมูลคิวมอเตอรไซค 
 

 
ลําดับ 

 
ช่ือคิว 

 
ช่ือหัวหนา 

๑ วินทาชมพู นายซา  มะมิง 
๒ วินทาเจะกาเซ็ม นายอุสมาน  สาและ 
๓ วินทาวิถีอุทก นายอิสมาแอ  ยูโซะ 
๔ วินทาประปา นายฮาเล็ม  บือราเฮ็ง 
๕ วินทาโรงเลื่อย นายมะดาโอะ  เจะแว 
๖ วินทากอไผ นายอับดุลกาเร็ง  สาและ 
๗ วินหนาดาน นายเซายี  อาแวกือจ ิ
๘ วินหนาโรงแรมมารีนา นายวัลลภ  อทุยารัตน 
๙ วินโรงแรมธารา นายสมเกียรติ  ศรีวีระพันธ 

๑๐ วินโรงแรมเก็นติ้ง นายธีรวุฒิ  จุลเทพ 
๑๑ วินปารสัน นายวิสูตร  จินดาเพ็ชร 
๑๒ วินโรงแรมอินเตอร นายวินัย  จนัเอิบ 
๑๓ วินโรงแรมเมอลิน นายมามะนอ  มะ 
๑๔ วินโรงแรมแกรนดกาเด็น นายอับดุลการิม  อาบูบากา 
๑๕ วินโรงแรมซาวอย นายมูฮําหมัดสะยือรี  ดือราแม 
๑๖ วินโรงแรมพลาซา นายสะมาแอ  เงาะตาน ี
๑๗ วินโรงแรมเอเชีย นายมาหะมะบาฮารูเด็น  รีเพญ็ 
๑๘ วินโรงแรมฮาวาย นายมะดาโอะ  มาม ุ
๑๙ วินโรงแรมทักษิณ ๑ นายมามะ  สามะ 
๒๐ วินโรงแรมเวนิส นายอาทิตย  อาแวมะ 
๒๑ วินโชนัน นายอับดุลอาซิ  มะ 
๒๒ วินวาเลนไทน นายบุญมี  จนัทรเลื่อน 
๒๓ วินริเวียรา นายเจะดอหะ  เจะซอ 
๒๔ วินเจริญเขตใต นายเปยก  กระจางสี 
๒๕ วินไฟรินทร นายมะซอและ  ยะโกะ 
๒๖ วินโรงแรมอัมรินทร นายมามะ  อาแมสาแม 
๒๗ วินศรีวัฒนา นายวิวัฒน  อาแมสาแม 
๒๘ วินประชาวิวัฒนซอย ๒ นายสดารนอ  อูมา 
๒๙ วินอารีภัณฑ นายอันวา  อาแว  
๓๐ วินดาลิ่ง นายปรีชา  ดวงภักด ี
๓๑ วินหมากแดง นายสุรชัย  เดนศถภกุล 
๓๒ วินไทยชอปปง นายมะสานูสี  อับดุลเลาะ 
๓๓ วินตลาดสด ๑ นายนิเพาซี  คาเดร 
๓๔ วินตลาดสด ๒ นายอิสมาแอ  อาล ี
๓๕ วินตลาดสด๓ นายหะแสสารี  เจะเงาะ 
๓๖ วินศูนยพานิชย นายวิโรจน  หมานนัอย 
๓๗ วินศูนยเก็นติ้ง ๑ นายสุทธิพงศ  เขยีวบม 
๓๘ วินศูนยเก็นติ้ง๒ นายชวน  สิงหบุญโญ 
๓๙ วินศูนยเก็นติ้ง๓ นายมูฮัมหมัด  ยูโซะ 
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ลําดับ 

 
ช่ือคิว 

 
ช่ือหัวหนา 

๔๐ วินที่การอําเภอ นายเจะบูซอ  อนนัตชลธี 
๔๑ วินสงเสริม นายเจะฮาเระ  ยะโกะ 
๔๒ วินโรงพยาบาล นายมะหะมะ  ยูโซะ 
๔๓ วินซิตี้ นายเจะสะแปอิง  เจะเลาะ 
๔๔ วินไทยสมุทร นายสมศักดิ์  จงศรีวัฒนพร 
๔๕ วินตลาดเทศบาล นายฮันดี  ดาโดอะ 
๔๖ วินสถานนีรถไฟ นายสูดิง  สาเล็ง 
๔๗ วินสถานีขนสงใหม นายจรินทร  หมวกดํา 
๔๘ วินชุมสาย นายรอฮาดี  อูเซ็ง 

รวม 48 คิว 
 

 

 การไฟฟา 

 - มีระบบไฟฟาครอบคลุมแลว จํานวน 12,830 ครัวเรือน 

 - ยังไมมีระบบสายไฟฟาครอบคลุม จํานวน 286 ครัวเรือน  

- มีปญหาไมสามารถขยายเขตไฟฟาได 286 ครัวเรือน เน่ืองจากอยูในพ้ืนที่ครอบครองของ           

การรถไฟแหงประเทศไทย 

(ท่ีมาของขอมูล : การไฟฟาสวนภูมิภาคสุไหงโก-ลก ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒562) 
 

 การประปา 
 ปจจุบันในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีผูใชนํ้าประปา จํานวน 12,084 ราย 
 (ฐานขอมูลเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) มีกําลังการผลิตประมาณ 650 ลบ.ม./วัน 
 ผลิตนํ้าประปาไดทั้งป 4,599,000 ลบ.ม. 
 ปริมาณนํ้าประปาสํารองที่พรอมใหบริการ 4,000 ลบ.ม. 
 

 ซึ่งคุณภาพนํ้าประปาผานเกณฑกรมอนามัย และสามารถใหบริการนํ้าประปาไดครอบคลุมทั่วทั้ง           
เขตเทศบาล โดยมีทอเมนหลักและทอเมนรอง ภายในเขตเทศบาล คิดเปนรอยละ 80% ของพ้ืนที่บริการทั้งหมด 
มีโรงสูบนํ้าดิบ จํานวน 1 แหง โรงผลิตนํ้าประปาเพ่ือจายนํ้าประปา จํานวน 1 แหง ดังน้ี 
 
 

ตารางแสดงจํานวนแหลงผลิตนํ้าประปา 
 

ลําดับที่ แหลงผลิตน้ําประปา สถานที่ต้ัง 
1 สถานีผลิตน้ําบานศาลาอูมา 248 หมู 9 ตําบล กายูคละ อําเภอแวง  

จังหวัดนราธิวาส 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) หนา 31 
 

ตารางแสดงรายละเอียดทอจายนํ้าประปาตามถนนสายตางๆ ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
 

ลําดับที่ ประเภท ขนาด จํานวนสาย 
1 PVC 300 มม. 5 
2 PVC 200 มม. 6 
3 PVC 150 มม. 15 

 

- จํานวนครัวเรือนที่มีนํ้าประปาใช 12,084 ครัวเรือน 
 - จํานวนแหลงนํ้าดิบที่ใชผลิตนํ้าประปาในพ้ืนที่ จํานวน 1 แหง 
 - ระบบประปาดังกลาวไมสามารถใชไดเพียงพอตลอดป (ตองกั้นกระสอบทราย) 
 

(ท่ีมาของขอมูล : การประปาสวนภูมิภาคสุไหงโก-ลก ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒562) 

 โทรศัพท 

 ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีระบบการสื่อสารพ้ืนฐาน โดยมีบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน)              
มีเครือขายโทรศัพทมือถือที่ใหบริการหลักทั้งสิ้นไดแก เครือขาย AIS Dtac และ True 
 - ชุมสายของบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) 14 ชุมสาย 
 - เลขหมายโทรศัพท จํานวน 3,504 เลขหมาย 
 

(ท่ีมาของขอมูล : บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) อําเภอสุไหงโก-ลก ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕62) 

 

 ไปรษณยีหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครภุณัฑ 
  ที่ทําการไปรษณีย อําเภอสุไหงโก-ลก จํานวน 1 แหง  

  การโทรคมนาคม/การสื่อสาร 

  - หอกระจายขาว    จํานวน  ๒๐ แหง 

  ๑.ชุมชนกูโบร    ๑๑.ชุมชนโปฮงยามู  

  ๒.ชุมชนโตะลือเบ   ๑๒.ชุมชนเจริญสุข 

  ๓.ชุมชนบือเร็ง    ๑๓.ชุมชนหัวกุญแจ 

  ๔.ชุมชนกือดาบารู   ๑๔.ชุมชนสวนมะพราว 

  ๕.ชุมชนกือบงกาแม   ๑๕.ชุมชนทากอไผ 

  ๖.ชุมชนหัวสะพาน   ๑๖.ชุมชนทาประปา 

  ๗.ชุมชนเสาสัญญาณ   ๑๗.ชุมชนทาโรงเลื่อย 

  ๘.ชุมชนมัสยิดกลาง   ๑๘.ชุมชนหลังลอแม็ก 

  ๙.ชุมชนบาโงปริเม็ง   ๑๙.ชุมชนศรีอามาน 

  ๑๐.ชุมชนบาโงเปาะเล็ง   ๒๐.ชุมชนบือเร็งใน
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 - เสียงตามสายของเทศบาล จํานวน  ๘ แหง  
  ๑.ชุมชนตันหยงมะลิ 
  ๒.ชุมชนโก-ลกวิลเลจ 
  ๓.ชุมชนดงงูเหา 
  ๔.ชุมชนหลังดาน 
  ๕.ชุมชนจือแรตูลี 
  ๖.ชุมชนสันติสุข 
  ๗.ชุมชนอริศรา 
  ๘.ชุมชนทรายทอง 
  - สถานีโทรทัศนทองถิ่น (เคเบ้ิลทีวี) จํานวน  ๑ แหง 
 

(ท่ีมาของขอมูล : กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒) 

 
๖.ระบบเศรษฐกิจ 
  ดานการเกษตร 
 พ้ืนที่ที่อยูทางดานตะวันตกของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ยังคงมีสภาพเปนพ้ืนที่ชานเมืองและพ้ืนที่ชนบท 
ทั้งในสวนพ้ืนที่ที่อยูในเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และพ้ืนที่นอกเขตเทศบาลดวย โดยมีการทําเกษตรกรรมเปนหลัก 
สวนยางพารา ปลูกผัก สวนผลไม โดยพืชเศรษฐกิจที่สําคัญที่ปลูกในเขตพ้ืนที่เทศบาล ไดแก ลองกอง เงาะโรงเรียน 
ทุเรียน มังคุด พืชไร (แตงโม) พืชผัก ยางพารา มะพราว ขาว เปนตน 
 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ทําการเกษตรกรรม มีดังน้ี 
 ๑. ชุมชนบือเร็งใน ทําสวนผักสวนครัว จํานวน ๑ ครัวเรือน ๔ ไร ผลผลิตเฉลี่ย ๕๐ กก./ไร  
ตนทุนการผลิต ๓๐,๐๐๐ บาท/ไร ราคาโดยเฉลี่ย ๑,๕๐๐ บาท/ไร 
 ๒. ชุมชนสันติสุข ทําผักสวนครัว จํานวน ๑๐ ครัวเรือน ๕ ไร ผลผลิตเฉลี่ย 100 กก./ไร  
ตนทุนการผลิต 2,000 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 10,000 บาท/ไร 
 ทําสวนปาลม จํานวน ๕๐ ครัวเรือน ๗๐ ไร ผลผลิตเฉลี่ย ๗๐๐ กก./ไร  
ตนทุนการผลิต ๑๕,๐๐๐ บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย ๒,๘๐๐ บาท/ไร 
 ทําสวนยาง จํานวน ๑๐ ครัวเรือน ๓๐๐ ไร ผลผลิตเฉลี่ย ๔๐ กก./ไร  
ตนทุนการผลิต ๓๐,๐๐๐ บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย ๑๖,๐๐๐ บาท/ไร 
 ทําสวนกลวย จํานวน ๕ ครัวเรือน ๒ ไร ผลผลิตเฉลี่ย ๒,๐๐๐ กก./ไร  
ตนทุนการผลิต ๕๐๐ บาท/ไรราคาขายโดยเฉลี่ย ๒๐,๐๐๐ บาท/ไร 
 ทําสวนลองกอง จํานวน ๕ ครัวเรือน ๓๐ ไร ผลผลิตเฉลี่ย ๑,๐๐๐ กก./ไร  
ตนทุนการผลิต ๒,๐๐0 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย ๘,๐๐๐ บาท/ไร 
 ทําสวนเงาะ จํานวน ๑๐ ครัวเรือน ๕๐ ไร ผลผลิตเฉลี่ย ๑,๐๐๐ กก./ไร  
ตนทุนการผลิต 2,๐๐๐ บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย ๑๐,๐๐๐ บาท/ไร 
 ทําไรออย จํานวน ๓ ครัวเรือน ๒ ไร ผลผลิตเฉลี่ย ๖,๐๐๐ กก./ไร  
ตนทุนการผลิต ๑๕,๐๐๐ บาท/ไรราคาขายโดยเฉลี่ย ๒๔,๐๐๐ บาท/ไร 
 ทําไรขาวโพด จํานวน ๑ ครัวเรือน ๒ ไร ผลผลิตเฉลี่ย ๕๐๐ กก./ไร  
ตนทุนการผลิต ๔,๐๐๐ บาท/ไรราคาขายโดยเฉลี่ย ๕,๐๐๐ บาท/ไร 
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 ๓. ชุมชนตันหยงมะลิ ทําสวนยาง จํานวน ๒๐ ครัวเรือน ๘๐ ไร 

 ๔. ชุมชนสวนมะพราว ทําสวนมะนาว จํานวน ๓ ครัวเรอืน,สวนผสม จํานวน  ๔ ครวัเรือน,ทําสวนยาง 
จํานวน ๖๐ ครัวเรือนและทาํสวนปาลม จาํนวน ๕ ครัวเรือน 

 ๕. ชุมชนกือบงกาแม ทําสวนจํานวน ๑๐ ครัวเรือน ๑๕๐ ไร 
 - เกษตรกรผูปลูกยางพาราตามที่ต้ังแปลง ป 2562 จํานวน 1,779 ครัวเรือน 3,988 แปลง  
มีพ้ืนที่ 18,551.49 ไร 
 - เกษตรผูปลูกปาลมนํ้ามันตามที่ต้ังแปลง ป 2562 จํานวน 166 ครัวเรอืน 298 แปลง  
มีพ้ืนที่ 1,686.08 ไร 
 

  การปศสุตัว 
  เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน การเลี้ยงไก เปดโค 
กระบือ แพะ แกะ สุกร เปนตน 
 

  การทองเที่ยว 
 โครงสรางเศรษฐกิจของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีภาคการผลิตหลักๆ คือ ธุรกิจการคาและการบริการ 
สวนอุตสาหกรรมมีเพียงขนาดเล็กในครัวเรือนเทาน้ัน โครงสรางการผลิตที่สําคัญของพ้ืนที่ประกอบดวย            
ทั้งนักทองเที่ยว นักทัศนาจร และนักธุรกิจทั้งจากตางประเทศและจากจังหวัดตางๆ ในประเทศเดินทางเขา – ออก 
ปละหลายแสนคน เน่ืองจากเปนพ้ืนที่ชายแดน ที่มีบทบาทในเรื่องการคาชายแดนและการเงินการธนาคารของ
จังหวัดนราธิวาส เพราะมีเสนทางคมนาคมที่สะดวกคือ ทางหลวงสายนราธิวาส - สุไหงโก-ลก ผานยานธุรกิจของ
เมืองไปจนถึงดานตรวจคนเขาเมืองสุไหงโก-ลก  ซึ่งอยูหางออกไปอีกประมาณ ๑ กิโลเมตร และเช่ือมตอสะพาน
คอนกรีตขนาดใหญขามแมนํ้าโก-ลก ซึ่งเปนแมนํ้ากั้นพรมแดนไทย-มาเลเซีย ระหวางอําเภอสุไหงโก-ลกของ
ประเทศไทย กับเมืองรันตูบันยังของประเทศมาเลเซีย และนอกจากน้ี อําเภอสุไหงโก-ลก ยังมีความพรอมในการ
บริการการทองเที่ยวเพ่ือความบันเทิงเริงรมย โดยมีสถานบันเทิงจํานวนมาก เชน โรงแรมระดับตางๆ รานอาหาร 
ภัตตาคาร คอฟฟชอฟ ไนตคลับ และดิสโกเทค ตลอดจนรานคาตางๆ ซึ่งนํารายไดเขาสูประเทศอีกทางหน่ึง     
แหลงทองเที่ยวในตัวเมืองในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกในยามค่ําคืน ต้ังแตบริเวณถนนเจริญเขต ถนนประชา
วิวัฒน ถนนวรคามินทร ตลอดจนสุดสายถนนเปนที่ต้ังของแหลง ชอปปง รานกาแฟ คาเฟ รานอาหารกึ่งผับ บาร 
เหมาะสําหรับนักทองเที่ยวยามค่ําคืน 
ดานสุไหงโก-ลก 
 เปนดานการคาชายแดนที่ใหญที่สุดในจังหวัด สามารถเดินทางขามไปมาไดสะดวกมีการสรางสะพานเช่ือม
ระหวางประเทศ เปดต้ังแต ๐๕.๐๐-๒๑.๐๐ น. ชาวไทยมักขามไปยังฝงรันตูปนยังเพ่ือซื้อเครื่องใชไฟฟาของกินเลน 
สวนคนมาเลยจะขามมาซื้ออาหาร และผลไม เน่ืองจากดานอยูหางจากตลาดสดที่ขาย อาหาร ผักและผลไม      
เพียง ๘๐๐ เมตร 
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แหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาต ิ  
1.ศนูยวิจัยและศกึษาธรรมชาตปิาพรสุิรินธร หรือ ปาพรุโตะแดง  
 ต้ังอยูที่ ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก เปนปาพรุผืนสุดทายของไทยที่ไดรับการประกาศใหเปนพ้ืนที่ชุมนํ้าลําดับ  
ที่ 1102 ของประเทศไทยเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 อําเภอ คือ อําเภอตากใบ 
อําเภอสุไหงโกลก และอําเภอสุไหงปาดี มีพ้ืนที่ 125,625 ไร ทวาสวนที่สมบูรณเหลือเพียง 50,000 ไร           
มีสัตวปากวา 200 ชนิด และพันธุไมกวา 400 ชนิด พ้ืนที่ปาพรุมีลํานํ้าสําคัญหลายสายไหลผาน นักทองเที่ยว
สามารถเพลิดเพลินไปกับทางเดินปาศึกษาธรรมชาติ ซึ่งเปนทางเดินสะพานไมที่ลัดเลาะเขาไปในปาพรุ ระยะทาง 
1,200 เมตร จะพบปายช่ือตนไมที่นาสนใจ และซุมความรูต้ังอยูเปนจุดๆ ตลอดทางเพ่ือประชาสัมพันธความรู
ตางๆ ที่เกี่ยวกับธรรมชาติของปาพรุ  
 
 
 
 
 
                

 
   
แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
1.ศาลเจาแมโตะโมะ 
 ต้ังอยูที่ซอยภูธร ถนนเจริญเขต ในเขตเทศบาลตําบลสุไหงโกลก เดิมทีเจาแมโตะโมะน้ีประดิษฐาน         
อยูที่บานโตะโมะ อําเภอสุคิริน ตอมาชาวบานไดอัญเชิญมาประดิษฐานที่อําเภอสุไหงโกลก เปนที่นับถือของชาว         
สุไหงโกลกและชาวจังหวัดใกลเคียง รวมทั้งชาวจีนในประเทศมาเลเซีย ทุกๆ ป จะมีการจัดงานประเพณีประจําปที่
บริเวณศาลเจา ตรงกับวันที่ 23 เดือนสามของจีน (ประมาณเดือนเมษายน) ในงานจะมีกิจกรรมมากมาย เชน     
มีการจัดขบวนแหเจาแม ขบวนสิงโต ขบวนเองกอ ขบวนกลองยาว 
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2.วัดโก-ลกเทพวิมล (วัดทานเอียด) 
 ชาวบานเรียกวา "วัดทานเอียด" ต้ังอยูในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ไดรับอนุญาตสรางวัด เมื่อวันที่ 23 
เมษายน 2500 โดยพระสมุหเอียด พุทธสโร เปนเจาอาวาสองคแรก และมรณภาพเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2534 
อายุ 95 ป รางกายของทานแข็งเปนหิน สิ่งสักการะบูชาในวัด ไดแก พระมหาสังกัจจายนองคใหญ พระพูทธรูป
ประจําวัน พระโพธิสัตวกวนอิม สมเด็จพุทฒาจารยโต หลวงปูทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด หลวงปูเอียดแข็งเปนหิน  
นอกจากน้ีในวัดยังมีศูนยนวดแผนไทย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และจัดต้ังชมรมชินบัญชรเผยแพรการสวดพระคาถาชิน 
บัญชรดวย  

 

 
 

3.วัดทองดปีระชาราม (วัดทานแดง)  
 ชาวบานเรียกกันในอีกช่ือหน่ึงวา “วัดทานแดง” ต้ังอยูที่ถนนรักษชนะอุทิศ ไดรับอนุญาตสรางวัดในป 
พ.ศ. 2519 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 โดยหลวงพอแดง จนฺทโชโต เปนเจาอาวาสองคแรก         
และมรณภาพเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2532 ดวยรางกายที่แข็งเปนหิน ภายในวัดไดประดิษฐานรางจริงและ
รูปหลอหลวงพอแดงไวที่มณฑปในวัด สําหรับชาวอําเภอสุไหงโก-ลกและผูมาเยือนไดสักการะ ปจจุบันพระโสภณ
คุณาธาร ดํารงตําแหนงเจาอาวาส 
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แหลงทองเที่ยวเพื่อนนัทนาการ 
1.สวนรื่นอรณุ 
 ต้ังอยูริมถนนทรายทอง 2 ตรงขามฝงถนนกับเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เปนสวนสาธารณะพรอมสนาม
เด็กเลน มีหองสมุดประชาชนของการศึกษานอกโรงเรียนและยังมีศูนยเรียนรูผูสูงอายุสําหรับฝกอาชีพ          
ใหกับผูสูงอายุและผูที่สนใจ และเปนสถานที่ออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุและประชาชนทั่วไป 
  

 
                                                                                       

2.สวนภูมินทร 
 ต้ังอยูริมถนนเอเชีย ๑๘ ติดกับสถานีรถไฟสุไหงโก-ลกเปนที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสรณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว สวนน้ีมีลักษณะเดนคืออุดมไปดวยไมประจําถ่ิน เชน หมากแดงปาลม
บังสูรยเปนตนและมีสวนหยอม หัวรถจักรของรถไฟโบราณซึ่งเปนสัญลักษณของอําเภอสุไหงโก-ลก รูปภาพสามมิติ 
รูปปนรูปสัตว สามารถเปนสถานที่ทองเที่ยวและเปนจุดถายภาพใหกับนักทองเที่ยว 
 

               

    3.สวนสิรนิธร 

 เปนสวนสาธารณะขนาดใหญของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ต้ังอยูถนนทรายทอง 5 ติดแมนํ้าสุไหงโก-ลก 
มีทัศนียภาพที่สวยงามของชายแดนไทย-มาเลเซีย เปนแหลงทองเที่ยวสําคัญ ยามพักผอนออกกําลังกาย         
ของประชาชนทั่วไป มีนํ้าพุกลางสระนํ้าขนาดใหญ มีสวนสุขภาพ เวทีจัดกิจกรรม ลานออกกําลังกายและ       
ลานกิจกรรมตางๆ  
 

                
  



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) หนา ๓๗ 
 

4.สวนม่ิงขวัญประชา 
 มีขนาดใหญที่สุด ในปจจุบันไดดําเนินการกอสรางแลวบางสวนแตประชาชนไปใชบริการนอยและพบวา
อาคารพักผอนบางหลังชํารุดใชการไมไดจึงไมสามารถเปดใหบริการไดตามปกติสวนมิ่งขวัญประชามีชองทาง
สําหรับการเดิน-ว่ิงออกกําลังกายและมีชองทางสําหรับปนจักรยาน ประชาชนสามารถมาเดินเลนมาพักผอน    
หยอนใจหรือจะมาออกกําลังกายและมาปนจักรยาน  
 

 
 

5.สนามกีฬามหาราช 
 อยูในความดูแลของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ต้ังอยูตรงขามกับโรงเรียนสุไหงโก-ลก เปนสนามกีฬาที่ได
มาตรฐาน โดยใชสําหรับการแขงขันฟุตบอลและกีฬาประเภทอ่ืนๆ  
 

 
 

6.สวนสาธารณะหนาโรงพยาบาล 
 ต้ังอยูริมถนนเอเชีย ๑๘ ต้ังอยูตรงขามโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เหมาะสําหรับใชเปนที่พักผอนและออก
กําลังกายและเปนจุดถายภาพใหกับนักทองเที่ยว จุดเช็คอินศิลปะบนกําแพง Street Art แนว Graffiti 
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7.สนามกีฬา สันตภิาพ 
 ต้ังอยูถนนประชาวิวัฒน อยูใกลรานเบเกอรรี่และอนุสาวรยีนกสันติภาพ 

 

 
 

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 
  -  สวนหนาโรงพยาบาล 
  -  สวนมิ่งขวัญประชา 

 

 จํานวนสนามเด็กเลน จํานวน ๑ แหง ไดแก 
  -  สนามเด็กเลนสวนรื่นอรุณ 
 

 จํานวนลานอเนกประสงค จาํนวน ๑ แหง ไดแก 
  -  ลานอเนกประสงค สนามกีฬามหาราช 
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แหลงทองเที่ยวโดยภาคเอกชน 
1.สวนวาเลนไทนพนัธุไม (Valentinepanmai Nursery) 
 ต้ังอยูที่ 86/20 ถนนบานตันหยงมะลิ ตําบลสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก เปนเรือนเพาะชําขนาดใหญ    
บนพ้ืนที่ประมาณ 40ไร ที่รายลอมไปดวยตนหมากแดงเปนแนวร้ัว เพาะชําตนไมประเภทปาลมประดับ                
ในทองถิ่น เชน หมากแดง ปาลมบังสูรย และอ่ืนๆ ถือไดวาเปนศูนยรวมแหงพันธุไมอวบนํ้าหลากหลายสายพันธุ 
อาทิ แคคตัส ถุงทอง กระบองทอง ถังทอง และไมประดับพ้ืนเมืองนานาชนิด ปจจุบันยังมีการเพาะพันธุ          
ขายแคคตัสจํานวนมาก ทั้งขายปลีกและขายสงใหลูกคาทั้งประเทศ 
 

  
                

2.โก-ลก กอลฟคลบั แอนด รีสอรท (Golok Golf Club and Resort) 
 ต้ังอยูที่ถนนบานตันหยงมะลิ เปนสถานที่เหมาะสําหรับการมาพักผอนทั้งครอบครัว มีบริการทั้งหองพัก
และหองอาหารรสเลิศ นักทองเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมกีฬากอลฟ รับอากาศบริสุทธ์ิและชมวิว
ธรรมชาติ รวมไปถึงการทํากิจกรรมตางๆ ในพ้ืนที่รอบที่พัก อาทิ ปนจักรยาน เดินออกกําลังกาย                  
 

                                                                             

3.สวนสนกุ โก-ลก คดิส แลนด (Kolok Kids Land Fun Park) 
 ต้ังอยูบริเวณช้ัน ๒ ของสถานีขนสงเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก โดยมีเน้ือที่ประมาณ 700 ตารางเมตร   
เปนแหลงนันทนาการสําหรับเด็กและเยาวชน เพ่ือใหความรู ความบันเทิง และเสริมพัฒนาการทางดานรางกาย 
จิตใจ อารมณและสติปญญาของเด็ก ในสวนสนุกจะประกอบดวยเครื่องเลนสงเสริมพัฒนาการตางๆ เชน         
หองนุมน่ิม หองสไลเดอร บอบอล หนาผาเทียม ทออุโมงค มาโยก เครื่องเลนไฟฟาตางๆ เปนตน  
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4.อุทยานผาปาเตะ (ชุมชนบาโงเปาะเล็ง)  
 เปนแหลงศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับความเปนมาและการผลิตผาปาเตะทํามือ โดยสมาชิกในชุมชนบาโงเปาะ
เล็ง ซึ่งเปนอาคารไวสําหรับเปนแหลงเรียนรูกรรมวิธีผลิตผาปาเตะ แสดงสินคาของกลุม และสถานที่ดูงานและ  
เปดใหเด็กเยาวชน ประชาชาน นักทองเที่ยวและหนวยงานราชการเขามาชมกระบวนการผลิตผาปาเตะ         
สามารถติดตอเขาชมไดฟรี อุทยานผาปาเตะ ชุมชนบาโงเปาะเล็ง โทร ๐๗๓-๖๑๒๒๑๘  
หรือทาง Facebook page ผาปาเตะ-สุไหงโกลก โทร. 081-598-6409/080-703-4950 เราคือผูผลิต 
       

 
             
 อุตสาหกรรม 
 สวนใหญเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ดําเนินการในลักษณะครอบครัว ไดแก โรงสีขาว รานซอมเครื่องยนต

และอุปกรณไฟฟา รานผลิตอาหารประเภทขนมและเสนกวยเต๋ียว สวนการลงทุนดานอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยี

ระดับสูงและขนาดใหญยังมีนอย ซึ่งสวนหน่ึงเปนผลที่เกิดจากปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและการ

ขาดแคลนแหลงวัตถุดิบสําหรับการอุตสาหกรรม เปนตนอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลเมืองสวนใหญ ไดแก

อุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ที่ เกี่ยวของกับการซอมรถยนต                   

ซอมเครื่องใชไฟฟา และสําหรับอุตสาหกรรมที่มีบทบาทตอการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

คือ อุตสาหกรรมทําบะหมี่สําเร็จรูปและขนมปงปอนด ซึ่งสงไปจําหนายยังประเทศมาเลเซีย และสวนที่เหลือ      

สงขายยังจังหวัดตางๆในภาคใตทั่วไป นอกจากน้ียังไดแก อุตสาหกรรมประเภทผลิตภัณฑช้ันวางของและอ่ืนๆ              

ที่เคลือบหรือชุบพลาสติกก็เปนสินคาที่นิยมกันอยางมากในตลาดการคาชายแดนและประเทศมาเลเซีย 
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 การพาณิชยและกลุมอาชพี 
 การคาชายแดนไทย-มาเลเซีย การพัฒนาดานการคาและพาณิชยกรรมชายแดนไทย-มาเลเซียพบวา
การคากับประเทศเพ่ือนบานที่ผานชายแดนในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีจุดผานแดนถาวร ๓ แหง และไมมีจุดผอนปรน 
คือ  

- ดานตรวจพรมแดนบานตาบา อําเภอตากใบ มีดานศุลกากรที่รับผิดชอบ คือดานศุลกากรตากใบ 

- ดานตรวจพรมแดนซึ่งต้ังอยูเชิงสะพานสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก มีดานศุลกากรสุไหงโก-ลก 

รับผิดชอบ 

- ดานตรวจบูเก็ตตา ต้ังอยูที่บานบาโอะ ตําบลโละจูดอําเภอแวง มีดานศุลกากรสุไหงโก-ลก รับผิดชอบ 

ซึ่งสินคาที่มีการสงออกและนําเขาทางชายแดนระหวางไทย-มาเลเซีย ประกอบดวยหมวดสินคาหลักๆ คือ 

- สินคาสงออก คือ ปลาทูลังทั้งตัวแชแข็ง,ยางกอนถวย,แปงมันสําปะหลังสําเร็จรูป,ผาผืนทอดวย          
ใยสังเคราะห,กระเบ้ืองสี ลอนคู ครอบ ทําดวยเซลลูโลสไฟเบอรซีเมนต,โคมีชีวิต,เครื่องปมนํ้า,แปงขาวผสม       
แปงขาวเหนียว,บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป,มะมวงสดและอ่ืนๆ 

- สินคานําเขา คือ ไมแปรรูป,ปลาโอทั้งตัวแชเย็น,ยางมะตอย,มะพราวผลแกปอกเปลือก,ขนมปง,        
เศษ ไม ,หนั ง โคทั้ ง ตั วหมั ก เกลื อ ,แป งส าลี ,ปลาหมึ กกระดองทั้ ง ตั วแช เ ย็น ,เศษกระดาษและ อ่ืนๆ
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สถิติสินคาเรียงตามมูลคาการนําเขาสูงสุด ๑๐ อันดับ 

ปงบประมาณ  ๒๕61 (ตุลาคม ๒๕60 – กันยายน ๒๕61) 
 

ลําดบัที ่ พกิดั ชื่อสนิคา น้ําหนกั มูลคานําเขาเงนิบาท อากรขาเขา ภาษีมูลคาเพิ่ม 
๑ 4407 ไมแปรรูป 146,995,106.00 1,821,412,069.75 0.00 127,498,845.63 
๒ 0302 ปลาโอทั้งตัวแชเย็น 14,595,352.00 407,930,236.00 0.00 0.00 
๓ 2713 ยางมะตอย 3,653,530.00 44,903,517.72 0.00 3,143,246.32 
๔ 0801 มะพราวผลแกปอกเปลือก 4,170,000.00 38,241,257.04 0.00 0.00 
๕ 1905 ขนมปง 232,742.76 19,506,241.03 62,074.00 1,369,975.01 
๖ 4401 เศษไม 24,159,750.00 19,327,800.00 193,278.00 1,366,475.46 
๗ 4101 หนังโคทั้งตัวหมกัเกลือ 916,000.00 17,405,096.93 0.00 0.00 
๘ 1101 แปงสาลี 1,400,150.00 17,247,287.57 539,100.00 1,245,047.12 
๙ 0307 ปลาหมึกกระดองทัง้ตัวแชเย็น 307,810.00 9,244,320.00 0.00 0.00 

๑๐ 4707 เศษกระดาษ 1,017,500.00 8,328,632.00 0.00 583,004.24 
๑๑  อื่น ๆ 4,590,379.11 80,372,831.43 4,161,221.86 4,386,439.44 

รวมทั้งสิน้ 202,038,319.87 2,483,919,289.47 4,955,673.86 139,593,033.22 
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สถิติสินคาเรียงตามมูลคาการสงออกสูงสุด ๑๐ อันดับ 

ปงบประมาณ ๒๕61 (ตุลาคม ๒๕60 – กนัยายน ๒๕61) 
 

ลําดบัที ่ พกิดั ชื่อสนิคา น้ําหนกั มูลคาสงออก อากรขาออก 
๑ 0302 ปลาทูลังทัง้ตัวแชแขง็ 3,425,200.00 115,197,430.00 0.00 
๒ 4001 ยางกอนถวย 2,209,000.00 66,662638.84 0.00 
๓ 1108 แปงมันสําปะหลังสําเร็จรูป 2,830,376.00 39,307,030.40 0.00 
๔ 5407 ผาผืนทอดวยใยสังเคราะห 143,364.02 36,045,261.20 0.00 
๕ 6811 กระเบื้องสี ลอนคู ครอบ ทําดวยเซลลูโลสไฟเบอรซีเมนต 4,130,384.80 33,506,074.71 0.00 
๖ 0102 โคมีชีวิต 369,530.00 21,112,800.00 0.00 
๗ 8413 เครื่องปมน้ํา 56,872.70 14,483,871.00 0.00 
๘ 1102 แปงขาวผสม แปงขาวเหนียว 548,500.00 14,064,036.39 0.00 
๙ 1902 บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป 240,648.00 12,115,575.00 0.00 

๑๐ 0804 มะมวงสด 788,282.00 9,895,055.82 0.00 
๑๑  อื่น ๆ 1,412,475.40 57,375,828.56 0.00 

รวมทั้งสิน้ 16,154,632.92 419,765,601.92 0.00 
  

  - สินคานําเขาอันดับ ๑ ของดานสุไหงโก-ลก ไดแก ไมแปรรูป  

  - สินคาสงออกอันดับ ๑ ของดานสุไหงโก-ลก ไดแก ปลาทูลังทั้งตัวแชแข็ง 
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 การพาณิชยและกลุมอาชพี 
 การพาณชิยและการบรกิาร 
 สถานนี้ํามัน 
  -  จํานวนสถานีนํ้ามัน/ปม จาํนวน 3 แหง (CALTEX ปตท. Esso) 
 

 สถานแีกส 
  -  จํานวนสถานีแกส LPG จํานวน ๑ แหง (CALTEX) 
 

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

 โรงฆาสตัว 
  - จํานวนโรงฆาสัตวของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จํานวน ๑ แหง 
 

 สถานธนานบุาล (โรงรบัจํานํา) 
  - สถานธนานุบาลของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จํานวน ๑ แหง 
 

 สถานประกอบการ 
  -  ธนาคาร จํานวน 10 แหง 
  -  สถานที่จําหนายอาหารตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข จํานวน 399 แหง 
  -  แผงลอย จํานวน 152 แผง 
  

 (ท่ีมาของขอมูล : กองสาธารณสขุฯ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) 
 

 โรงแรมและรสีอรท/ทีพ่กั  จํานวน 35  แหง 
  - โรงแรมขนาดใหญ จํานวน 10 แหง  
  - โรงแรมขนาดกลาง จํานวน 5 แหง 
  - โรงแรมขนาดเล็ก จํานวน 17 แหง 
  - รีสอรท/ที่พัก จํานวน 3 แหง 
 

                      (ท่ีมาของขอมูล : กองคลัง เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) 
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โรงแรมขนาดใหญ จํานวน 10 แหง 
 

 
ชื่อ 
 

ที่อยู 
 

หมายเลขโทรศัพทติดตอ 

1.แกรนดการเดน  
(Grand Garden Hotel) 

66 ซอย 3 ถ.ประชาวิวัฒน  
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 
http://www.grandgardenhotel.com 
Email : info@grandgardenhotel.com 
 

      0 7361 3600 - 5  
      Fax. 0 7361 3500 

2.กรีนวิว บูติค  
(Greenview Boutique Hotel)  

84 ถ.วงศวิวัฒน ต.สุไหงโก-ลก  
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 
FB : Green view Boutique Hotel 
(บัตรขาราชการลดได 5% จากราคาปกติ) 
 

  09 8671 7037   

3.มารีนา   
(Marina Hotel)  

173 ถ.เจริญเขต ซ.3 ต.สุไหงโก-ลก  
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 
 

   0 7361 3881-5 

4.เวนิสพาเลส  
(Venice Palace Hotel)  

22 ถ.ชื่นมรรคา ต.สุไหงโก-ลก  
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 
 

0 7361 1200 

5.เก็นต้ิง  
(Genting Hotel) 

250 ถ.เอเชีย 18 ต.สุไหงโก-ลก  
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 
 

0 7361 3231 

6.เมอลิน  
(Merlin Hotel) 

68 ถ.เจริญเขต ต.สุไหงโก-ลก  
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 
 

0 7361 1413 

7.ธารารีเจนท   
(Tara Regent) 

3 ถ.เจริญเขต ซ.3 ต.สุไหงโก-ลก  
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 

   0 7361 1801-2   
0 7361 1584 

 

8.ปารคสัน 
(Parkson Hotel) 

301 ถ.เจริญเขต 3 ต.สุไหงโก-ลก  
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 
 

       0 7361 2789 - 90   
 

9. พลาซา 
(Plaza Hotel) 

2  ถ.เทศปฐม ต.สุไหงโก-ลก  
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 
 

0 7361 3402   

10.อินเตอรทาวเวอร   
(Inter Tower Hotel) 

104 ถ.ประชาวิวัฒน ต.สุไหงโก-ลก  
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 
 

0 7361 2701  
  08 1676 6701   

 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@grandgardenhotel.com
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โรงแรมขนาดกลาง จํานวน 5 แหง 
 

 
ชื่อ 
 

ที่อยู 
 

หมายเลขโทรศัพทติดตอ 

1.ทักษิณ 2 
(Taksin 2 Hotel) 

4 ถ.ประชาสําราญ ต.สุไหงโก-ลก  
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120  
FB : Taksin 2 Hotel โรงแรมทักษิณ 2 
 

0 7361 1088 

2.ริเวียรา  
(Riviara Hotel) 

40 ถ.ประชาวิวัฒน ต.สุไหงโก-ลก  
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 
 

0 7361 3743 

3.ทักษิณ 1 
(Taksin 1 Hotel) 

32 ถ.ประชาสําราญ ต.สุไหงโก-ลก  
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 
 

0 7361 1010   
0 7361 1083 

4.กรุงทอง  
(Krung Thong Hotel) 

152-4 ถ.ประเวศชลธี ต.สุไหงโก-ลก  
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 
 

0 7361 5753 

5.อัมรินทร 
(Amarin Hotel) 

185 ถ.ประชาวิวัฒน ต.สุไหงโก-ลก  
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 
 

0 7361 3696 
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โรงแรมขนาดเล็ก จํานวน 17 แหง 
 

 
ชื่อ 
 

ที่อยู 
 

หมายเลขโทรศัพทติดตอ 

1.นารา  
(Nara Hotel) 

10 – 12 ถ.ประชาวิวัฒน ต.สุไหงโก-ลก  
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 
 

0 7361 4118 

2.ไพรินทร 
(Pairin Hotel) 

35-37 ถ.ประชาวิวัฒน ต.สุไหงโก-ลก  
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 
 

  08 6960 9094 

3.วาเลนไทน 
(Valentine Hotel) 

2/1 ถ.วามันอํานวย ต.สุไหงโก-ลก  
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 
 

0 7361 2300 

4.ไทยเลียง 
(Thai Liang Hotel) 

40 ถ.เจริญเขต ต.สุไหงโก-ลก  
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 
 

0 7361 1132 

5.คําอิน 
(Come in Hotel) 

98/7 ถ.สฤษดิ์วงศ ต.สุไหงโก-ลก  
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 
 

0 7361 1187 

6.ฮาวาย 
(Hawaii Hotel) 

48 - 50 ถ.บุษยพันธ ต.สุไหงโก-ลก 
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 9612  
 

0 7361 1046 

7.มาดี 
(Ma Dee Hotel) 

19/1 ถ.บุษยพันธ  ต.สุไหงโก-ลก  
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 
 

0 7361 1214 

8.มายเลิฟ  
(My Love Hotel) 

62/34 ถ.ประชาวิวัฒน 1 ต.สุไหงโก-ลก  
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 
 

0 7361 3373 

9.อิมเพรส 
(Impress Hotel) 

28-30 ซอย 3 ถ.เจริญเขต ต.สุไหงโก-ลก  
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120  
 

0 7361 2648 

10.โรมัน  
(Roman Hotel)  

76, 78 ถ.สฤษดิ์วงศ ต.สุไหงโก-ลก  
อ.สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120 
 

 09 2313 1825 

11.ทาวนอินทาวน  
(Town in Town Hotel) 

41 ถ.ประชาวิวัฒน ซอย 2 ต.สุไหงโก-ลก  
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120  
FB : @tow.co.th 
  

0 7361 2263 
  08 1844 5486 

12.มายเฮาส 
(My House Hotel) 
 

98/2 ถ.สฤษดิ์วงศ ต.สุไหงโก-ลก  
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 
 
 

0 7361 1069 
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ชื่อ 
 

 
ที่อยู 

 
หมายเลขโทรศัพทติดตอ 

13.ฟอรยู  
(For You Hotel) 

98/4-5 ถ.สฤษดิ์วงศ ต.สุไหงโก-ลก  
อ.สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120 
 

073 611 487 

14.เอเชีย 
(Asia Hotel) 

18 ถ.เจริญเขต ต.สุไหงโก-ลก  
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 
 

073 611 101 

15. เอราวัณ เก็สทเฮาส      
(Erawan Guest House) 

27/1 ถ.วามันอํานวย ต.สุไหงโก-ลก  
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120  

   06 1303 7949 
  08 9792 2100 

16.ปารีส 
(Paris Hotel) 

31 – 33 ถ.สฤษดิ์วงศ ต.สุไหงโก-ลก  
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 
 

  08 9792 2100 

17.เฟสท  
(First Hotel)  

47 ถ.ประชาวิวัฒน ซอย 4 ต.สุไหงโกลก  
อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 96120 
 

  09 3668 0919 
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รีสอรทและทีพ่กั จํานวน 3 แหง 
 

 
ชื่อ 
 

ที่อยู 
 

หมายเลขโทรศัพทติดตอ 

1.Golok Golf Club & 
Resort 

ถ.บานตันหยงมะลิ ต.สุไหงโก-ลก  
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 
 

08 1898 0470 

2.Bird of Paradise 
 

50 ซอย 2 ถ.ทรายทอง 4 ต.สุไหงโก-ลก  
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120  
FB : @Bird Of Paradise Kolok 
 

09 3093 5696 

3.The Bed Kolok Resort 
 

81 ถ.ทรายทอง 4 ต.สุไหงโก-ลก  
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 
FB : The bed kolok resort  
 

0 7370 0878  
  08 6480 8381 

 

 
กลุมอาชพี/ผลติภณัฑชุมชนที่สาํคญั 
 - กลุมอาชีพรังนก    ประธานกลุม นายสุฮายมิง  อารง 
       มีสมาชิก จํานวน 7 คน 
 - กลุมอาชีพทําผาปาเตะ    ประธานกลุม นายเจะอาแซ  บินเจะอาหลี 
       มีสมาชิก จํานวน 9 คน 
 - กลุมอาชีพพัฒนาทักษะการพับผาขนหนู  ประธานกลุม นางชนากานต  คุณสุวรรณ 
       มีสมาชิก จํานวน 16 คน 
 - กลุมอาชีพัฒนาอาชีพปลูกมะนาวในบอซีเมนต ประธานกลุม นายอนัตถสรณ  จันทรวิลาศ 
       มีสมาชิก จํานวน 10 คน 
 

   (ท่ีมา : กองสวัสดิการฯ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) 
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7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 การนบัถือศาสนา 
 ประชากรในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีทั้งชาวไทย ชาวไทยเช้ือสายมลายู ชาวไทยเช้ือสายจีนและ  
ชาวมลายู สวนใหญชาวไทยและชาวไทยเช้ือสายจีนในเขตเทศบาลเมืองจะนับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต  
ชาวไทยมุสลิมนับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งมีศาสนสถานของแตละศาสนา ดังน้ี 
 

 ศาสนสถานประกอบดวย 
 ๑. ศาสนาอิสลาม ประกอบดวย มัสยิด ๗ แหง  
  - มสัยิดอะหมาดียะห (มัสยิดกลาง) 
  - มสัยิดอัลอามีน (โตะลือเบ) 
  - มสัยิดอัลฮาซานียะห (หะยีอาแช) 
  - มสัยิดอัรเราะหมาน (บือเร็งใน) 
  - มสัยิดอัซซอมาเดียร (กือดาบารู) 
  - มัสยิดปากีสถาน 
  - มสัยิดอัลวุสตอ 
 ๒. ศาสนาพทุธ มีวัด ๔ วัด คือ 
  - วัดชลเฉลิมเขต  
  - วัดทองดีประชาราม    
  - วัดโก-ลกเทพวิมล 
  - วัดขวัญประชา 
 ๓. ศาสนาครสิต มีโบสถครสิตจักร ๒ แหง 
  - คริสตจักรสัมพันธสุไหงโก-ลก  
  - โบสถคาทอลกิ (รังผึ้ง)    
 ๔. สุสาน (อิสลาม) จํานวน  ๑  แหง 
  - สุสานอิสลามสุไหงโก-ลก 
 ๕. สุสาน (จีน) จํานวน  ๑  แหง 
  - สุสานสขุาวดี 

 

  
 ประเพณีและงานประจําป 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีความเปนพหุสังคมและพหุวัฒนธรรม เน่ืองจากมีกลุมคนหลายเช้ือชาติอาศัยอยู
ทั้งชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม ชาวไทยนับถือศาสนาพุทธ และชาวไทยเช้ือสายจีน จึงมีความหลากหลายใน
ดานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม นอกจากน้ี ยังมีรายละเอียดปลีกยอยในความแตกตางของชาวไทยที่
นับถือศาสนาพุทธที่เปนคนทองถิ่นด้ังเดิม และคนที่อพยพยายถิ่นฐานมาจากภาคอ่ืนๆ ของประเทศไทย อยางไรก็ดี 
สิ่งที่ไมแตกตางกันของกลุมคนเหลาน้ี คือ ทุกคนลวนมีจิตใจเมตตา เอ้ือเฟอเผื่อแผ มีประเพณีเกาแกที่ยึดมั่นและ 
ถือปฏิบัติสืบเน่ืองกันมานาน ไดแก 

 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B9&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1
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งานอาซูรอสัมพันธ เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนและประชาชนทั่วไปรวมสืบทอดกิจกรรมการกวนอาซูรอ       
ใหคงสืบทอดตอไป โดยเนนการสรางความสัมพันธอันดีงามของการอยูรวมกันทามกลางความหลากหลาย
วัฒนธรรม 

 

    
 

 งานวันปยมหาราชจัดขึ้น ณ สวนภูมินทร อําเภอสุไหงโก-ลก จัดกิจกรรมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา   
เพ่ือเปนการรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเปนการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5  

 

   
 

งานวันออกพรรษากิจกรรมสงเสริมพุทธศาสนิกชนรวมตักบาตรเทโวโรหณะ ลากเรือพระ เสริมสิริมงคล
ในวันสําคัญทางศาสนา อนุรักษประเพณีวัฒนธรรมไทยใหคงสืบไป  
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 กิจกรรมนอมรําลึกวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) จัดขึ้น ณ อาคารสวนรื่นอรุณ ทุกภาคสวนในพ้ืนที่อําเภอสุไหงโก-ลกตางพรอมใจ    
สวมเสื้อสีเหลืองและไดรวมทํากิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชนเพ่ือถวายเปนราชกุศล  
 

    
 

 งานวันลอยกระทงจัดขึ้นเปนประจําทุกป ณ บริเวณสวนสิริธร เพ่ือสืบสานประเพณีของไทยใหคงอยูสืบไป
และเพ่ือดึงดูดนักทองเที่ยวเขามาในพ้ืนที่ โดยภายในงานมีการแสดงและการประกวดนางนพมาศใหคนในพ้ืนที่     
ไดรวมสนุกกัน 

 

   
 

 งานวันพอแหงชาติ พิ ธีทํา บุญตักบาตรถวายเปนพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทร                

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เน่ืองในวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันชาติและวันพอแหงชาติ        

โดยมีหัวหนาสวนราชการ ขาราชการ ประชาชน และนักเรียน พรอมใจกันสวมเสื้อเหลืองเพ่ือเขารวมกิจกรรม 
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 งานวันสงทายปเกาตอนรับปใหมเปนกิจกรรมหน่ึงที่สงมอบความสุขใหกับประชาชนในพ้ืนที่และ

นักทองเที่ยวที่เขามารวมกิจกรรม เพ่ือใหนักทองเที่ยวชาวมาเลเซียและประชาชนในพ้ืนที่ใกลเคียงไดเดินทาง
มารวมงานและเปนการกระตุนเศรษฐกิจในพ้ืนที่พรอมกับสรางรายไดใหกับประชาชนในพ้ืนที่อําเภอสุไหงโก-ลก 
 

   
 

 งานวันเด็กแหงชาติ จัดขึ้นประจําทุกป เพ่ือใหเด็กเยาวชนกลาคิดกลาแสดงออกในทางที่ถูกตอง        
เปนการเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงความสามารถ และสามารถเลือกรวมกิจกรรมที่หลากหลาย 
 
 

   
 

งานเทศกาลตรุษจีน จัดขึ้นเปนประจําทุกป ณ ศาลเจาแมโตะโมะ โดยมีการจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือความ
เปนสิริมงคล สงเสริมประเพณีของคนไทยเช้ือสายจีน และเพ่ือกระตุนการทองเที่ยวในพ้ืนที่อีกทางหน่ึง ซึ่งนับเปน
การสรางความเช่ือมั่นใหแกประชาชนและนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียในการมาทองเที่ยวสุไหงโก-ลก        
อาทิ การจัดริ้วขบวนสวยงาม เดินไปตามถนนสายตางๆ การแสดงเชิดสิงโต การประกวดหนูนอยตรุษจีน   
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วัน เฉลิมพระชนมพรรษาสมเ ด็จพระกนิษฐา ธิราช เจ า  กรมสมเ ด็จพระ เทพรั ตนราชสุดา                     
เจาฟามหาจักรี สิรินธร 2 เมษายน โดยมีการจัดการแขงขันกีฬาพ้ืนบาน ณ สนามกีฬามหาราช อําเภอสุไหงโก-ลก 
กิจกรรรมเดินเทิดพระเกียรติ ณ บริเวณศาลเจาแมโตะโมะ และกิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ                      
ณ ลานอเนกประสงค สนามกีฬามหาราช 
 

                                          
 

 งานเทศกาลอาหารจานเด็ด จัดข้ึนที่ลานอเนกประสงคสนามกีฬามหาราช เพ่ือเปนกระตุนเศรษฐกิจ    

สรางความมั่นใจใหกับนักทองเที่ยว และสงเสริมการทองเที่ยวของอําเภอสุไหงโก-ลก ภายในงานมีรานอาหาร          

และแผงลอยจําหนายอาหารที่ผานเกณฑมาตรฐาน รานจําหนายสินคาราคาถูก รานคา และบูทของหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการแสดงบนเวทีจากวงดนตรี การแสดงของนักเรียน การแสดงของดารา นักรองและ

การแสดงนักรองพ้ืนบานของไทยและมาเลเซีย 
 

   
 

งานวันสงกรานตจัดงานตอเน่ืองมาทุกป เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานตใหคงอยู สงเสริม
ประชาชนใหเขามาทองเที่ยวรวมเลนนํ้าสงกรานตกันอยางสนุกสนานในอําเภอสุไหงโก-ลก โดยมีกิจกรรมทําบุญ   
ตักบาตร การแหขบวนรถบุพชาติ สรงนํ้าพระพุทธรูป รดนํ้าขอพรผูสูงอายุ เน่ืองในวันผูสูงอายุแหงชาติ 
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งานรอมฎอนไดจัดกิจกรรมการสงเสริมปฏิบัติศาสนกิจ ณ  หองประชุมอเนกประสงคสวนรื่นอรุณเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมใหพ่ีนองมุสลิมทําความดี ทําบุญทําทาน เอ้ืออาทรชวยเหลือซึ่งกัน    
และกัน ตลอดจนสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหารและเจาหนาที่เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกกับสวนราชการ 
ผูนําชุมชน ผูนําศาสนา และแกนนําสตรีในพ้ืนที่ 

 

   
 

งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 
นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก คณะผูบริหาร หนวยงาน สวนราชการ พอคา ประชาชนในพ้ืนที่อําเภอ            
สุไหงโก-ลก รวมพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ เพ่ือถวายเปนราชกุศล เน่ืองในโอกาสวันเฉลมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินี และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 
 

   
 

งานสืบสานวัฒนธรรม ไทย–มาเลเซีย จัดขึ้น ณ ลานอเนกประสงคสนามกีฬามหาราช (ลานคนเดิน)       
หรือภายในสวนสิรินธร เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนรวมทั้งประชาชนในพ้ืนที่ไดเรียนรูและเห็นถึงความงดงาม
ของวัฒนธรรมในพ้ืนที่ที่ควรคาแกการอนุรักษและสืบสานตอไป และยังแสดงใหเห็นถึงความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในพ้ืนที่ ภายในงานประกอบดวยกิจกรรมมากมาย เชน การเปดบูธจําหนายสินคา รองเง็ง การแสดง
นาฏศิลปสัมพันธไทย-จีน การแสดงแฟช่ันโชวเครื่องแตงกาย การเชิดหุนมโนราห เปนตน  
 

    



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) หนา 56 
 

งานวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษาเพ่ือถวายเปนพุทธบูชา สืบสานประเพณี วัฒนธรรมทางศาสนากัน
อยางพรอมเพรียง สําหรับพิธีไดเริ่มดวยการบูชาพระรัตนตรัย สวดฉลองเคร่ืองขาวมธุปายาส หลังจากเสร็จสิ้นพิธี
บูชาพระรัตนตรัยแลว ไดมีการประกอบพิธีกวนขาวมธุปายาส จากน้ันไดมีพิธีการหลอเทียนพรรษา 
 

   
 

งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ       
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ อดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลา
เจาอยูหัว 28 กรกฏาคม จัดขึ้น ณ อาคารสวนรื่นอรุณ โดยทําพิธีทําบุญตักบาตรและกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
เฉลิมพระเกียรติฯ ณ หอประชุมโรงเรียนสุไหงโก-ลก และในชวงเย็นของวันเดียวกัน กิจกรรมจุดเทียนถวายพระพร
ชัยมงคลฯ เพ่ือแสดงถึงความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริยและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีตอปวงชน    
ชาวไทย 
 

    
  

 งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 
12 สิงหาคมเทศบาล ไดจัดพิธีทําบุญใสบาตรขาวสาร/อาหารแหง ณ บริเวณลานคนเดิน ตอดวยพิธีวางพานพุม
ดอกมะลิและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เปนการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสามัคคีของประชาชน
ทุกหมูเหลาและความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค 

   

  



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) หนา 57 
 

 ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 ผาปาเตะ (Sarong batik) เปนผาที่พิมพมือดวยบล็อก ลายดอกไมตางๆ แบบด้ังเดิม เปนภูมิปญญา   
ทองทองถิ่น ควรอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณของทองถ่ิน ผาปาเตะ สุไหงโก-ลก (ชุมชนบาโงเปาะเล็ง)     
เปนโรงผลิตผาปาเตะแบบด้ังเดิม ใชภูมิปญญาทองถิ่น ผลิตมานานกวา ๓๐ ป ซึ่งถือไดวามีประสบการณ          
ในดานการผลิตและจําหนาย ทางกลุมไดพัฒนาลวดลาย สีสัน และคุณภาพของผาปาเตะใหดีย่ิงข้ึนมาเรื่อยๆ      
จนปจจุบันไดเปนสินคา OTOP ระดับ ๓ ดาว และยังไดเปนสถานที่เรียนรู ศึกษาดูงานการทําผาปาเตะแบบด้ังเดิม 
 
 

ผาปาเตะ (ผาถุง/โสรง)    ผาปาเตะ (ลายเต็ม)

 
 

 
 

  : ชื่อรานชุมชนบาโงเปาะเล็ง ท่ีอยู ๓๘๙/๑๔ ถนนทรายทอง ๔ ตําบลสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก          
จังหวัดนราธิวาส โทร. 08 1598 6409 และ 08 0703 4950 (Facebook : ผาปาเตะ-สุไหงโกลก) 
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"หตุ"  

 "หุต" เปนภาษาถิ่นที่ใชเรียกเครื่องมือดักปลา ทําจากไมไผและยานลิเภาเปนองคประกอบหลัก       
เปนเครื่องมือที่สืบทอดมาอยางยาวนานนับรอยป ตามคําบอกเลาของ นายอเนก โฉมอําไพ อายุ ๗๓ ป       
ชาวบานชุมชนสวนมะพราว ผูเช่ียวชาญการทํา "หุต" ที่ไดรับการถายทอดจากปูมาต้ังแตอายุ ๘ ขวบ ชาวบาน
ชุมชนสวนมะพราว สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อวางเวนจากการเกษตรและอาชีพหลักของตน จะเห็น
สมาชิกชุมชนปลูกผักลอมร้ัวไวรับประทานเองภายในครัวเรือน ครั้นเมื่อยางเขาสูหนาฝน นํ้าหลาก ชาวบานบาง
ทานจะนําเคร่ืองมือจับปลา หรือ "หุต" ไปดักปลาบริเวณคลองสุไหงโก-ลก สะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตที่เรียบงาย
และพอเพียง "หุต" นับเปนภูมิปญญาอยางหน่ึงที่สมาชิกชุมชนสวนมะพราวอยากสืบสานใหคงอยู                
จึงถายทอดภูมิปญญาผานการฝกอบรมใหแกเด็กและเยาวชน โดยการประยุกต "หุต" ใหเปนโคมไฟ ตอยอด      
สูการพัฒนาอาชีพ สงเสริมรายไดตอไป โครงการพัฒนาอาชีพและแกไขปญหาความยากจนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง (กิจกรรมสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น "หุต" ตอยอดสูการพัฒนาอาชีพ "โคมไฟ" ชุมชนสวนมะพราว) 
 

 
 
  สินคาพืน้เมืองและของทีร่ะลกึ 
  ผาบาติก และผาปาเตะ ไดถูกนําไปแปรรูปเปนสินคาตางๆ มากมายและไดรับความนิยมในหมูคน
รุนใหมมากขึ้นดวยมีลวดลายที่เปนเอกลักษณสวยงาม โดดเดน และแสดงอัตลักษณทองถิ่น สามารถหาซื้อเปน 
ของฝากและของที่ระลึกไดในหลากหลายรปูแบบทั้งเสื้อ กระโปรง กางเกง ผาโสรง กระเปาสะพาย กระเปาเงิน 
และผาเช็ดหนา 
  - สมุาตราบาติก โทร. 0 7361 9187, 08 1540 1024 
  - โยฮันบาติก โทร. 0 7361 8247 
  - ซาโลมาปาเตะ โทร. 09 9319 3410 
  - นินาปาเตะ โทร. 08 1598 6409    
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  โรตีแชแข็งสําเร็จรูปเปนสัญลักษณวัฒนธรรมดานอาหารของชาวสามจังหวัดชายแดนภาคใต    
ซึ่งโรตีแชแข็งสําเร็จรูปของดีเมืองโก-ลก มีใหเลือกซื้อ 2 ยี่หอ คือ โรตีบีบี แฟมิลี่ และโรตีอาสฮา ทุกคนสามารถทํา
กินเองที่บานไดงายๆ เพียงนําโรตีออกมาจากชองแชแข็ง พักไวใหนํ้าแข็งละลาย จากน้ันลงทอดในนํ้ามันก็สามารถ
อรอยไปกับโรตีนุมๆ ที่รับประทานคูกับนํ้าชา/กาแฟในมื้อเชา หรือจัดเปนของวางยามบายและมื้อดึก โดยอาจ
รับประทานกับแยม ไอศกรีมและเครื่องด่ืมเย็นๆ ก็อรอยไปอีกแบบ  
 

 
 

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

อาสฮา ติดตอไดที่เบอร 089 657 1770, 089 296 9527 
 

  

  น้ําพริกแหง ฮานา ซามา พรอมทานในรูปแบบซองและกลอง มี 4 รสชาติใหไดลิ้มลอง         
คือ นรกกุง หมึกยางเกาหลี ปลาอินทรียทรงเครื่อง บูดูทรงเครื่อง นอกจากน้ี ยังมีขาวหอมกระดังงาธัญพืชอัดแทง    
เปนผลิตภัณฑใหมที่กําลังจะออกวางขายประมาณเดือนกรกฎาคม สามารถไปหาซื้อเปนของฝากไดที่           
Food Center หรือติดตอเขาชมศึกษาดูงานกระบวนการผลิตนํ้าพริกฟรีโดยไมเสียคาใชจายไดที่ เบอรติดตอ    
089 870 3550 Fb Page : ฮานา ซามา นํ้าพริกแหง Hana Sama สถานที่จําหนาย22/4 หมู 6           
ตําบลปาเสมัส อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
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 อาหารพืน้เมือง 
 ละแซ เปนอาหารพ้ืนเมืองของชาวไทยมุสลิมในอําเภอสุไหงโก-ลก นิยมรับประทานเปนอาหารเชาหรือ
งานเทศกาลตางๆ เปนเสนแปงน่ิมมวนเปนกอนยาว คลายขนมจีนผสมกวยเต๋ียวเสนใหญ 
 

 
 

 นาซิดาแฆ เรียกเปนภาษาไทยวา “ขาวมันแกงไก”เปนอาหารพ้ืนเมืองของชาวไทยมุสลิมในอําเภอ          
สุไหงโก-ลก คําวา “นาซิดาแฆ” หมายถึง ขาวสําหรับคนอนาถา สวนประกอบสําคัญของนาซิดาแฆ การได        
ช่ือเชนน้ีสืบเน่ืองมาจาก สวนประกอบสําคัญของนาซิดาแฆเปนสวนผสมระหวางขาวจาวกับขาวเหนียว เพราะผูมี
รายไดนอยถามีขาวจาวกับขาวเหนียวเพียงบางสวนก็สามารถนํามาปนกันทําเปนอาหารไดแลว อีกความหมายหน่ึง 
หมายถึง ขาวของคนตางถิ่น เน่ืองจากชาวอินโดนีเซีย เปนผูนํามาเผยแพร  
 

 
 

 ขาวยําสมุนไพร ขาวยําเปนอาหารจานเดียวและถือวาเปนอาหารทองถิ่นของคนในอําเภอสุไหงโก-ลก 
นิยมกินเปนอาหารเชาหรืออาหารกลางวัน ขาวยําประกอบดวยขาวสีมวง (ดอกอัญชัน)สีเหลือง (ขมิ้น) สีเขียว 
(ใบเตย) เปนอาหารเอกลักษณประจําทองถ่ิน เรียกในภาษามาลายูวา NasiKerabu/นาซิกาบู ซึ่ง “นาซิ” แปลวา 
“ขาว” สวน “กาบู” แปลวา “ยํา" หมายถึงขาวสุกที่คลุกเคลากับนํ้าบูดูและผัก ใหผสมกันแลวรับประทาน 
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 นาซิกาเปะหรือลาซิติเนะ เปนอาหารพ้ืนเมืองของชาวไทยมุสลิมในอําเภอสุไหงโก-ลกไดรับอิทธิพล
วัฒนธรรมการกิจจากประเทศเพ่ือนบานอยางประเทศมาเลเซีย นิยมรับประทานกับขาวอัด โดยใชขาวสวยหุงเสร็จ
แลวมาอัดเปนกอน เปนอาหารเชาทานกันสมัน (ซามา) หรือ สะเตะ ซึ่งชาวบานนิยมรับประทานในตอนเชา หรือ
ในงานพิธีตางๆ เชน วันฮารีรายอ หรือวันทําบุญเน่ืองในโอกาสตางๆ  
 

 
 

  รอเยาะ เปนอาหารวางชนิดหน่ึง มีคุณคาทางอาหารลักษณะเชนเดียวกับสลัด เครื่องปรุงประกอบดวย
เสนหมี่ลวก เตาหูทอดและกุงชุบแปงทอดหั่นเปนช้ินสี่เหลี่ยมผืนผาเล็กขนาดน้ิวมือ ถั่วงอก แตงกวาหั่นเปนช้ิน
บางๆ ผักบุงลวกหั่นเปนช้ินเล็ก และไขตม 

 

 ปูโละปาฆี เปนขาวเหนียวสีนํ้าตาลกวนกับนํ้าตาลแวน รสชาติหวานๆ กินกับมะพราวขูดฝอยและ       

ปลาทอด 
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 โรตปีาแย ทานเปนแปงทอดนุมๆ ไวทานกบัแกงกระหรี่ไกหรือแกงมัสมัน่เน้ือ หรือนมขน 

  
 
 กือโปะ เปนขาวเกรียบชนิดหน่ึง ที่ไมตองนําไปตากแหง กอนนําไปทอด เหมือนขาวแหงโดยทั่วไป หากแต 
เปนขาวเกรียบสด หรือ ขาวเกรียบที่ทําจากปลาทูสดๆ น่ันเอง ซึ่งภาษาถิ่น จะนิยม เรียกวา “กือโปะ” หรือ     
“กะโปะ” 

 

 ตปูะซตูง คือ อาหารหวานที่นําปลาหมึกมายัดขาวเหนียวลงทอง จากน้ันตมดวยกะทิและปรุงรสดวย
นํ้าตาลแวนและเกลือ เปนขนมหวาน 
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๙.ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
  น้ํา 
 แหลงนํ้าธรรมชาติในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีแมนํ้าสุไหงโก-ลก เปนแมนํ้าสายสําคัญ เปนแมนํ้าที่กั้น

พรมแดนระหวางไทยกับประเทศมาเลเซีย ไหลผานอําเภอสุไหงโก-ลก ของประเทศไทย และเมืองรันตูปนยัง  

ของรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย  

 แหลงน้ําในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  
สระ, หนอง, บึง จํานวน ๓ แหง/คู,คลอง,ลําธาร จํานวน ๑๕ แหง/บอ,บอดาล จํานวน ๑ แหง/บอนํ้าต้ืน     
จํานวน ๒ แหง 
 สระ,หนอง,บึง ไดแก 
  - ชุมชนตันหยงมะลิ  (หนองนํ้า/บึง ๒ แหง) 
  - ชุมชนสวนมะพราว  (สระ ๑  แหง) 
 คู,คลอง,ลําธาร ไดแก 
  - ชุมชนทาประปา  (คลอง ๑ แหง) 
  - ชุมชนบือเร็งใน  (คลอง ๑ แหง) 
  - ชุมชนสันติสุข   (คลอง ๑ แหง) 
  - ชุมชนบือเร็ง   (คลอง ๑ แหง) 
  - ชุมชนตันหยงมะลิ  (ลําธาร ๓ แหง คลอง ๑ แหง) 
  - ชุมชนสวนมะพราว (คลอง ๑ แหง) 
  - ชุมชนกือดาบารู  (คลอง ๑ แหง) 
  - ชุมชนโปฮงยามู  (คลอง ๑ แหง) 
  - ชุมชนทาโรงเลื่อย  (คลอง ๑ แหง) 
  - ชุมชนทากอไผ  (คลอง ๑ แหง) 
  - ชุมชนเจริญสุข  (คลอง ๑ แหง) 
  - ชุมชนหัวสะพาน (คลอง ๑ แหง) 
 บอ,บาดาล ไดแก 
  - ชุมชนโก-ลกวิลเลจ (บาดาล ๑ แหง) 
 บอน้ําตื้น ไดแก 
  - ชุมชนโก-ลกวิลเลจ (บอนํ้าต้ืน ๑ แหง) 
  - ชุมชนตันหยงมะลิ (บอนํ้าต้ืน ๑ แหง) 
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  ปาไมและตนไมบริเวณริมทางถนนสายตางๆ ของเทศบาล 

 ปาไมในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จะมีลักษณะเปนสวนสาธารณะและมีตนไมบริเวณริมทางถนนสาย

ตางๆ ของเทศบาล โดยเทศบาลมีเปาหมายในการมุงหวังในการขยายพ้ืนที่สีเขียวใหครอบคลุมรอบพ้ืนที่ เห็นได

จากการสรางสวนสาธารณะ ไดแก สวนสิรินธรสวนรื่นอรุณสวนภูมินทรสวนหนาโรงพยาบาลสวนมิ่งขวัญประชา

สวนสุขภาพชลประทานอีกทั้งเทศบาลยังมีจัดกิจกรรมการปลูกตนไม ไดแกกิจกรรมปลูกตนไมเพ่ือพอและกิจกรรม

ปลูกตนไมวันเทศบาล 
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 คุณภาพของทรพัยากรธรรมชาต ิ
 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติในอําเภอสุไหงโก-ลก คอนขางจะสมบูรณ ทั้ง ดิน นํ้า ปาไม จะเห็นได
จากเกษตรกรในพ้ืนที่สามารถทําการเกษตรไดตลอดทั้งป และมีเน้ือที่เปนปาพรุที่มีครอบคลุมอาณาเขตของ    
อําเภอสุไหงโก-ลก ปาพรุเปนปาผืนสุดทายของเมืองไทยที่ไดรับการประกาศใหเปนที่ชุมนํ้าลําดับที่ ๑,๑๐๒        
ของประเทศไทย โดยคลอบคลุมพ้ืนที่ ๓ อําเภอ คือ อําเภอตากใบ อําเภอสุไหงปาดี และอําเภอสุไหงโก-ลก          
มีพ้ืนประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ ไร สวนที่สมบูรณน้ันเหลือ ๕๐,๐๐๐ ไร ปาพรุโตะแดงแหงน้ีเปนปาที่มีความอุดม
สมบูรณไปดวยสัตว ปาและพรรณไม โดยมีลํานํ้าสําคัญหลายสายไหลผาน ไดแก คลองสุไหปาดี แมนํ้าบางนรา 
และคลองโตะแดง  

 
9.การบริหารของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  

 การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 ดวยปรากฏวาในสภาพปจจุบันน้ีปญหาความเดือดรอนตางๆ ตลอดจนการกําหนดทิศทางการพัฒนา
ทองถิ่นใดๆ ก็ตาม สามารถตอบสนองความตองการและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอคนในทองถิ่นไดก็ดวยการที่
คนในทองถิ่นน้ันๆ เปนผูมีสวนริเริ่ม คิด ตัดสินใจ ตรวจสอบ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกเปนหนวยงานภาครัฐ 
หนวยงานหน่ึงที่ใหการสนับสนุนประชาชนใหมีสวนรวมเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น ขอปญหาและความตองการ
ในรูปแบบประชาคม เพ่ือจัดทําเปนโครงการหรือกิจกรรมบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น เพ่ือใหขอมูลสอดคลองกับ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 
และแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกไดตระหนักและเห็นความสําคัญอยางยิ่ง ที่จะให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินตามกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือเปดโอกาสให 
ประชาชน ชุมชน สมาคม ชมรม สถานศึกษา สวนราชการและรัฐวิสาหกิจมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 
กําหนดทิศทางในการพัฒนาใหเปนไปตามความตองการของประชาชนและสามารถเขาถึงปญหาที่เกิดขึ้นไดอยาง
แทจริง และเพ่ือใหแผนพัฒนาเทศบาลนําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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รปูแบบของสือ่ที่ใชในการประชาสัมพนัธเทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก 
 การจัดทําเว็บไซตของเทศบาล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกไดจัดทําเว็บไซต www.kolokcity.go.th      
เพ่ือเปนชองทางในการประชาสัมพันธกิจกรรม ผลงาน ขาวสารตางๆ ของเทศบาล อีกทั้งเว็บไซตยังจัดให           
มีชองทางสําหรับประชาชนในการรองเรียน รองทุกข ขอมูลขาวสารไดผานทางอีเมล และสามารถดาวนโหลด
ขอมูลตางๆ ของเทศบาลไดจากเว็บไซต 
 การจัดใหมี Facebook/เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก Facebook เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สามารถที่จะ
อัพเดทขอมูลขาวสารไดเปนปจจุบันและรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถเขาถึงและทราบขอมูลของผูเขาชม Facebook 
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกไดเปนอยางดี ทําใหประชาชนที่ติดตาม สามารถเขาถึงขอมูลไดและประชาชนสามารถ
รองเรียน รองทุกข หรือสอบถามขอมูลไดทุกชวงเวลา เปนชองทางที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาอีกดวย 
 การจัดทําเอกสารเผยแพร Online ใชชื่อวา koloktoday จัดทําปายเผยแพรผานชองทางตางๆ อาทิ 
เชน Facebook line ฯลฯ โดยจัดทําปายเผยแพรทุกวันอังคาร เพ่ือใหประชาชนทั้งในเขตเทศบาล และประชาชน
ทั่วไป รับทราบขอมูลขาวสารที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาหและขาวสารการจัดทํากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นตอไป 
 การจัดใหมีชองทางติดตอสื่อสารกับประชาชนผาน การจัดใหมีชองทางติดตอสื่อสารกับประชาชน    
ผานทาง Application line เพ่ือเปนชองทางในการสงขอมูลขาวสาร การประชาสัมพันธ และเปนการรองเรียน 
รองทุกข มายังเทศบาล 
 การจัดตั้งศูนยบริการขอมูลขาวสาร เทศบาลไดจัดทําศูนยใหบริการขอมูลขาวสาร แกประชาชนและ
ผูสนใจ บริเวณช้ัน ๒ ของสํานักงานเทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน) ซึ่งภายในหองศูนยบริการขอมูลขาวสาร
ดังกลาว มีเอกสารที่เกี่ยวของกับเทศบาล เชน แผนพัฒนาเทศบาล เทศบัญญัติตางๆ เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย บรรยายสรุป ฯลฯ ระเบียบ กฎหมาย ตลอดจนหนังสือที่มีเน้ือหาสาระหลากหลายใหบริการกับประชาชน
ที่ตองการรับรูขอมูลขาวสารของเทศบาล 
 
 
 
 

http://www.kolokcity.go.th/
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ขอมูลเก่ียวกับศักยภาพของทองถ่ินแผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชาการตามแผนอัตรากําลงั ๓ ป 

โครงสรางเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

แผนภูมิแสดงโครงสรางการบริหารงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานเทศบาล ระดับสูง) 

 
หนวยงานตรวจสอบภายใน 

รองปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง) 

รองปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับสูง) 

กองชาง 

(นักบริหารงานชาง ระดับกลาง) 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง) 

กองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) 
กองวิชาการและแผนงาน 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) 
สํานักปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานท่ัวไป

ระดับกลาง) 

สํานักการศึกษา 

(นักบริหารการศึกษา ระดับสูง) 

กองสวัสดิการสังคม 

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 

ระดับกลาง) 

* งานธุรการ 

* ฝายบริหารงานท่ัวไป 

   - งานการเจาหนาที่ 

   - งานสงเสริมการทองเที่ยว 

* ฝายปกครอง 

   - งานทะเบียนราษฎรและ

บัตร 

   - งานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

   - งานรักษาความสงบ 

* กิจการเทศพาณิชย 

- งานกิจการสถานีขนสง 

*งานธุรการ 

* ฝายแผนงานและงบประมาณ 

   - งานวิเคราะหนโยบายและ

แผน 

   - งานจัดทํางบประมาณ 

   - งานนิติการ       

* ฝายบริการและเผยแพร

วิชาการ 

- งานประชาสัมพันธ 

   - งานสารสนเทศและการ

ส่ือสาร 

 

 

* งานธุรการ 

* ฝายบริหารงานคลัง 

   - งานการเงินและบัญชี 

   - งานสถิติการคลัง 

* ฝายพัสดุและทรัพยสิน 

   - งานพัสดุ 

   - งานทะเบียนพัสดุ 

* ฝายพัฒนารายได 

   - งานผลประโยชน 

   - งานพัฒนารายได 

* ฝายแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน 

   - งานแผนที่ภาษี 

   - งานทะเบียนทรัพยสิน 

 

* งานธุรการ 

* ฝายควบคุมการกอสราง 

- งานวิศวกรรม 

   - งานสถาปตยกรรม 

* ฝายควบคุมอาคารและผัง

เมือง 

   - งานควบคุมอาคาร 

   - งานผังเมือง 

* ฝายสาธารณูปโภค 

- งานสาธารณูปโภค  

- งานจัดสถานที่และการ      

ไฟฟาสาธารณะ 

- งานสวนสาธารณะ 

* งานธุรการ 

*ฝายบริหารงานสาธารณสุข 

- งานสุขาภิบาลและอนามัย

ส่ิงแวดลอม 

   - งานรักษาความสะอาด 

   - งานเผยแพรและฝกอบรม 

*ฝายบริการสาธารณสุข 

   - งานสงเสริมสุขภาพ 

   - งานปองกันและควบคุม

โรคติดตอ 

   - งานสัตวแพทย 

   - งานศูนยบริการสาธารณสุข 

 

* สวนบริหารการศึกษา 

* ฝายบริหารหารศึกษา 

   - งานโรงเรียน 

   - งานกิจการโรงเรียน 

* ฝายบริหารงานท่ัวไป 

   - งานธุรการ 

   - งานวางแผนบุคคลและทะเบียน

ประวัต ิ

   - งานแผนงานและโครงการ 

   - งานงบประมาณ 

* สวนสงเสริมการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 

* ฝายสงเสริมการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 

  - งานหองสมุด 

   - งานการกีฬาและนันทนาการ 

   - งานสงเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม 

* งานธุรการ 

*ฝายพัฒนาชุมชน 

   - งานพัฒนาชุมชน 

   - งานสงเสริมและพัฒนา

อาชีพ 

* ฝายสังคมสงเคราะห 

   - งานสังคมสงเคราะห 

   - งานสวัสดิการเด็กและ

เยาวชน 
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โครงสรางฝายบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

คณะผูบริหารเทศบาล      

เมืองสุไหงโก-ลก 

สภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

ประธานสภาฯ 

รองประธานสภาฯ 

สมาชิกสภา 

นายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี (๓) 

ปลัดเทศบาล 

รองปลัดเทศบาล (๒) 

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี/   

เลขานายกเทศมนตร ี

กองสวัสดิการสังคม สํานักการศึกษา กองสาธารณสุข               

และสิ่งแวดลอม 

กองชาง 

กองคลัง กองวิชาการและแผนงาน สํานักปลัดเทศบาล 
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สถิติอัตรากําลงัเจาหนาทีเ่ทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

 
 

สวนราชการ 

 
ประเภทตําแหนงในการบริหารงาน 

 
ลูกจาง 

 
 

รวม
ทั้งสิ้น  

ทั่วไป 
 

วิชาการ 
 

อํานวยการ
ทองถิ่น 

 
บริหาร
ทองถิ่น 

 
รวม 

 
ประจํา 

 
พนักงาน

จาง 
 

นักบริหารงานทั่วไป 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3 

 
3 

 
- 

 
- 

 
3 

 

สํานักปลัด 
 

4 
 

4 
 

๓ 
 
- 

 
๑1 

 
- 

 
60 

 
๗1 

 

สํานักการศึกษา 
 

๔ 
 

3 
 

1 
 
- 

 
8 

 
- 

 
๑6 

 
๒4 

 

กองคลัง 
 

5 
 

3 
 

๔ 
 
- 

 
๑2 

 
๑ 

 
๑7 

 
30 

 

กองชาง 
 

8 
 

๑ 
 

๓ 
 
- 

 
๑2 

 
๑3 

 
60 

 
๘๕ 

 

กองวิชาการและแผนงาน 
 

1 
 

4 
 

๓ 
 
- 

 
8 

 
- 

 
๕ 

 
๑3 

 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

 
๑ 

 
๒ 

 
3 

 
- 

 
6 

 
3 

 
๑๔๐ 

 
๑49 

 

กองสวัสดิการสังคม 
 

1 
 

4 
 

๓ 
 
- 

 
8 

 
- 

 
7 

 
๑5 

 

สถานีขนสงผูโดยสาร 
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

3 

 
 

3 

 

สถานธนานุบาล 
 

2 
 

1 
 

2 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๕ 

 
 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) หนา 70 
 

 

 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกมีภารกิจที่ตองปฏิบัติเพ่ือแกไขปญหาภายใตอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ 
การกาํหนดสวนราชการและอํานาจหนาทีข่องสวนราชการของเทศบาล 

๑. สํานักปลัดเทศบาล มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล หรือกิจการที่มิไดกําหนดไววา
เปนหนาที่ของสวนราชการใด รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิงและงานอ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย 

๒. สํานักการศึกษา มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการศึกษา บํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพละศึกษาราษฎร

ไดรับการศึกษาอบรม บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น        

และงานอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย 

๓. กองคลัง มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชี การพัสดุและทรัพยสินการงบประมาณงาน

ผลประโยชน และงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

๔. กองชาง มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการผังเมืองและโยธา การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ บํารุงการ

ไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน ใหมีนํ้าสะอาดหรือการประปา บํารุงทางระบายนํ้า ปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม รักษา

ความสะอาดเรียบรอยของทองถิ่น บํารุงสวนสาธารณะสถานที่พักผอนหยอนใจและงานอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย 

๕. กองวิชาการและแผนงาน มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับงานวางแผน งานงบประมาณ  และงานอ่ืนที่ไดรับ

มอบหมาย 

๖. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุข ปองกันและระงับโรคติดตอ 

รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ใหมีโรงฆาสัตว 

ตลาด บํารุ งสถานที่ทํ าการพิทักษรักษาคนเจ็บไข  มีสุสานและฌาปนสถาน จัดทํากิจการซึงจํา เปน                  

เพ่ือการสาธารณสุข บํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็กและงานอ่ืนทีไดรับมอบหมาย 

๗. กองสวัสดิการสังคม มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญา

ทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น การสังคมสงเคราะหบํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร สงเสริม

การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ และงานอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย 

๘. สถานธนานุบาล มีหนาที่เกี่ยวกับการรับจํานํา ไถถอน สังหาริมทรัพย ดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือ

สถานสินเช่ือทองถิ่น และงานอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย 
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สถานะการคลงั 
ประมาณการรายรบั-รายจาย ๕ ปยอนหลงั 

 
ประเภทรายรบั 

รายรบัจริง ประมาณการ 
พ.ศ.๒๕62 

พ.ศ. ๒๕๕8 พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ.๒๕61 

รายไดจัดเกบ็เอง  
หมวดภาษีอากร 17,371,014.65 17,556,117.56 17,016,433.98 16,854,700.51 16,640,000.00 
หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและ
ใบอนุญาต 

4,651,674.16 4,844,093.22 5,161,269.34 5,409,918.98 4,803,000.00 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 9,472,148.07 9,317,532.87 8,523,141.92 8,870,594.90 8,500,000.00 
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชย 

3,965,724.13 4,892,922.82 5,758,548.50 5,364,323.54 4,000,000.00 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 858,428.50 742,513.60 956,693.70 711,673.00 803,000.00 
หมวดรายไดจากทุน 128,000.00 195,950.00 629,744.00 548,009.00 200,000.00 

รวมรายไดจัดเกบ็ 36,446,989.51 37,549,130.07 38,045,831.44 37,759,219.93 34,946,000.00 
รายไดที่รัฐบาลเกบ็แลวจัดสรรให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     

หมวดภาษีจัดสรร 135,654,858.88 144,400,297.36 144,726,754.61 152,627,908.00 136,900,000.00 
รวมรายไดที่รฐับาลเกบ็แลวจัดสรรให 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

135,654,858.88 144,400,297.36 144,726,754.61 152,627,908.00 136,900,000.00 
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ประเภทรายรบั 

รายรบัจริง  

ประมาณการ 

พ.ศ.๒๕62 

พ.ศ. ๒๕๕8 พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ.๒๕61 

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนให 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่และ 
ภารกิจโอนเลือกทํา 

129,579,449.00 149,541,835.00 66,634,982.00 53,521,210.00 54,807,600.00 

เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา - 101,462,077.98 170,008,550.40 167,578,790.00 170,000,000.00 

เงินอุดหนุนชดเชยรายได - - - 16,798,600.00 12,000,000.00 

รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนให 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

129,579,449.00 251,003,912.98 236,643,532.40 237,898,600 236,807,600.00 

รวม 301,681,297.39 432,953,340.41 419,416,188.45 428,285,727.93 408,653,600.00 
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รายจายตามงบรายจาย 

 

หมวดรายจาย 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 พ.ศ.๒๕60 พ.ศ.๒๕61 ประมาณการ 

พ.ศ.๒๕62 

จายจากงบประมาณ      

๑. งบกลาง 

๒. งบบุคลากร 

๓. งบดําเนินงาน 

๔. งบลงทุน 

๕. งบรายจายอ่ืน 

๖. งบเงินอุดหนุน 

11,023,598.12 

124,742,208.45 

77,433,072.97 

23,058,760.23 

- 

16,407,940.35 

9,908,980.33 

127,848,913.30 

86,801,515.71 

35,913,046.94 

2,490,000.00 

14,026,657.66 

44,463,851.29 

151,452,292.20 

108,612,047.39 

51,389,416.07 

2,990,000.00 

8,011,408.58 

48,663,869.53 

156,452,331.93 

104,199,212.05 

16,245,966.89 

- 

7,451,426.76 

57,883,320 

196,232,890 

138,189,390 

15,963,300 

- 

7,940,000 

รวมรายจายจากงบประมาณ 252,665,580.12 276,989,113.94 366,919,015.53 333,012,807.16 416,208,900 
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ขอมูลของสถานธนานบุาล 

 

รายการ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕59 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

๑. เงินทุน (ทนุดําเนินการ) 

๒. เงินทุนหมนุเวียน 

๓. กําไรสุทธิ 

๔. ผูใชบริการ 

    ๔.๑ จํานํา (ราย) 

    ๔.๒ ไถถอน (ราย) 

๕. ทรัพยที่หลดุจอง 

56,406,821.07 

76,852,045.76 

19,195,161.67 

 

50,316 

49,358 

19,636,485 

66,004,401.91 

108,378,629.44 

17,881,078.46 

 

50,171 

48,353 

10,800,583 

74,944,941.14 

112,171,322.24 

22,421,205.19 

 

54,300 

52,855 

17,971,840 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

สวนที่ ๒ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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สวนที่ 2 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
1.ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ บัญญัติใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ 
เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทํา              
แผนตางๆใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว 
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดดําเนินการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)                
เปนที่เรียบรอยแลว และคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติ 
ประกอบกับในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมไดลงมติ            
ใหความเห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) แลว 

ดังน้ัน ภายใตเง่ือนไขโครงสรางประชากร โครงสรางเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดลอม และปจจัยการพัฒนาตางๆ ที่เกี่ยวของ สงผลใหประเทศไทยจําเปนตองมีการวางแผนการ
พัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อยางไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเปนเรื่องที่ตองใชระยะเวลาในการ
ดําเนินงานเพ่ือใหเกิดการปรับตัวซึ่งจะตองหย่ังรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสราง                 
การขับเคลื่อนการพัฒนาใหประเทศเจริญกาวหนาไปในอนาคต จึงจําเปนตองกําหนดวิสัยทัศนในระยะ
ยาวที่ตองบรรลุ พรอมทั้งแนวยุทธศาสตรหลักในดานตางๆ เพ่ือเปนกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนา
อยางบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระจุดแข็งและจุดเดนของประเทศและปรับปรุงแกไขจุดออน
และจุดดอยตางๆ อยางเปนระบบ โดยยุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายใหญในการขับเคลื่อนประเทศ   
และถายทอดไปสูแผนในระดับอ่ืนๆ เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร ภารกิจและพ้ืนที่    
ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษตางๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือใหการ
พัฒนาประเทศ สามารถดําเนินการไดอยางมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน  

 

วิสัยทัศนประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” เพ่ือสนองตอผลประโยชน
แหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยูอยางมั่นคง และย่ังยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน มีความมั่นคง
ทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโต     
ของชาติ ความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความย่ังยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใต
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ และการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลอง
กันดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักด์ิศรี 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
             เพ่ือใหประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาใหบรรลุตามวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
และเปาหมายการพัฒนาประเทศขางตน จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศระยะยาว 
ที่จะทําใหประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงจากปจจัย 
ภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมและ 
ภาคบริการของประเทศไดรับการพัฒนายกระดับไปสูการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสราง
มูลคาเพ่ิม และพัฒนากลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหมที่จะสรางและเพ่ิมศักยภาพในการ
แขงขันของประเทศ เพ่ือยกระดับฐานรายไดของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน       
ไปสู ภ าคส วนต า งๆ  ได อย า ง เหมาะสม  คนไทยได รั บการ พัฒนาให เป นคน ดี เก ง  มี วิ นั ย                
คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะหสามารถ “รูรับ ปรับใช” เทคโนโลยี
ใหมไดอยางตอเน่ือง สามารถเขาถึง บริการพ้ืนฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมไดอยาง
เทาเทียมกัน โดยไมมีใครถูกทิ้งไวขางหลัง การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติ      
จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวาง การพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม โดยการมีสวน
รวมของทุกภาคสวนในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดยประกอบดวย 6 ยุทธศาสตรไดแก ยุทธศาสตรชาติ  
ดานความมั่นคง ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรชาติดาน       
การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ
ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแตละยุทธศาสตรมี
เปาหมายและประเด็นการพัฒนา ดังน้ี  
 ๑.ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง          
ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับ ต้ังแตระดับชาติสังคม ชุมชน มุงเนน           
การพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัย
คุกคาม และภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหา                  
ดานความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการ 
ทั้งกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรที่ไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบานและ     
มิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออํานวยประโยชนตอการดําเนินการ            
ของยุทธศาสตรชาติดานอ่ืนๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดตามทิศทางและเปาหมายที่กําหนด 
 1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสรางเสริมความสงบเรียบรอยและสันติสุขใหเกิด
ขึ้นกับประเทศชาติบานเมือง ใหสถาบันหลักมีความมั่นคง เปนจุดศูนยรวมจิตใจอยางยั่งยืน       
ประชาชนอยูดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพยสิน สังคมมีความเขมแข็งสามัคคี
ปรองดองและเอ้ือเฟอเผื่อแผกันพรอมที่จะรวมแกไขปญหาของชาติ 
 1.2 การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง เพ่ือแกไขปญหาเดิมที่มีอยู    
อยางตรงประเด็นจนหมดไปอยางรวดเร็ว และปองกันไมใหปญหาใหมเกิดข้ึนอันจะสงผลใหการบริหาร
จัดการและการพัฒนาประเทศในทุกๆ ดาน ดําเนินการไปไดอยางตอเน่ืองและราบร่ืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนกุญแจสําคัญที่จะนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
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 1.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอความมั่นคงของชาติ
เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหนวยงานดานความมั่นคงทั้งระบบของประเทศ           
ใหมีความพรอมในการปองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ รวมทั้งสามารถติดตามปองกัน แกไขและ
รับมือกับปญหาความมั่นคงทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับแบบบูรณาการใหมีความพรอมและเพียงพอ
ตอการปองกันภัยคุกคามทุกมิติทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง 
 1.4 การบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองคกร 
ภาครัฐและที่มิใชภาครัฐ เพ่ือสรางเสริมความสงบ สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญกาวหนาใหกับ
ประเทศชาติภูมิภาค และโลกอยางย่ังยืน รวมทั้งสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางประเทศ             
ที่จะรองรับปญหารวมกันได 
 1.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม เพ่ือใหกลไกสําคัญตางๆ 
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถสงเสริมและสนับสนุนการบริหารและพัฒนาประเทศไดอยาง 
แทจริงเปนรูปธรรม มีการใชหลักธรรมาภิบาล และการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดและ             
มีประสิทธิภาพ สามารถขจัดปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางจริงจัง เกิดความมั่นใจไดวา 
หนวยงานรับผิดชอบทั้งหลักและรองพรอมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งในปจจุบันและอนาคต 

๒.ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนา            
ที่มุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ          
ไดแก (๑) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณวัฒนธรรม ประเพณี      
วิถีชีวิตและจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ       
ของประเทศในดานอ่ืนๆ นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหสอดรับกับบริบท
ของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม (๒) “ปรับปจจุบัน” เพ่ือปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสราง 
พ้ืนฐานของประเทศในมิติตางๆ ทั้งโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและดิจิทัลและการปรับสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต
และ (๓) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหมรวมถึง
ปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรที่รองรับ      
อนาคตบนพ้ืนฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ                  
ใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุน               
ในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดีรวมถึงการเพ่ิมข้ึนของคนช้ันกลาง        
และลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน  

2.1 การเกษตรสรางมูลคา ประเทศไทยเปนหน่ึงในผูเลนสําคัญดานการผลิต และการคา   
สินคาเกษตรในเวทีโลกดวยพ้ืนฐานทางพืชเกษตรเขตรอน และมีขอไดเปรียบดานความหลากหลาย    
ทางชีวภาพที่ สามารถพัฒนาตอยอดโครงสร าง ธุรกิจการเกษตรด วยการสร างมูลค า เ พ่ิม                       
เนนเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อนการเกษตรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ใหความสําคัญ          
กับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลคา และความหลากหลายของสินคาเกษตร             
เพ่ือรักษาฐานรายไดเดิมและสรางฐานอนาคตใหมที่สรางรายไดสูง ทั้งเกษตรอัตลักษณพ้ืนถิ่น        
เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือใหเกษตรกรมีรายไดสูงขึ้น 
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2.2 อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต อุตสาหกรรมและบริการไทยตองพรอมรับมือ      
และสรางโอกาสจากความทาทายที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ๔ ที่เปนผลของการ      
หลอหลอมเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทางกายภาพเขาดวยกัน กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอยางรวดเร็วเปนวงกวางและลึกซึ้งทั้งระบบอยางที่ไมเคย     
ปรากฏมากอน ประเทศไทยจึงจําเปนตองเปลี่ยนแปลงพ้ืนฐานโครงสรางอุตสาหกรรมและบริการ      
โดยสรางอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคตที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูประเทศพัฒนาแลว          
ดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแหงอนาคต เพ่ิมบุคลากรที่มีทักษะและความรูตามความตองการ        
ของตลาด สรางระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการที่เหมาะสม และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
และบริการอยางย่ังยืน 

2.3 สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว โดยรักษาการเปนจุดหมายปลายทาง                 
ที่สําคัญของการทองเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักทองเที่ยวทุกระดับ และเพ่ิมสัดสวนของนักทองเที่ยว          
ที่มีคุณภาพสูง มุงพัฒนาธุรกิจดานการทองเที่ยวใหมีมูลคาสูงเพ่ิมมากย่ิงข้ึน ดวยอัตลักษณและ
วัฒนธรรมไทย และใชประโยชนจากขอมูลและภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือสรางสรรคคุณคาทางเศรษฐกิจ   
และความหลากหลายของการทองเที่ยวใหสอดรับกับทิศทางและแนวโนมของตลาดยุคใหม             
โดยการสรางและใชประโยชนจากขอมูลขนาดใหญ รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ        
สงเสริมการตลาด การดูแลความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวทุกกลุม           
รวมถึงคนพิการและผูสู งอายุการใชประโยชนจากการทองเที่ยวให เ อ้ือตอผลิตภัณฑ ชุมชน              
และเศรษฐกิจตอเน่ือง พัฒนาแหลงทองเที่ยวเดิมและสรางแหลงทองเที่ยวใหมที่มี เอกลักษณ        
เฉพาะโดยคํานึงถึงศักยภาพของแตละพ้ืนที่ การสงเสริมการทองเที่ยวระยะยาว ตลอดจนสงเสริมการ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบนิเวศ และทรัพยากรที่เอ้ือตอการเติบโตของ การทองเที่ยวที่มีคุณภาพ 
เพ่ือกระจายโอกาสในการสรางรายไดไปสูชุมชนและเมืองอยางทั่วถึงและยั่งยืน และพัฒนาการเช่ือมโยง
การทองเที่ยวไทยกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเพ่ือการเปนแมเหล็กดึงดูดนักทองเที่ยวอยางประทับใจ
ตลอดการทองเที่ยวจนเกิดการทองเที่ยวซ้ําและนําตอ 
  2.4 โครงสรางพ้ืนฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก โครงสรางพ้ืนฐานเปนสิ่งจําเปนสําหรับประเทศ 
ไทยในการกาวสูการเปนศูนยกลางเศรษฐกิจอาเซียน และเปนจุดเช่ือมตอที่สําคัญของภูมิภาคเอเชียใน
ยุคของการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็วและรุนแรง โครงสรางพ้ืนฐานจะครอบคลุมถึง
โครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพในดานโครงขายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยีตลอดจน
โครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ เพ่ืออํานวยความสะดวกและลดตนทุนในการเคลื่อนยายสินคา     
บริการ เงินทุน บุคลากรและเช่ือมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก 
 2.5  พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม สรางและพัฒนาผูประกอบการยุคใหม 
ไมวาจะเปนผูประกอบการรายใหญ กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ่มตน วิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจ เพ่ือสังคม 
รวมทั้งเกษตรกร ใหเปนผูประกอบการยุคใหมที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเปนผูประกอบการ      
ที่มีความสามารถในการแขงขันและมี อัตลักษณชัดเจน โดยมีนวัตกรรมใน ๓ ดาน คือนวัตกรรมในการ
สรางโมเดลธุรกิจ นวัตกรรมในเชิงสินคาและบริการ และนวัตกรรมในเชิงกระบวนการผลิตและบริการ 
พรอมทั้งเปนนักการคาที่เขมแข็งที่จะนําไปสูการสนับสนุนการเปนชาติการคา มีความสามารถในการ
เขาถึง ตลาดทั้งในและตางประเทศเปนผูประกอบการที่ “ผลิตเกง ขายเกง” หรือ “ซื้อเปน ขายเปน” 
บริการเปนเลิศสามารถขยายการคาและการลงทุนไปตางประเทศรวมทั้งสงเสริมใหผูประกอบการ         
มีธรรมาภิบาล  
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         ๓.ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมาย             
การพัฒนาที่สําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดีเกง และมีคุณภาพ โดยคนไทย              
มีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ ดีรอบดานและมีสุขภาวะที่ ดีในทุกชวงวัย               
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผู อ่ืน มัธยัสถอดออม โอบออมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม       
และเปนพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง 
อยางตอเน่ืองตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยที่มีทักษะสูงเปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุค
ใหมและอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
 3.1 การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม มุงเนนใหสถาบันทางสังคมรวมปลูกฝงคานิยม 
วัฒนธรรมที่พึงประสงคโดยบูรณาการรวมระหวาง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษาและสื่อ”       
ในการหลอหลอมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เปน ‘วิถี’ การดําเนินชีวิต 
 3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต มุงเนนการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกชวงวัย    
ต้ังแตชวงการต้ังครรภปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุน วัยเรียน วัยผู ใหญ วัยแรงงาน และวัยผูสูงอายุ             
เพ่ือสรางทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพ มีทักษะความรูเปนคนดีมีวินัย เรียนรูไดดวยตนเองในทุกชวงวัย 
มีความรอบรูทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม  
ในแตละชวงวัยและความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติ     
ใหคนทุกชวงวัยที่ เคยกระทําผิดไดกลับมาใชชีวิตในสังคมไดอยางสงบสุขและเปนกําลังสําคัญ            
ในการพัฒนาประเทศ 
 3.3  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ ยนแปลงในศตวรรษที่  ๒๑                 
โดยมุงเนน ผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูและมีใจใฝเรียนรูตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรูใหม 
การเปลี่ยนบทบาทครูการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู 
ตลอดชีวิต การสรางความต่ืนตัวใหคนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตําแหนง 
ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนยและประชาคมโลก การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู 
โดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม และการสรางระบบการศึกษาเพ่ือเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
 3.4 การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย อาทิภาษา ตรรกะและคณิตศาสตร
ดานทัศนะและมิติดนตรีกีฬาและการเคลื่อนไหวของรางกาย การจัดการตนเองมนุษยสัมพันธรวมถึง     
ผูมีความสามารถอันโดดเดนดานใดดานหน่ึงหรือหลายดาน โดยการพัฒนาและรักษากลุมผูมี
ความสามารถพิเศษของพหุปญญาแตละประเภท การสรางสภาพแวดลอมและระบบสนับสนุนประชากร
ไทยมีอาชีพบนฐานพหุปญญา การสรางเสริมศักยภาพผูมีความสามารถพิเศษ ใหสามารถตอยอดการ
ประกอบอาชีพไดอยางมั่นคง 
 3.5 การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งดาน กาย ใจ สติปญญาและสังคม 
มุงเนนการเสริมสรางการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบที่ นําไปสูการมีศักยภาพในการจัดการ                
สุขภาวะที่ดีไดดวยตนเอง พรอมทั้งสนับสนุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการสรางเสริมใหคนไทย              
มีสุขภาวะที่ดีและมีทักษะดานสุขภาวะที่เหมาะสม    
 3.6 การสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
มุงเนนการสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย การสงเสริมบทบาทในการมีสวนรวมของภาครัฐ 
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ภาคเอกชน ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยการปลูกฝงและพัฒนาทักษะนอก
หองเรียน และการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 3.7 การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ               
โดยมุงสงเสริมการใชกิจกรรมนันทนาการและกีฬาเปนเครื่องมือในการเสริมสรางสุขภาวะของประชาชน 
อยางครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสรางนิสัยรักกีฬาและมีนํ้าใจเปนนักกีฬา และการใชกีฬา 
และนันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สรางความสามัคคีของคนในชาติหลอหลอมการเปนพลเมืองดี 
พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนาทักษะดานกีฬาสูความเปนเลิศและกีฬาเพ่ือการอาชีพในระดับ 
นานาชาติในการสรางช่ือเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมกีฬา 
          ๔ .ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมาย                    
การพัฒนาที่ใหความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน 
ทองถิ่น มารวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทําเพ่ือสวนรวม 
การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถิ่น การเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเองและการเตรียมความพรอมของประชากรไทย                
ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง
และทําประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคมใหนานที่สุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและ 
สวัสดิการที่มีคุณภาพอยางเปนธรรมและทั่วถึง  
 4.1 การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 
  4.2 การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
      4.3 การเสริมสรางพลังทางสังคม 
  4.4 การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ
ตนเอง 

๕.ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม                       
มี เปาหมายการพัฒนาที่สํ าคัญเ พ่ือนําไปสู การบรรลุ เป าหมายการพัฒนาที่ ย่ั ง ยืนในทุกมิ ติ                  
ทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกัน       
ทั้งภายในและภายนอกประเทศอยางบูรณาการ ใชพ้ืนที่เปนตัวต้ังในการกําหนดกลยุทธและแผนงาน 
และการใหทุกฝายที่ เกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได          
โดยเปนการดําเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและ     
คุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลทั้ง ๓ ดาน อันจะนําไปสูความย่ังยืนเพ่ือคนรุนตอไป
อยางแทจริง  

5.1 สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว มุงเนนการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ     
ใหเติบโตและมีความเปนธรรมบนความสมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ สิ่งแวดลอมที่ดี
ดวยเศรษฐกิจฐานชีวภาพ นําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ิมความเปนธรรมทางสังคม สามารถลด
ความเสี่ยงของผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและลดปญหาความขาดแคลนของทรัพยากรลงได            
โดยมีเปาหมายสูสังคมที่มีระดับคุณภาพชีวิตที่สูงข้ึนแตมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตํ่าลง ผานแนวทาง
และมาตรการตางๆ เชน การบริโภคและการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและปาไม
รักษาฐานทรัพยากรสัตวปาและความหลากหลายทางชีวภาพ สงเสริมใหสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้น     
คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทรและเสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวมของชาติ 
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5.2 สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล มุงเนนการใหความสําคัญ       

กับการสรางการเติบโตของประเทศจากกิจกรรมทางทะเลที่หลากหลายควบคูไปกับการดูแลฐาน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทั้งหมด ภายใตอํานาจและสิทธิประโยชนของประเทศที่พึงมีพึงได      
เพ่ือความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม โดยมุงเนนการถายทอดองคความรูเรื่องทะเล       
ที่ถูกตองและเพียงพอ เพ่ิมมูลคาของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล ปรับปรุงและฟนฟูทรัพยากร      
ทางทะเลและชายฝงทั้งระบบ พัฒนาและเพ่ิมสัดสวนกิจกรรมทางทะเลที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

5.3 สรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ มุงเนนการลด        
การปลอยกาซเรือนกระจก และสรางสังคมคารบอนตํ่า ปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้งระบบ    
และการสรางขีดความสามารถของประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหาย         
จากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พรอมทั้งสนับสนุน    
การลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 

5.4 พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปนเมือง    
ที่เติบโตอยางตอเน่ือง มีขอกําหนดรูปแบบและกฎเกณฑ ที่เกี่ยวเน่ืองกับลักษณะการใชพ้ืนที่ตาม
ศักยภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยเนนการพัฒนา “เมืองนาอยู ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน 
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” โดยใหความสําคัญกับการจัดทําแผนผังภูมินิเวศ การพัฒนาเมือง ชนบท    
พ้ืนที่ เ กษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมถึ ง พ้ืนที่ อ นุรั กษตามศักยภาพและความเหมาะสม                  
ทางภูมินิเวศ พัฒนาพ้ืนที่ตนแบบตามแผนผังภูมินิเวศในทุกจังหวัดอยางย่ังยืน ลดการปลดปลอยมลพิษ
และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สงเสริมเกษตรอัจฉริยะ สงวนรักษาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ     
และสิ่งแวดลอม อุทยานธรณีวิทยา แหลงโบราณคดีมรดกทางสถาปตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ
และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอยางย่ังยืน 

5.5 พัฒนาความมั่นคง นํ้า พลังงานและเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มุงเนนพัฒนาระบบ
จัดการนํ้าทั้งระบบ เพ่ือใหเกิดความมั่นคง เพ่ิมผลิตผลในเรื่องการจัดการและการใชนํ้า ทุกภาคสวน 
ดูแลภัยพิบัติจากนํ้าทั้งระบบ พัฒนาความมั่นคงทางพลังงานอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เนนสงเสริม
การใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่คํานึง ถึงการพัฒนาอยางเหมาะสม ใหมีประสิทธิภาพ 
เพ่ิมศักยภาพและการใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในพ้ืนที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด        
พัฒนาความมั่นคงการเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมใหเปนฐานการผลิตอาหารที่มั่นคงและปลอดภัย 
และเปนฐานการผลิตที่มีผลิตภาพสูง 

5.6 ยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ มุงสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม  
ที่ พึงประสงคดานสิ่ งแวดลอมของคนไทย พัฒนาเคร่ืองมือและกลไกเพ่ือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ รองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต       
รวมทั้งจัดต้ังและพัฒนากระบวนการยุติธรรมดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และพัฒนาระบบ 
ประชาธิปไตยสิ่งแวดลอม เพ่ือแกไขปญหาและลดความขัดแยง พัฒนาและดําเนินโครงการยกระดับ 
กระบวนทัศนเพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ 
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๖ .ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ                           

มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน 
และประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท 
หนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่ในการกํากับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแขงขัน            
มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน
สวนรวมมีความทันสมัยและพรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอยางย่ิง การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานที่เปนดิจิทัลเขามา
ประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปดกวาง เช่ือมโยง
ถึงกันและเปดโอกาสให ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต 
ความมัธยัสถและสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง 
นอกจากน้ัน กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาที่จําเปน มีความทันสมัย มีความเปนสากล          
มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการลดความเหลื่อมล้ําและเอ้ือตอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรม       
มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

6.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยางสะดวก
รวดเร็ว โปรงใส หนวยงานของรัฐตองรวมมือและชวยเหลือกันในการปฏิบัติหนาที่ มีระบบการบริหาร
จัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส ใหการบริหารราชการแผนดินทั้งราชการสวนกลาง 
สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น และงานของรัฐอยางอ่ืนใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
สรางประโยชนสุขแกประชาชน 

6.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเช่ือมโยง       
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่การบริหารจัดการภาครัฐมีความ สอดคลอง
เช่ือมโยงและเปนกลไกสําคัญในการนํายุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติในทุกระดับ มีการจัดสรร 
งบประมาณที่มีลักษณะยึดโยงกับยุทธศาสตรในทุกระดับ มีเปาหมายรวมกันทั้งในเชิงประเด็น           
เชิงภารกิจ และเชิงพ้ืนที่ โดยอาศัยขอมูลขนาดใหญ รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผล        
การดําเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตรภารกิจและพ้ืนที่ เพ่ือนําไปสูการกําหนดประเด็นการพัฒนา      
การจัดทํานโยบาย และการติดตามประเมินผลที่เปนระบบอยางตอเน่ือง 

6.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวนมีสวนรวม
ในการพัฒนาประเทศ พรอมทั้งมีการกําหนดความสัมพันธระหวางการบริหารราชการสวนกลาง       
สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นใหมีความชัดเจน ไมซ้ําซอนกัน รวมทั้งมีการถายโอนภารกิจที่สําคัญและ
การกระจายอํานาจในระดับที่เหมาะสมเพ่ือใหชุมชนและทองถิ่นเขมแข็ง 

6.4 ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพ มีความคุมคา เทียบไดกับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดลอมในการ
ปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซอนมากขึ้น และทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

6.5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถ
สูงมุงมั่น และเปนมืออาชีพ ในการปฏิบัติหนาที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตรชาติ โดยภาครัฐมี
กําลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรใหสามารถสนอง
ความตองการในการปฏิบัติงาน มีความกาวหนาในอาชีพ สามารถจูงใจใหคนดีคนเกง ทํางานในภาครัฐ 
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มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐใหมีสมรรถนะใหมๆ สามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให      
การปฏิบัติราชการเปนมืออาชีพ มีจิตบริการ ทํางานในเชิงรุกและมองไปขางหนา สามารถบูรณาการ      
การทํางานรวมกับภาคสวนอ่ืนไดอยางเปนรูปธรรม 

6.6 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกภาคสวนรวมตอตาน      
การทุจริตภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
ในทุกระดับ โดยเฉพาะการสรางวัฒนธรรมแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม       
ของบุคลากรภาครัฐใหเกิดขึ้น รวมทั้งสรางจิตสํานึกและคานิยมใหทุกภาคสวนต่ืนตัวและละอาย                   
ตอการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ พรอมทั้งสงเสริม สนับสนุนใหภาคีองคกรภาคเอกชน         
ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีตางๆ มีสวนรวมในการสอดสอง เฝาระวังใหขอมูล        
แจงเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และภาคสวนอ่ืนๆ          
โดยไดรับความคุมครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 

6.7 กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตางๆ และมีเทาที่จําเปน กฎหมาย        
กฎ ระเบียบ ขอบังคับมีเทาที่จําเปน ทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ โดยมุงใชกฎหมาย   
เปนเครื่องมือในการสนับสนุนการพัฒนา การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ การแกไข 
ปญหาและอุปสรรคที่นําไปสูความเหลื่อมล้ําดานตางๆ เอ้ือตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

6.8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค           
มีความเปนกลาง นาเช่ือถือ โปรงใส ตรวจสอบไดกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
เจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมมีความกลาหาญทางจริยธรรม เปนมืออาชีพ มีความเปนธรรมและ     
ไมเลือกปฏิบัติประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยสะดวก มุงใหเกิดการสรางมาตรฐานและ    
เ พ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมเทียบเทาระดับสากล ตามหลักนิติธรรม โปรงใส              
ลดความเหลื่อมล้ําและสรางโอกาสในการเขาถึงความยุติธรรม สรางความสมดุลระหวางสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนกับประโยชนสาธารณะ การอํานวยความยุติธรรมมีประสิทธิภาพ และเปนไป
อยางเสมอภาค หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมมีความรวมมือที่ดีบูรณาการและเช่ือมโยงการทํางาน
ระหวางกัน 
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 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 12 
 ภายใตขอจํากัดของปจจัยพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาประเทศไทยในทุกๆดาน ทามกลางแนวโนม
โลกมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมกาวหนาอยางรวดเร็ว และประเทศตางๆ กําลังเรงพัฒนานวัตกรรมและ
นํามาใชในการเพ่ิมมูลคาผลผลิตและเพ่ิมผลิตภาพการผลิตเพ่ือเปนอาวุธสําคัญในการตอสูในสนาม        
แขงขันของโลกและการใชในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงเปนความทาทายอยางยิ่ง
สําหรับประเทศไทยที่จะตองเรงพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานทางยุทธศาสตรทุกดาน ไดแก การลงทุนเพ่ือการ
วิจัยและพัฒนาการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกสใหเปนระบบโครงขายที่สมบูรณและมีประสิทธิภาพ การพัฒนาทุนมนุษยและการปฏิรูป
ใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  
ยุทธศาสตรการพฒันา 
 ๑.ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ทุนมนุษยของประเทศไทย        
ยังมีปญหาในดานคุณภาพคนในแตละชวงวัย โดยผลลัพธทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนคอนขางตํ่า        
การพัฒนาความรูและทักษะของแรงงานไมตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจํานวนไมนอย             
ยังไมสามารถคัดกรองและเลือกรับ 12 วัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม ซึ่งผลตอวิกฤตคานิยม ทัศนคติและ
พฤติกรรมในการดําเนินชีวิต การพัฒนาในระยะตอไป จึงตองใหความสําคัญกับการวางรากฐานการ
พัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เพ่ือใหคนไทยมีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม   
ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง          
มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพ่ิมข้ึน รวมทั้งสถาบันทางทางสังคม   
มีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น แนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ประกอบดวย  
 1.1 ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรม      
ที่พึงประสงค อาทิ สงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน และนอกหองเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ  
 1.2 พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรูและความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา อาทิ 
สงเสริมเด็กปฐมวัยใหมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุน      
มีทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ  
 1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาขนาดเล็ก ใหมีการจัดทรัพยากรรวมกันใหมีขนาดและจํานวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหลง
เรียนรูในชุมชนใหเปนแหลง เรียนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต 
 1.4  ลดปจจัย เสี่ ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคํา นึงถึ งผลกระทบตอสุขภาพ               
อาทิ สงเสริมใหมีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย
และภาษีในการควบคุมผลิตภัณฑที่สงผลเสียตอสุขภาพ  
 1.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ภาครัฐและปรับระบบการเงิน การคลัง
ดานสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรรวมกันระหวาง สถานพยาบาลทุกสังกัดในเขต
พ้ืนที่สุขภาพ  
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 1.6 พัฒนาระบบการดูแลและสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับ สังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันให
มีกฎหมายการดูแลผูสูงอายุระยะยาว และ (๗) ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวน รวมพัฒนาประเทศ
อยางเขมแข็ง อาทิ กําหนดมาตรการดูแลครอบครัวที่เปราะบาง และสงเสริม สถาบันการศึกษาใหเปน
แหลงบริการความรูทางวิชาการที่ทุกคนเขาถึงได         

๒.ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม การพัฒนาในชวงที่
ผานมาทําใหสังคมไทยกาวหนาไปหลายดาน แตการแกปญหาความเหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรม
ในสังคมไทยมีความคืบหนาชา ทั้งเร่ืองความแตกตางของรายไดระหวางกลุมประชากร ความแตกตาง
ของคุณภาพการบริการภาครัฐ รวมทั้งขอจํากัดในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของ
กลุมผูดอยโอกาสและกลุมที่อยูในพ้ืนที่หางไกล ดังน้ัน การพัฒนาในระยะตอไป จึงจําเปนตองมุงลด
ปญหาความเหลื่อมล้ําดานรายไดของกลุมคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกตางกัน แกไขปญหา
ความยากจน เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและ
เศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็ง เพ่ือใหชุมชนพ่ึงพาตนเองและไดรับสวนแบงผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจมากขึ้น แนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ประกอบดวย  

2.1 การเพ่ิมโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ ๔๐ ที่มีรายไดตํ่าสุดสามารถเขาถึง
บริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาส การเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพใหแกเด็กและ
เยาวชนที่ดอยโอกาสทางการศึกษาอยางตอเน่ือง โดยใหการดูแลนักเรียนที่ครอบคลุมต้ังแตการสราง
รายไดของครัวเรือน สนับสนุนคาเดินทางไปยังสถานศึกษา ใหทุนการศึกษา ตอระดับสูง  

2.2 การกระจายการใหบริการภาครัฐทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพ
ให ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการใหบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพใหครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
ผานการ พัฒนาระบบสงตอผูปวยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
   2.3 เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสรางความเขมแข็งการเงิน
ฐานรากตามหลัก ๑๓ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได มีสิทธิในการ
จัดการทุนที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน อาทิสนับสนุนการใหความรูในการบริหารจัดการทางการเงิน
แกชุมชนและครัวเรือน การปรับองคกรการเงินของชุมชนใหทําหนาที่เปนสถาบันการเงินในระดับ
หมูบาน/ตําบลที่ทําหนาที่ทั้งการใหกูยืมและการออม และจัดต้ังโครงขายการเงินฐานรากโดยมีธนาคาร
ออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณเปนแมขาย  

๓.ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน เศรษฐกิจไทย
ขยายตัวตํ่ากวาศักยภาพอยางตอเน่ืองเปนเวลาหลายป ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซา     
และขอจํากัดภายในประเทศเองที่เปนอุปสรรคตอการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน 
รวมทั้งฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวชาการพัฒนา ๕ ปตอจากน้ีไป จึงเนนใหเศรษฐกิจเติบโตได
ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคสงออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเปนกลไกสําคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการ
ขยายตัวอยางตอเน่ืองและมาจากความรวมมือกันมากข้ึน ประชาชนและผูประกอบการเขาสูระบบภาษี
มากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจสูงข้ึน นอกจากน้ียังเนนให
เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอยางเขมแข็ง ภาคการเกษตรเนนเกษตรกรรมย่ังยืนและใหเกษตรกร      
มีรายไดเพ่ิมขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศการทองเที่ยวสามารถทํารายไดและแขงขันได     
มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจมากข้ึน ภาคการเงินมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ประกอบดวย  
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    3.1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจ สวนรวม ทั้งในดานการคลัง อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัด
แผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหารและการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ     
และดานการเงิน อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงิน และสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาด
ทุนใหสามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ   
    3.2 การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ 
มุงเนนการสรางความ เช่ือมโยงของหวงโซมูลคาระหวางภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการและการคา
การลงทุน เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแขงขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและ
อาหารเขาสูระบบมาตรฐาน ตอยอดความเขมแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปจจุบัน เพ่ือยกระดับ
ไปสู อุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสราง          
ขีดความสามารถการแขงขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎระเบียบ          
เพ่ือสงเสริมการคาที่เปนธรรมและอํานวยความสะดวกดานการคาการ ลงทุน  

๔.ยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปจจุบันสภาพ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําลังเปนจุดออนสําคัญตอการรักษาฐานการผลิตและการใหบริการ 
รวมทั้งการดํารงชีวิตของคนไทย ซึ่งปญหาดังกลาวเกิดจากการลดลงของพ้ืนที่ปาไม ทรัพยากรดิน    
เสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรนํ้าในอนาคต 
ปญหาสิ่งแวดลอมเพ่ิมสูงขึ้น ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง ธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากข้ึน และขอตกลงระหวางประเทศ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศทวีความเขมขน ซึ่งจะสงผลตอแนวทางการพัฒนาประเทศ    
ในอนาคต ๑๔ ดังน้ันการพัฒนาในระยะตอไปจึงมุงเนนการรักษาและฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ     
การสรางความมั่นคงดานนํ้า และการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าใหมีประสิทธิภาพ การสรางคุณภาพ 
สิ่งแวดลอมที่ ดี ลดมลพิษและลดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพ การลดกาซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความ
สูญเสียในชีวิตและทรัพยสินที่เกิด จากสาธารณภัย แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย 
     4.1 การรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สรางสมดุลของการอนุรักษและใชประโยชนอยาง
ย่ังยืนและเปนธรรม 
     4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรนํ้าเพ่ือใหเกิดความมั่นคง สมดุล และย่ังยืน  
     4.3 การแกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม  
     4.4 สงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
    4.5 สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัว     
ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
     4.6 การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ 
     4.7  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก ไขปญหาความขัดแย งด าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
     4.8 การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 
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๕.ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความม่ังคั่ง     
และยั่งยืน กระแสโลกาภิวัตนและความกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบัน มีแนวโนมสงผลกระทบ      
ต อคว ามมั่ น ค งและ เ สถี ย รภ าพของประ เทศ ไทย ในหลายมิ ติ  ทั้ ง ภั ยคุ ก ค ามภายนอก                         
ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอํานาจในภูมิภาคตางๆ ของโลก 
อาชญากรรมขามชาติ และการกอการรายและภัยคุกคามภายในประเทศ ไดแก ความเห็นตางทาง
ความคิดและอุดมการณของคนในชาติ การสรางสถานการณในจังหวัดชายแดนภาคใต และการคุกคาม
ทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร ดังน้ันการพัฒนาในระยะตอไป จึงเนนในเรื่องการปกปูอง
และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนสถาบันหลักของประเทศสังคมมีความสมานฉันทประชาชน           
มีสวนรวมปูองกันแกไขปญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัย         
ในชี วิตและทรัพยสิน มี โอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่ สร างรายได เ พ่ิมขึ้น             
ประเทศไทยมีความสัมพันธและความรวมมือดานความ มั่นคงกับนานาประเทศในการปูองกันภัยคุกคาม
ในรูปแบบตางๆ ควบคูไปกับการรักษาผลประโยชนของชาติมี ความพรอมตอการรับมือภัยคุกคามทั้งภัย
คุกคามทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ และแผนงานดานความมั่นคง มีการบูรณาการสอดคลอง          
กับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางการพัฒนาสําคัญ 
ประกอบดวย  
      5.1 รักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือใหเกิด ความสงบในสังคมและธํารงไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ     
      5.2 การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปูองกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมในการรับมือภัย
คุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ  
      5.3 การสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศดานความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความรวมมือกับ
มิตรประเทศเพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม และการปูองกันภัยคุกคามขามชาติ  
      5.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชนของชาติทางทะเลเพ่ือคงไวซึ่งอํานาจอธิปไตยและ
สิทธิอธิปไตยในเขตทะเล   
      5.5 การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือใหเกิดความสอดคลองกันระหวาง
แผนงานที่เกี่ยวของกับความมั่นคงการพัฒนาภายใตการมีสวนรวมของภาคประชาชน  
 6.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ         
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเปนอุปสรรคที่สําคัญตอ
การพัฒนาประเทศมาอยางตอเน่ือง ทั้งการใหบริการประชาชนยังไมไดมาตรฐานสากล การบังคับใช
กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการใหบริการของทองถิ่นขาดความโปรงใส      
ระบบและกระบวนการยุติธรรมไมสามารถอํานวยความยุติธรรมไดอยางเสมอภาคและเปนธรรม    
รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย การพัฒนาระยะตอไปจึงตองเรงปฏิรูปการบริหารจัดการ
ภาครัฐใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางจริงจัง โดยมุงเนนในเรื่องการลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากรและ      
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการของภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบ
ธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น         
การปรับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหอยูในระดับที่ดีขึ้น และการลดจํานวนการดําเนินคดีกับ         
ผูมิไดกระทําความผิด แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย  
 6.1 ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาทภารกิจและคุณภาพบุคลากรภาครัฐใหมีความ
โปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสมเกิดความคุมคา 
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 6.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ เพ่ือให การจัดสรรและการใชจายมีประสิทธิภาพ  
         6.3  เ พ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะให ไดมาตรฐานสากล           
เพ่ือใหประชาชนและภาคธุรกิจไดรับบริการที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐานและอํานวยความสะดวกตรงตาม
ความตองการ  
        6.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือใหประชาชน
ไดรับการบริการอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง  
        6.5 ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหสังคมไทยมีวินัย โปรงใสและ
ยุติธรรม   
        6.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัยเปนธรรมและสอดคลองกับ
ขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ  

๗.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ที่ผานมาการพัฒนา 
โครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสของประเทศประสบปญหาดานความตอเน่ืองในการดําเนินการ 
และปญหาเชิงปริมาณคุณภาพ และการบริหารจัดการการใหบริการที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล    
ทําใหมี ขอจํากัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศใหมีประสิทธิภาพ การพัฒนาในระยะตอไปจึง
มุงเนนในเรื่องการลดความเขมของการใชพลังงานและลดตนทุนโลจิสติกสของประเทศ การพัฒนาระบบ
ขนสงทางรางและทางนํ้า เพ่ิมปริมาณการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะในเขตเมืองและขยายขีด
สามารถในการรองรับปริมาณผูโดยสารของทาอากาศยานในกรุงเทพมหานครและทาอากาศยานใน
ภูมิภาค การเพ่ิมความสามารถในการแขงขันดานโลจิสติกสและการอํานวยความสะดวกทางการคา     
การพัฒนาดานพลังงานเพ่ือเพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานทดแทนตอปริมาณการใชพลังงานข้ันสุดทาย        
และลดการพ่ึงพากาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟา การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนาดาน
สาธารณูปการ (นํ้าประปา) แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย  
    7.1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานขนสง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟใหเปนโครงขายหลักในการ
เดินทางและขนสงของประเทศ พัฒนาโครงขายถนน พัฒนาระบบขนสงทางอากาศและพัฒนาระบบ
ขนสงทางนํ้า 
    7.2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสง อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมตอเน่ืองที่เกิดจากการ
ลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนสง  
    7.3 พัฒนาระบบโลจิสติกส อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ       
โลจิสติกสและโซอุปทานใหไดมาตรฐานสากลและพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอํานวยความสะดวก
ทางการคา          
    7.4 พัฒนาดานพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานใหเพียงพอและสรางความมั่นคงในการผลิต
พลังงาน เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการการผลิตและการใชพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด  
    7.5 พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมของ
ประเทศใหทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางมูลคาเพ่ิม        
ทางธุรกิจ  
    7.6 พัฒนาระบบนํ้าประปา อาทิ พัฒนาระบบนํ้าประปาใหครอบคลุมและทั่วถึงและ         
การบริหารจัดการการใชนํ้าอยางมีประสิทธิภาพและการสรางนวัตกรรม  
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๘.ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยในชวงระยะเวลาที่ผานมา อาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจากปจจัยความไดเปรียบดาน 
แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการนําเขาเทคโนโลยีสําเร็จรูปจากตางประเทศมากกวาการสะสม    
องคความรู เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ทําใหสวนแบงผลประโยชนทางดานเทคโนโลยีซึ่งมี
มูลคาเพ่ิมสูงตกอยูกับประเทศผูเปนเจาของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนายังไม
เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู สังคมนวัตกรรมได การพัฒนาจึงเนนในเร่ืองการเพ่ิมความเขมแข็ง
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ และการเพ่ิมความสามารถในการประยุกตใชวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถการแขงขันของภาคการผลิตและบริการและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย 
  8.1 เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและ ผลักดันสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชยและเชิง
สังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุมเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาไดเองและ            
กลุมเทคโนโลยีที่นําสูการพัฒนาแบบกาวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม      
ทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
    8.2 พัฒนาผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ สงเสริมผูประกอบการให
มีบทบาทหลักดานนวัตกรรมเทคโนโลยี และรวมกําหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม สงเสริมการ
สรางสรรคนวัตกรรมดานการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสานการใชเทคโนโลยีใหแพรหลายใน
กลุมผูประกอบการธุรกิจของไทย   
 8.3 พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม      
ดานบุคลากรวิจัย อาทิ การเรงการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ           
และสอดคลองกับความตองการโดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหมีทั้งความรู      
และความเขาใจในเทคโนโลยี  
 ๙.ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
ประเทศไทยตองใชประโยชนจากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ และการดําเนินยุทธศาสตรเชิง
รุกเพ่ือ เสริมจุดเดนในระดับภาคและจังหวัดในการเปนฐานการผลิตและบริการที่สําคัญ ประกอบกับ
การขยายตัวของ ประชากรในเขตเมืองจะเปนโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายไดของ
ประชาชนโดยการพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยูและมีศักยภาพในการรองรับการคาการลงทุน รวมทั้งลด
แรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนาในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสูภูมิภาค นอกจากน้ีการเปน
สวนหน่ึงของประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนยังเปนโอกาสในการเปดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดน
เช่ือมโยงการคาการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบานอีกดวย  ดังน้ันการพัฒนาจึงมุงเนนใน
เรื่องการลดชองวางรายไดระหวางภาคและมีการกระจาย รายไดที่เปนธรรมมากขึ้น การเพ่ิมจํานวน
เมืองศูนยกลางของจังหวัดเปนเมืองนาอยูสําหรับคนทุกกลุมในสังคม พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบ
การผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและการเพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ใหมบริเวณชายแดน แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย  
              9.1 การพัฒนาภาคเพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกระจายตัวอยางทั่วถึงพัฒนาภาคเหนือ
ใหเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง พัฒนาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือใหหลุดพนจากความยากจนสู
เปาหมายการพ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเปนฐานเศรษฐกิจช้ันนํา พัฒนาภาคใตเปนฐานการสรางรายได
ที่หลากหลาย  



 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) หนา ๙๐ 
 

              9.2 การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดลอม เมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปน      
เมืองนาอยู สงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองอยางมีบูรณาการภายใตการมีสวนรวมของสวนกลาง           
สวนทองถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง   
              9.3 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก         
ใหเปนฐานการผลิต อุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอยางมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคลอง
กับศักยภาพของพ้ืนที่ พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนเปนประตูเศรษฐกิจเช่ือมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบานใหเจริญเติบโตอยางย่ังยืนและเกิดผลที่เปนรูปธรรม  

๑๐.ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา การพัฒนาความรวมมือ 
ระหวางประเทศของไทยในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลักคิดเสรี เปดเสรีและเปดโอกาส        
โดยมุ งเนนการพัฒนาและขยายความรวมมือทั้ งดานเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและอ่ืนๆ              
กับมิตรประเทศ และเปนการขับเคลื่อนตอเน่ืองจากการดําเนินการภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑     
โดยกําหนดเปนแนวทางการดําเนินนโยบายการคาและการลงทุนที่ เสรี เปดกวางและเปนธรรม     
ดําเนินยุทธศาสตรเชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหมๆ สงเสริมใหผูประกอบการไทยไปลงทุนใน
ตางประเทศ และสงเสริมความรวมมือเพ่ือการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้ง
ประเทศนอกภูมิภาค ดังน้ันการพัฒนาจึงมุงเนนในเร่ืองการมีเครือขายการเช่ือมโยงตามแนวระเบียบ 
เศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใชประโยชนไดเต็มศักยภาพ การเพ่ิมระบบหวงโซมูลคาในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเปนฐานเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนที่สําคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค 
อาเซียนและเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาสวนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคใหครอบคลุม
ภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออกและเอเชียใตและประเทศไทยเปนหุนสวนการพัฒนาที่สําคัญทั้งใน  
ทุกระดับ แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย  
    10.1 ขยายความรวมมือทางการคาและการลงทุนกับมิตรประเทศและแสวงหาตลาดใหม
สําหรับสินคาและบริการของไทย  
    10.2 พัฒนาความเช่ือมโยงดานการคมนาคมขนสงโลจิสติกส และโทรคมนาคมในกรอบ   
ความรวมมืออนุภูมิภาคภายใตแผนงาน GMS,ACMECS,IMT-G,BIMSTEC,และ JDS และภูมิภาค
อาเซียน เพ่ืออํานวยความสะดวกและลดตนทุนดานโลจิสติกส  
    10.3 พัฒนาและสงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่
โดดเดนในภูมิภาค  
    10.4 สงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศของผูประกอบการไทย  
    10.5 เปดประตูการคาและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานในลักษณะหุนสวนทาง
ยุทธศาสตรทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน  
   10.6 สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและนานาประเทศ  
    10.7 เขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศโดยมีบทบาทที่สรางสรรค  
         10.8 สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ๑๘ ในการสรางความมั่นคงในทุกดานที่
เกี่ยวกับเรื่องความอยูดีมีสุขของประชาชน  
      10.9 บูรณาการภารกิจดานความรวมมือระหวางประเทศและดานการตางประเทศ  
       10.10 สงเสริมใหเกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สําคัญ 
 
 



 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) หนา ๙๑ 
 

แผนพฒันาภาค/แผนพฒันากลุมจังหวัด/แผนพฒันาจังหวัด 
 แผนพฒันาภาคใตชายแดน (พ.ศ. 2560 – 2565) 

       ยุทธศาสตรที่ 1 พฒันาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรปูการเกษตรเพื่อ
สรางความม่ันคงใหกบัภาคการผลติ 
        แนวทางการพฒันา 
          1.1 พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
          1.2 ยกระดับอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงกุงและสัตวนํ้าชายฝงเพ่ือการสงออก
และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
          1.3 สงเสริมการเลี้ยงปศุสัตว  
          1.4 สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟารม
อยางเปนระบบ 
          1.5 สงเสริมการใชประโยชนจากเทคโนโลยีฐานชีวภาพ และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลคา 
          1.6 สงเสริมการสรางตราสินคา (Brand) ผลผลิตทางการเกษตร 
          1.7 พัฒนาพ้ืนที่อําเภอหนองจิกตอเน่ืองอําเภอเมืองปตตานี 

         1.8 พัฒนาระบบบริหารจัดการนํ้าลุมนํ้าเพ่ือปองกันความเสียหายพ้ืนที่เศรษฐกิจและ
สรางความมั่นคงดานทรัพยากรนํ้า  
          1.9 สนับสนุนการปรับปรุงทาเทียบเรือปตตานีใหมีมาตรฐาน 
          1.10 สงเสริมการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพสรางมูลคาเพ่ิมใหกับ
ภาคการผลิตและบริการในพ้ืนที่ และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติใหมีความ
อุดมสมบูรณ 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตง ใหเปนเมืองการคาและเมือง
ทองเที่ยวชายแดน และพัฒนาเมืองยะลาใหเปนเมืองนาอยูและศูนยกลางเศรษฐกิจของภาคใต
ชายแดน 
  แนวทางการพัฒนา 
     2.1 พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณดานชายแดนใหเพียงพอและไดมาตรฐาน
รวมทั้งพ้ืนที่เศรษฐกิจบริเวณชายแดน 
     2.2 พัฒนาโครงขายคมนาคมใหมีความเช่ือมโยงและมีมาตรฐานทั้งทางบก และ
ทางอากาศ  
     2.3 พัฒนาเมืองยะลาใหเปนเมืองนาอยูและศูนยกลางเศรษฐกิจของภาค 
     2.4 พัฒนาแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
     2.5 พัฒนาเมืองทองเที่ยวชายแดนและสงเสริมธุรกิจตอเน่ืองการทองเที่ยว 
     2.6 พัฒนาและสงเสริมธุรกิจการคาชายแดน  
     2.7 เรงรัดการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาสใหเปนฐานเศรษฐกิจใหม
ของภาค เพ่ือรองรับการคาการลงทุนทั้งในและตางประเทศ 

 

 



 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) หนา ๙๒ 
 

ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความเข็มแข็งใหกับชุมชน 
แนวทางการพัฒนา 
   3.1 พัฒนาและสนับสนุนทักษะฝมือแรงงาน 
   3.2 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
   3.3 สงเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัย 
   3.4 สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนใหมีความเขมแข็ง 
   3.5 สรางความเขมแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม 

 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดน (พ.ศ. 2562 – 2565) 

                 วิสัยทัศน  

                 “เกษตรกาวหนา การคาชายแดน การทองเที่ยวเชื่อมโยงสูประชาคมอาเซียน                                                   
บนพื้นฐานความเขมแข็งของชุมชน” 

      เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนใน พ.ศ. 2565 กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมุงเนนในการพัฒนา
เพ่ือใหบรรลุเปาประสงค ควบคูกับการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหมีความมั่นคงดานอาชีพและรายได รวมทั้งยกระดับคุณภาพและการสาธารณสุขในพ้ืนที่  

      ประเด็นการพฒันา 
ประเด็นการพัฒนา 1 : เพิ่มศักยภาพการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและการตลาด 

       แนวทางการพฒันา  
        1.เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร อาทิ ยางพารา ปาลมนํ้ามัน มะพราว ขาว    
ไมผล พืชสมุนไพร ประมง และปศุสัตว เปนตน โดยพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตร สนับสนุน
การใชเทคโนโลยีนวัตกรรมและการบริหารจัดการที่ดี 
         2.พัฒนาเกษตรกร กลุมเครือขาย สถาบันเกษตรกร ผูประกอบการ ใหดําเนินการใน
ลักษณะการรวมกลุมและใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 
         3.สงเสริมอุตสาหกรรมตอเน่ืองภาคเกษตร โดยสนับสนุนปจจัยการผลิตและเทคโนโลยี
ใหเกิดผลิตภัณฑใหม ๆ เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 
         4.สงเสริมการวิจัยและพัฒนาการใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑสินคา
เกษตร 
         5.สงเสริมระบบตลาดกลาง ชองทางการตลาด และสรางตราสินคา (Brand) ผลผลิตทาง
การเกษตรที่เปนอัตลักษณประจําถิ่นเพ่ือเพ่ิมมูลคา 
         6.ยกระดับอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงกุงและสัตวนํ้าชายฝงเพ่ือการสงออกและ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   

 

 

 

 

 



 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) หนา ๙๓ 
 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : สงเสริมการคาการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญ 
       แนวทางการพฒันา  
        1.พัฒนาโครงขายคมนาคม ระบบโลจิสติกสใหมีความเช่ือมโยงและไดมาตรฐาน 
                  2.พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานาจความสะดวก บริเวณดานพรมแดนเมือง
ชายแดนเมืองเศรษฐกิจที่สําคัญ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เขตอุตสาหกรรม เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
        3.สงเสริมและสนับสนุนปจจัยการผลิต พัฒนาสินคาและบริการเพ่ือสรางมูลคาและ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ 
        4.สงเสริมอุตสาหกรรมตอเน่ืองทุกสาขาการผลิตใหมีความเขมแข็งเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 
        5.วางระบบการบริหารจัดการนํ้า ระบบปองกันอุทกภัยเพ่ือปองกันความเสียหายแก
พ้ืนที่เศรษฐกิจ 
        6.อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา 

ประเดน็การพฒันาที่ 3: สงเสริมและพฒันาการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม 
และเมืองชายแดน 
       แนวทางการพัฒนา 
        1.พัฒนาแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มีศักยภาพโดยปรับปรุงภูมิ
ทัศน จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการใหไดมาตรฐาน เพ่ือสรางความเช่ือมั่นแกนักทองเที่ยว 
        2.สงเสริมกิจกรรมรูปแบบการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม อาทิ                     
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงอาหาร เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการทองเที่ยวชุมชน เปนตน 
        3.พัฒนาบุคลากรที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวใหไดมาตรฐานเพ่ือรองรับการทองเที่ยว
ในกลุมจังหวัด 
        4.พัฒนาสินคาและบริการที่เปนอัตลักษณของกลุมจังหวัดใหผานการรับรองมาตรฐาน 
        5.สงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธที่ทันสมัย เพ่ือสรางแรงจูงใจใหเกิดการ
ทองเที่ยวในกลุมจังหวัดเพ่ิมขึ้น 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม  
       แนวทางการพัฒนา  
           1.พัฒนาเพ่ือยกระดับและสนับสนุนทักษะฝมือแรงงานใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาด 
           2.สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนใหมีความเขมแข็งทั้งกระบวนการผลิตและการตลาด 
           3.สรางความเขมแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรมเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติสุข 
          4.ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะใหพรอมประกอบอาชีพ 
           5.พัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัยและสรางเครือขายภาคประชาชนในการ             
เฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรค 

 

 



 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) หนา ๙๔ 
 

 

 

 แผนพฒันาจังหวัดนราธวิาส พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบบัทบทวน พ.ศ. 2563) 
         วิสัยทศัน “เศรษฐกจิม่ันคง การคาเฟองฟู นรานาอยู มุงสูสันตสิุขอยางยั่งยนื” 

          ประเด็นยุทธศาสตร 
         ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคาการ

ลงทุนและการคาชายแดน 
               กลยุทธ 

                          1.พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคมและระบบโลจิสติกสใหมีคุณภาพและ
ไดมาตรฐานรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและการพัฒนาจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
                 2.สรางระบบนิเวศนการคาชายแดน จัดระเบียบ และพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก             
เปนตนแบบการคาชายแดนระหวางประเทศ ที่มีความพรอม มาตรฐาน และการจัดการเมืองชายแดนที่
เปนสากล 
                 3.พัฒนาผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมวิสาหกิจชุมชนและ
ผูประกอบการใหมใหมีความพรอมในการสรางสรรคเศรษฐกิจจังหวัดใหมีศักยภาพที่แขงขันได 
                 4.เสริมสรางความเขมแข็งของ อุตสาหกรรมเพ่ิมมูลคา ที่มีคุณภาพมาตรฐานใน
ระดับสงออกและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
                 5.ยกระดับศักยภาพและเสริมสรางความเติบโตของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
เชิงนิเวศน การทองเที่ยงเชิงวัฒนธรรม การทองเที่ยวเชิงสันทนาการและกีฬา สรางสรรคเศรษฐกิจเพ่ิม
คาจากฐานของการกีฬา นันทนาการและการบริการ 
                 6.พัฒนาและสรางสรรครูปแบบการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรที่มี
ปริมาณ คุณภาพรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรของจังหวัดเพ่ือการคา และการสงออก 
                 7.ยกระดับคุณภาพของแรงงาน รองรับการทองเที่ยว การคา และการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจของจังหวัด 
                 8.พัฒนาจังหวัดสูระบบการคาผานระบบอิเล็กทรอนิกสเปดตลาดสูสังคมดิจิทัล 
เช่ือมโยงการคากับประเทศอาเซียน และนานาชาติบนโลกออนไลน 

         ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิต
ประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                       กลยุทธ 
                          1.พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือหนุนเสริมคุณภาพ
ชีวิตแกประชาชนอยางทั่วถึง 
                           2.สรางโอกาสในชีวิตดวยศาสตรพระราชาสงเสริมการขยายผลและประยุกตใช
แนวทางตามโครงการพระราชดําริและเสริมสรางศักยภาพ การพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
                 3.พัฒนาขีดความสามารถของประชาชนใหมีคุณภาพกาวทันการเปลี่ยนแปลง
อยางมีภูมิคุมกันภายใตอัตลักษณที่ดีงามของพ้ืนที่ 



 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) หนา ๙๕ 
 

                 4.พัฒนาคุณภาพการศึกษา มุงสรางผูเรียนที่มีคุณภาพดวยมาตรฐานการศึกษา 
และบุคลากรการศึกษา 
                 5.สรางโอกาสแกผูดอยโอกาส คนยากจน เยียวยาและฟนฟูผูไดรับผลกระทบ   
จากความไมสงบใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงตนเองได 
                 6.สรางชุมชนแหงสุขภาวะที่เขมแข็งใหประชาชนฉลาดรูพ่ึงตนเองทางสุขภาพ 
ลดปญหาการเจ็บปวย ปวยตาย ทุกพ้ืนที่ และพัฒนาขีดความสามารถการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ 
มาตรฐาน 
                 7.ลดความเหลื่อมล้ําทางรายได ดวยระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เขมแข็ง สรางงาน 
อาชีพ รายได แกชุมชนจากตนทุนทรัพยากรและภูมิปญญา 

     ประเด็นยุทธศาสตรที่  3 : จัดการทรัพยากรธรรมชาติให มีความอุดมสมบูรณ            
ใชประโยชนอยางยั่งยืนและมีสิ่งแวดลอมที่ดี 
                   กลยุทธ 
           1.เสริมสรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรทางธรรมชาติ และความหลากหลาย
ของระบบนิเวศนปาเขา ชายฝง และทะเล 
           2.สรางระบบการจัดการปญหาทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การกัดเซาะชายฝง
และตลิ่งและภัยพิบัติ แบบมีสวนรวม และวิทยาการที่ทันสมัย 
                    3.พัฒนาใหเปนเมืองสิ่งแวดลอมที่ดีอากาศบริสุทธ์ิบานเมืองสะอาดเปนระเบียบ
เรียบรอย 
          4.สงเสริมการพ่ึงพาตนเองดวยการใชพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน จากฐาน
ทรัพยากร มุงเนนการพัฒนาพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมรองรับการเติบโตของเมือง 

     ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : เสริมสรางสันติสุขและความม่ันคงภายในพื้นที่แบบมี      
สวนรวมอยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา 
                   กลยุทธ 
                    1.เสริมสรางความเขมแข็งของหมูบานและชุมชนเมืองในการจัดการตนเองใหมี
ความปลอดภัย สงบเรียบรอย และมีความมั่นคงในพ้ืนที่ 
          2.เสริมสรางวิธีการคิดของประชาชน สรางหลักยึดและวิถีชีวิตบนฐานของหลักธรรม
ทางศาสนาและอยูรวมกันบนความหลากหลายของประเพณีและวัฒนธรรม 
          3.เสริมสรางการมีสวนรวมและเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแกไข
ปญหาและพัฒนาพ้ืนที่ 
         4.เพ่ิมประสิทธิภาพเจาหนาที่รัฐและการบูรณาการภารกิจความมั่นคงของ
หนวยงานในพ้ืนที่ทุกระดับ และพัฒนาระบบงานความมั่นคงที่ทันสมัย ไดรับการยอมรับเช่ือมั่นไววางใจ
จากประชาชน 
      5.สรางพ้ืนที่ใหประชาชนมีความปลอดภัย สงบสุข อยูอยางเขาใจซึ่งกันและกัน และ
ภาคภูมิใจในพ้ืนที่ ใหกระจายทั่วทั้งจังหวัด 

 

 



 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) หนา ๙๖ 
 

 ยทุธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาส 
    ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพืน้ฐาน 
  1.1 บุกเบิก สราง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายนํ้า 
  1.2 สรางและปรับปรุงแหลงนํ้าอุปโภค  บริโภค 
  1.3 จัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตําบล 
  1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
  1.5 จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยางทั่วถึง 

   ยทุธศาสตรที่ 2 ดานงานสงเสริมคณุภาพชีวิต 
2.1 สงเสรมิและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพแบบยั่งยืนใหกับประชาชน             

ในทองถิ่น 
2.2 สงเสรมิงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม   
2.3 สงเสรมิการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมี   

สวนรวมในการจัดการศึกษา 
2.4 สงเสรมิศกัยภาพศูนยปฏิบัติการการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
2.5 สงเสรมิดานการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ   
2.6 สงเสรมิการปองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาดานการสาธารณสุข 

           2.7 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ือรองรับการเขาสู 

ประชาคมอาเซียน 

   ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรกัษาความสงบเรียบรอย 
   3.1 สงเสรมิใหความรู ความเขาใจ แกประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบ 
ประชาธิปไตย 
    
    3.2 พัฒนาศักยภาพของทองถิ่นในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจน      
การรักษา  ความสงบเรียบรอยในทองถิ่น 
  3.3 เสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอย       
ในทองถิ่น 
  3.4 สงเสรมิใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาทเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแกปญหาความ          
มั่นคง 

   ยุทธศาสตรที ่4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทนุพาณชิยกรรม และการทองเที่ยว 
 4.1 สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถิ่น และเมืองชายแดน เพ่ือรองรับ   

ประชาคมอาเซียน 
    4.2 สงเสรมิระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑในทองถิ่น  
    4.3 สงเสรมิใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
    4.4 พัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพ่ือรองรับประชาคม 

 อาเซียน 
    4.5 สงเสรมิโครงการตามแนวพระราชดําริ 



 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) หนา ๙๗ 
 

 

   ยุทธศาสตรที ่5 ดานการบรหิารจัดการและการอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
   5.1 อนุรักษและฟนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   5.2 สงเสรมิ สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการรวมกนัอนุรักษ 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
   5.3 ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง 
   5.4 จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดนํ้าเสีย 
   5.5 สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน 

    ยทุธศาสตรที่ 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภูมิปญญาทองถ่ิน 
6.1 สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
6.2 สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่น และปูชนียบุคคล 
6.3 เสรมิสรางและทํานุบํารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 
6.4 สงเสรมิและสนับสนุนการอนุรักษโบราณวัตถุและโบราณสถานในทองถิ่น 
6.5 สงเสรมิสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน  

            ยทุธศาสตรที่ 7 ดานการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 
7.1 พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรในองคกร 
7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 
7.4 ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
7.5 สงเสรมิและสรางทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
7.6 พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธและเผยแพรการดําเนินงานขององคกร 

เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) หนา ๙๘ 
 

๒.ยุทธศาสตรเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
 

 วิสัยทัศน 
 

“วิสัยทศัน” 

“สุไหงโก-ลก เมืองแหงการศึกษา กีฬาและทองเทีย่ว คณุภาพชีวิตประชาชนดี 

มีโครงสรางพืน้ฐานไดมาตรฐาน” 

 ยุทธศาสตร 
    ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพืน้ฐาน 
  1.1 บุกเบิก สราง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายนํ้า 
  1.2 สรางและปรับปรุงแหลงนํ้าอุปโภค  บริโภค 
  1.3 จัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตําบล 
  1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
  1.5 จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยางทั่วถึง 

   ยทุธศาสตรที่ 2 ดานงานสงเสริมคณุภาพชีวิต 
2.1 สงเสรมิและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพแบบยั่งยืนใหกับประชาชน             

ในทองถิ่น 
2.2 สงเสรมิงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม   
2.3 สงเสรมิการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมี   

สวนรวมในการจัดการศึกษา 
2.4 สงเสรมิศกัยภาพศูนยปฏิบัติการการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
2.5 สงเสรมิดานการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ   
2.6 สงเสรมิการปองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาดานการสาธารณสุข 

           2.7 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ือรองรับการเขาสู 

ประชาคมอาเซียน 

   ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรกัษาความสงบเรียบรอย 
   3.1 สงเสรมิใหความรู ความเขาใจ แกประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบ 
ประชาธิปไตย  
    3.2 พัฒนาศักยภาพของทองถิ่นในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจน      
การรักษา  ความสงบเรียบรอยในทองถิ่น 
  3.3 เสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอย       
ในทองถิ่น 
  3.4 สงเสรมิใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาทเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแกปญหาความ          
มั่นคง 

 

 



 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) หนา ๙๙ 
 

   ยุทธศาสตรที ่4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทนุพาณชิยกรรม และการทองเที่ยว 
 4.1 สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถิ่น และเมืองชายแดน เพ่ือรองรับ   

ประชาคมอาเซียน 
    4.2 สงเสรมิระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑในทองถิ่น  
    4.3 สงเสรมิใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
    4.4 พัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพ่ือรองรับประชาคม 

 อาเซียน 
    4.5 สงเสรมิโครงการตามแนวพระราชดําริ 

   ยุทธศาสตรที ่5 ดานการบรหิารจัดการและการอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
   5.1 อนุรักษและฟนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   5.2 สงเสรมิ สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการรวมกนัอนุรักษ 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
   5.3 ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง 
   5.4 จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดนํ้าเสีย 
   5.5 สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน 

    ยทุธศาสตรที่ 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภูมิปญญาทองถ่ิน 
6.1 สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
6.2 สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่น และปูชนียบุคคล 
6.3 เสรมิสรางและทํานุบํารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 
6.4 สงเสรมิและสนับสนุนการอนุรักษโบราณวัตถุและโบราณสถานในทองถิ่น 
6.5 สงเสรมิสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน  

            ยทุธศาสตรที่ 7 ดานการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 
7.1 พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรในองคกร 
7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 
7.4 ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
7.5 สงเสรมิและสรางทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
7.6 พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธและเผยแพรการดําเนินงานขององคกร 

เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) หนา ๑๐๐ 
 

 
 เปาประสงค 
 ๑.ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร และผังเมืองได
มาตรฐาน 
 ๒.ประชาชนมีอาชีพ รายไดที่มั่นคงและยั่งยืน บริการดานสวัสดิการสังคม กีฬานันทนาการ 
การศึกษา และการสาธารณสุขอยางทั่วถึง ตลอดทั้งการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะ
ยาเสพติดมีประสิทธิภาพ 
 ๓. ประชาชนมีสวนรวมตามระบอบประชาธิปไตย มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน     
การปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
มีประสิทธิภาพ 
 ๔. สงเสริมการตลาด การคา การลงทุน เมืองชายแดน การทองเที่ยว ผลิตภัณฑชุมชน           
ในทองถิ่นอยางมั่นคงและยั่งยืนสูประชาคมอาเซียน 
 ๕. มีระบบการกําจัด นํ้าเสีย สิ่งปฏิกูล ตลอดทั้งอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการใชพลังงาน
อยางยั่งยืน 
 ๖. ทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษ โบราณสถาน โบราณวัตถุ สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น ใหคงอยูสืบไป 
 ๗. การบริหารจัดการองคกรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 

 
 ตัวชี้วัด 
 ๑.ความสําเร็จของโครงการการจัดระบบโครงการพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค    
ระบบจราจร เพ่ิมขึ้น 
 2.ความสําเร็จของโครงการการสงเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได การบริการดานสวัสดิการสังคม 
การกีฬา นันทนาการ สงเสริมดานการศึกษา และสาธารณสุขเพ่ิมข้ึน ตลอดจนมีการแกไขและปองกัน
ปญหายาเสพติดเพ่ิมขึ้น 
 3.ความสําเร็จของโครงการใหความรูความเขาใจในระบอบประชาธิปไตย การสงเสริมการมี
สวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ิมขึ้น 
 4.ความสําเร็จของโครงการการสงเสริมการตลาด การคา การลงทุนเมืองชายแดน            
การทองเที่ยว ผลิตภัณฑชุมชนในทองถิ่นเพ่ิมขึ้น 
 5.ความสําเร็จของโครงการการจัดระบบการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูลและมีการสงเสริมการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสงเสริมการใชพลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้น 
 6.ความสําเร็จของโครงการการทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ สืบสาน
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ิมขึ้น 
 7.ความสําเร็จของโครงการดานการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ิมขึ้น 
 

 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) หนา ๑๐๑ 
 

 
 คาเปาหมาย 
  1.จํานวนโครงการการจัดระบบโครงการพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค    
ระบบจราจร เพ่ิมขึ้น 
  2.จํานวนโครงการการสงเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได การบริการดานสวัสดิการสังคม 
การกีฬา นันทนาการ สงเสริมดานการศึกษา และสาธารณสุขเพ่ิมข้ึน ตลอดจนมีการแกไขและปองกัน
ปญหายาเสพติดเพ่ิมขึ้น 
  3.ประชาชน เยาวชนมีความรูและความเขาใจในระบอบประชาธิปไตย การสงเสริม
การมีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ิมขึ้น 
  4.จํานวนโครงการการสงเสริมการตลาด การคา การลงทุนเมืองชายแดน            
การทองเที่ยว ผลิตภัณฑชุมชนในทองถิ่นเพ่ิมขึ้น 

5.จํานวนโครงการการจัดระบบการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูลและมีการสงเสริมการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสงเสริมการใชพลังงานทดแทน เพ่ิมขึ้น 

6.ความสําเร็จของโครงการการทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ิมขึ้น 

7.จํานวนโครงการที่มีการพัฒนาดานความรูการบริหารจัดการองคกรตาม          
หลักธรรมาภิบาลใหกับบุคลากรภายในองคกร และการปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใชใหทันสมัย
และจัดระบบการประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
 
 กลยทุธ 

ดานโครงสรางพื้นฐาน 
  ๑.บุกเบิก สราง ปรับปรุงบํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายนํ้า 

  ๒.กอสรางปรับปรุงแหลงนํ้าอุปโภคบริโภค 

  ๓.จัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตําบล 

  ๔.พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 

  ๕.จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยางทั่วถึง 

ดานงานสงเสริมคณุภาพชีวิต 
  1.สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพแบบย่ังยืนใหกับประชาชนในทองถิ่น 
  2.สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม   
  3.สงเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมี
สวนรวมในการจัดการศึกษา 
  4.สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
  5.สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ   
  6.สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาดานการสาธารณสุข 
  7.สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ือรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 
 
 



 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) หนา ๑๐๒ 
 

ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
  1.สงเสริมใหความรู ความเขาใจ แกประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย 
  2.พัฒนาศักยภาพของทองถ่ินในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการ
รักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น 
  3.เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอยใน
ทองถิ่น 
  4.สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาทเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแกปญหาความมั่นคง 

ดานการวางแผน การสงเสรมิการลงทนุพาณิชยกรรม และการทองเทีย่ว 
  1.สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถิ่น และเมืองชายแดนเพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน 
  2.สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑในทองถิ่น  
  3.สงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.พัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียน 
  5.สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ 

ดานการบรหิารจัดการและการอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
  1.อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  2.สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  3.ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง 
  4.จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดนํ้าเสีย 
  5.สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน 

ดานศลิปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณแีละภูมิปญญาทองถ่ิน 
  1สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
  2.สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่น และปูชนียบุคคล 
  3.เสริมสรางและทํานุบํารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 
  4.สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษโบราณวัตถุและโบราณสถานในทองถิ่น 
  5.สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน   

ดานการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 
  1.พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรในองคกร 
  2.พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
  3.พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 
  4.ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการทีท่ันสมัย รวดเร็ว และมีประสทิธิภาพ 
  5.สงเสริมและสรางทัศนคติทีดี่ตอการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
  6.พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธและเผยแพรการดําเนินงานขององคกร   
เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน



 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) หนา ๑๐๓ 
 

 
 จุดยนืทางยุทธศาสตร

 

 
1.ดานโครงสรางพื้นฐาน 
๑.สราง ปรับปรุงบํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เข่ือน 
ระบบระบายน้ํา 
๒.กอสรางปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภคบริโภค 
๓.จัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตําบล 
๔.พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 

๕.จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยางท่ัวถึง 

2.ดานงานสงเสรมิคุณภาพชีวิต 
1.สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพแบบยั่งยืนใหกับ
ประชาชนในทองถ่ิน 
2.สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแก
ผูดอยโอกาสทางสังคม   
3.สงเสริมการศึกษาท้ังใน นอกระบบและตามอัธยาศัย  
โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
4.สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
5.สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา 
 และนันทนาการ   
6.สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาดาน
การสาธารณสุข 
7.สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ือ
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 

3.ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบรอย 
1.สงเสริมใหความรู ความเขาใจ แกประชาชน 
เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร เ มื อ ง ก า ร ป ก ค ร อ ง ร ะ บ บ
ประชาธิปไตย 
2.พัฒนาศักยภาพของทองถ่ินในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบ
เรียบรอยในทองถ่ิน 
3.เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวน
รวมในการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถ่ิน 
4.สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาทเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการแกปญหาความม่ันคง 

 

 
4.ดานการวางแผน การสงเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 
1.สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถ่ิน
และเมืองชายแดนเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
2.สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑใน
ทองถ่ิน  
3.สงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4.พัฒนาสงเสริมการทองเท่ียวและแหลงทองเท่ียว
เชิงอนุรักษ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
5.สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ 

 

 

5.ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1.อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2.สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการ
รวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3.ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง 
4.จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ํา
เสีย 
5.สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน 

 

 

7.ดานการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
1.พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากร
ในองคกร 
2.พัฒนาปรับปรุงจัดหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ตลอดจนสถานที่ใน
การปฏิบัติงาน 
3.พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
4.ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
5.สงเสริมและสรางทัศนคติทีด่ตีอการปฏิบัติงานเพื่อการบริการ
ประชาชน 
6.พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธและเผยแพรการ
ดําเนินงานขององคกรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

 

เทศบาลเมอืงสุไหงโก-ลก 
 

“สุไหงโก-ลก เมืองแหงการศึกษา กีฬาและทองเท่ียว     
คุณภาพชีวิตประชาชนดี มีโครงสรางพ้ืนฐานไดมาตรฐาน” 

 



 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) หนา 104 
 

 
 
 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรในภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 

๒. ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
(แนวทางฯ ๒.๑,๒.๕) 

 
 

๔. ดานการวางแผน การสงเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรม  

และการทองเท่ียว 
(แนวทางฯ ๔.๑,๔.๒,๔.๔) 

๕. ดานการบริหารจัดการและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม 
(แนวทางฯ ๕.๑,๕.๒,๕.๔) 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัดนราธิวาส 

(พ.ศ.2561-2565) 
(ฉบับทบทวน พ.ศ.2563) 

๔. ดานการวางแผน การสงเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 

(แนวทางฯ ๔.๑,๔.๒ เมืองชายแดน) 

 
 

๑.เสริมสรางความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจ สงเสริมการคา     

การลงทุน และการคาชายแดน 

๒.ลดความเหลื่อมล้ําพัฒนาและ
เสริมสรางคุณภาพชีวิต

ประชาชนบนพ้ืนฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๑. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
(เมืองชายแดน) 

 

๕. ดานการบริหารจัดการและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม 
(แนวทางฯ ๕.๓ เมืองชายแดน) 

 

๓.จัดการทรัพยากรธรรมชาติให
มีความอุดมสมบูรณ              

ใชประโยชนอยางยั่งยืนและมี
สิ่งแวดลอมที่ดี  

๑. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
(แนวทาง ๑.๒) 

 

๒. ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 

 

๔. ดานการวางแผน การสงเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรม  

และการทองเท่ียว 
(แนวทางฯ ๔.๓,๔.๕) 

๕. ดานการบริหารจัดการและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม 
 

๖. ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภมิปญญาทองถ่ิน 

๔.เสริมสรางสันติสุขและ    
ความม่ันคงภายในพ้ืนที่     

แบบมีสวนรวมอยางเขาใจ 
เขาถึงและพัฒนา 

 

๓. ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม

และการรักษาความสงบเรียบรอย 

๖. ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรของ
แผนพฒันาทองถ่ิน  

(พ.ศ.2561-2565) 

๗. ดานการบริหารจัดการตาม 
หลักธรรมาภิบาล 



 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) หนา ๑๐๕ 
 

3.การวิเคราะหเพื่อพฒันาทองถ่ิน 
  การวิเคราะหกรอบการจัดทาํยทุธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

จุดแข็ง (Strange) 
 

1.ดานโครงสรางพืน้ฐาน 
S1 มีอุปกรณเครื่องจักร เครื่องยนตในการบริการ 
S2 เจาหนาที่มีความรู ความสามารถ 
S3 ผูบริหารใหความสําคัญกับการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
S4 ระเบียบกฎหมายที่เปดโอกาสใหจางเหมาเอกชนเขามาดําเนินการได 

๒.ดานงานสงเสริมคณุภาพชวิีต 

(ดานการสงเสริมการศึกษา) 
S5 โรงเรียนต้ังอยูในตัวเมือง/ในชุมชน 
S6 เทศบาลสงเสรมิสนับสนุนงบประมาณทางการศึกษา 
S7 การบริหารแบบมีสวนรวมของชุมชน โรงเรียน ผูบริหาร 
S8 มีบุคลากรที่มคีวามรูความสามารถ 

(ดานการสงเสริมการกีฬา) 
S9 เยาวชนและประชาชนใหความสนใจดานการกีฬา 

S10 เยาวชนและประชาชนรวมตัวกันจัดต้ังกลุมกีฬา 
S11 เทศบาลจัดใหมีสนามกีฬา เชน สนามฟุตซอล,สนามฟุตบอล,สนามฟุตบอลหญาเทียม,สนามเปตอง

,สนามแบดมินตัน สนามเทนนิส ฯลฯ 
(ดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยตลอดจนการพัฒนาดานสาธารสุข) 
S12 มีงบประมาณในการดําเนินการดานสาธารณสุข 
S13 มีกลุม อสม. ทีเ่ขมแข็ง 
S14 การบริหารดานสุขภาพเชิงรุกลงไปใหบริการในพ้ืนที่  
S15 มีศูนยบริการสาธารณสุข 
S16 สนับสนุนสงเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพของประชาชน 
S17 มีการอบรมพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง 
(ดานการสงเสริมอาชีพ) 
S18 มีงบประมาณในการสนับสนุนใหความรูการฝกอบรมอาชีพในชุมชน 
(ดานการปองกันปญหายาเสพติด) 
S19 ชุมชนและโรงเรียนมีสวนรวมในการรณรงคและปองกันการแพรระบาดของยาเสพติด 

 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) หนา ๑๐๖ 
 

๓.ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

(ดานการปรับปรุงระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ) 

S20 มีการฝกซอมแผนการระงับอัคคีภัยว่ิงออกกําลังกายและออกกายบริหารเปนประจํา 
S21 เจาหนาที่มีความรู ความสามารถในการใชอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ ในการระงับสาธารณภัย 
S22 มีสมาชิก อปพร. เปนกําลังเสริมเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยและมีการฝกอบรม อปพร. 
(ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน) 
S23 ผูบริหารสนับสนุนงบประมาณในการจางยามดูแลทรัพยสนิของเทศบาลและติดต้ังกลองวงจรปด 

ในพ้ืนที่บางสวนสาธารณะ 
S24 มีการติดต้ังไฟฟาแสงสวางในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึน้ 
๔.ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 

S25 มีสถานที่สําหรบัเช็คอินและเปน  Land Mark ของเมืองซึ่งเปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยว 
S26 ความไดเปรียบในเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีตนทุนทางวัฒนธรรมสามารถจัดกิจกรรม 

ประเพณีตางๆ เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวได 
S27 มีชายแดนติดตอประเทศมาเลเซีย มีดานชายแดนที่เอ้ือตอการทองเที่ยว การบริการ การลงทุนและ   

คาชายแดน 
S28 มีระบบขนสงและการคมนาคมที่สะดวก 
๕.ดานการบรหิารจัดการและการอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

S29 มีสถานทีใ่นการกําจัดขยะ 
S30 มีโครงการ/กิจกรรม ดานการสรางจิตสํานึกของประชาชนในการรักษาความสะอาด 

และอนุรักษธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
S31 มีระบบบําบัดสิ่งปฏิกูล 
๖.ดานศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

S32 เทศบาลใหการสนับสนุนการจัดงานประเพณีอยางตอเน่ือง 
๗.ดานการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

S33 มีเจาหนาที่ที่มคีวามรู ไดมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบในแตละดานในการใหบริการประชาชน 
S34 สถานที่ต้ังมีความสะดวกในการเดินทางมารับบริการ 
S35 สงเสริมสนับสนุนการประชาสัมพันธเพ่ือใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร 
S36 เทศบาลมีหลายชองทางใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา อยางเชน เวทีประชาคม  

และมีการประชุมประจําเดือนรวมกับคณะกรรมการชุมชน หารือ ตลอดจนรับฟงปญหาและ 
อุปสรรคที่เกิดขึ้นของชุมชน 

S37 บุคลากรมีความรู ความสามารถสูง รวมถึงผูบริหารมีวิสัยทศัน 
S38 บุคลากรสวนใหญ เปนคนในพ้ืนที่  ทําใหเขาถึงชุมชนไดตลอดเวลา 
S39 มีงบประมาณเพียงพอในการพัฒนาบุคลากร 

 
 
 



 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) หนา ๑๐๗ 
 

จุดออน (Weakness) 
 

1.ดานโครงสรางพืน้ฐาน 
W1 เครื่องมือ เครื่องใชยังไมเพียงพอในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เน่ืองจากตองใชงบประมาณ

เปนจํานวนมาก 
๒.ดานงานสงเสริมคณุภาพชวิีต 

(ดานการสงเสริมการศึกษา) 
W2 ขาดแคลนครผููสอนในบางตําแหนง 
W3 สถานที่ไมเพียงพอในการขยายโรงเรียน มีพ้ืนที่จํากัด 
W4 สถานภาพทางครอบครัวอบรมเลี้ยงดูเด็กยังไมทั่วถึง 

(ดานการสงเสริมกีฬา) 
W5 ขาดเจาหนาที่ที่มาทํางานดานกีฬาในระดับผูปฏิบัติ 
W6 งบประมาณไมเพียงพอ 

(ดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยตลอดจนการพัฒนาดานสาธารณสุข) 
W7 เจาหนาที่ปฏิบัติงานในดานสุขภาพไมเพียงพอ 

(ดานการปองกันปญหายาเสพติด) 
W8 ไมมีบุคลากรทาํหนาที่ในเรื่องของยาเสพติดโดยเฉพาะ 
๓.ดานการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

(ดานการปรับปรุงระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหไดมาตรฐานและมีประสทิธิภาพ) 
W9 เครื่องมือเครื่องใชยังไมเพียงพอในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เน่ืองจากตองใชงบประมาณ 

เปนจํานวนมาก 
(ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน) 
W10 ตองใชงบประมาณสูงในการติดต้ังกลองวงจรปดใหครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ 
๔.ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทนุพาณชิยกรรม และการทองเที่ยว 

W11 ไมมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่กําลังเปนที่นิยมของนักเที่ยว 
W12 ขาดการประชาสัมพันธและแรงงานสนับสนุนจากหนวยงานที่สามารถสรางความนาสนใจแก

นักทองเที่ยวไดอยางแทจริง 
๕.ดานการบรหิารจัดการและการอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

W13 ไมมีระบบนํ้าเสียที่ถูกหลักสขุาภิบาล 
W14 ตองใชงบประมาณเปนจํานวนมาก 
๖.ดานศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

W15 ขาดการจัดทําฐานขอมูลดานภูมิปญญาทองถิ่นและดานศิลปวัฒนธรรม 
W16 ขาดศูนยศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
W17 ขาดเจาหนาที่ที่มีความเช่ียวชาญงานดานวัฒนธรรม 

 
 



 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) หนา ๑๐๘ 
 

โอกาส (Opportunity) 
 
1.ดานโครงสรางพืน้ฐาน 
O1 มีหนวยงานภายนอกใหการสนับสนุนการจัดการดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
O2 เปนเมืองศูนยกลางการคาชายแดนรัฐบาลและหนวยงานภายนอกใหความสนใจ 
O3 เขตเทศบาลทีถู่กกําหนดใหเปนเมืองเศรษฐกิจพิเศษ ไดรับการสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ 

ในดานโครงสรางพ้ืนฐานจากหนวยงานของรัฐ 
๒.ดานงานสงเสริมคณุภาพชวิีต 

(ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต) 
O4 ชุมชนในเขตเทศบาลมีความเขมแข็งและมสีวนรวมในกิจกรรมทางดานการศึกษา 
O5 รัฐบาลจัดงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
O6 ในพ้ืนที่ยังมีสถานศึกษาที่เปดโอกาสใหประชาชนศึกษาในหลากหลายสาขา เชน วิทยาลัยการอาชีพ 

วิทยาลัยชุมชน เปนตน 
(ดานการสงเสริมการกีฬา) 
O7 เปนนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมสขุภาพและอนามัยของประชาชน 
O8 มีการจัดการแขงขันกีฬาเช่ือมความสามัคครีะหวางไทย-มาเลเซีย 
O9 กลุม ชมรม สขุภาพตางๆ มีการรวมตัวกันออกกําลังกายเปนจํานวนมาก 

(ดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยตลอดจนการพัฒนาดานสาธารณสุข) 
O10 องคกรชุมชนเขมแข็งชวยเหลือในการปฏิบัติงาน 
O11 มีสถานบริการดานสาธารณสุขของรัฐบาลในพ้ืนที่กระจายไปในแหลงเขตเมืองยานชุมชนหนาแนน 
(ดานการสงเสริมอาชีพ) 
O12 มีศูนยจําหนายผลิตภัณฑ (OTOP) 
(ดานการปองกันปญหายาเสพติด) 
O13 ความเขมแข็งขององคกรชุมชน (อสม. แกนนําชุมชน) 
O14 นโยบายของรัฐดานยาเสพติดที่มีความชัดเจน 
O15 ความรวมมือและการประสานงานระหวางองคกรภาคีเครือขาย 
3.ดานการจัดระเบยีบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 
(ดานการปรับปรุงระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหไดมาตรฐานและมีประสทิธิภาพ) 
O16 มีโอกาสฝกซอมแผนรวมกันระหวางไทย-มาเลเซียในการพัฒนาความรูและความสามารถ 
O17 มีหนวยงานสนับสนุนในพ้ืนทีใ่กลเคียง เมื่อเกิดสาธารณภัยที่เกินกําลังของเทศบาล 
(ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
O18 รัฐบาลใหการสนับสนุนในการติดต้ังกลองวงจรปดและไฟฟาแสงสวางเพ่ิมมากขึ้น 
๔.ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทนุพาณชิยกรรม และการทองเที่ยว 

O19 เมืองสุไหงโก-ลกเปนที่สนใจของนักทองเที่ยว เปนเมืองชายแดน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
O20 มีโรงแรมที่พัก รานอาหาร สถานบันเทิง แหลงบริการนักทองเที่ยวพรอมรองรับนักทองเที่ยวตลอดป 
O21 มีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่เอ้ือตอการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล 



 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) หนา ๑๐๙ 
 

๕. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

O22 เปนเมืองชายแดนที่รัฐบาลใหการสนับสนุนดานสิ่งแวดลอม 
๖. ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณแีละภูมิปญญาทองถ่ิน 
O23 มีวัฒนธรรมทีห่ลากหลาย ประชาชนในแตละกลุมยังคงยึดถือวัฒนธรรมปฏิบัติเปนแนวทางสืบตอกันมา 
O24 เปนพ้ืนที่ชายแดนมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับตางประเทศ 
O25 ประชาชนยึดมั่นในศาสนา 
O26 ประชาชนใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมงานตางๆ 
 
 
 

 

อุปสรรค (Threat) 
 
1.ดานโครงสรางพืน้ฐาน 
T1 สถานการณความไมสงบเรียบรอยทําใหขาดแคลนแรงงาน 
T2 พ้ืนที่ในเขตเทศบาลมีบริเวณพ้ืนที่กวางที่ตองพัฒนาอีกมาก 

๒.ดานงานสงเสริมคณุภาพชวิีต 

(ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต) 
T3 นักเรียนบางสวนขาดการดูแลเอาใจใสจากผูปกครองในการสงเสริมการเรียนการสอน 
T4 ผูปกครองที่มีความพรอมนิยมสงบุตรหลานไปเรียนที่โรงเรียนที่มีช่ือเสียง 

(ดานการสงเสริมการกีฬา) 
T5 เหตุการณความไมสงบเรียบรอย 
T6 ยังไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณดานการกีฬาจากรัฐบาลเทาที่ควร 

(ดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยตลอดจนการพัฒนาดานสาธารณสุข) 
T7 พ้ืนที่รับผิดชอบกวางดูแลไมทั่วถึง 
T8 พฤติกรรมสุขภาพและวิถีชีวิตด้ังเดิมของประชาชนในทองถิ่น 
T9 ปญหาแรงงานตางดาวซึ่งมักจะนําโรคภัยไขเจ็บเขามาแพรระบาดใหคนในพ้ืนที่ 

T10 ประชากรแฝงเขามาอยูในพ้ืนที่เปนจํานวนมาก 
T11 แหลงบันเทิง/ชุมชนแออัด 
T12 ปญหายาเสพติดแพรระบาดในพ้ืนที่  
(ดานการสงเสริมอาชีพ) 
T13 เปาหมายที่ไดรับการฝกอบรมขาดความตอเน่ืองในการพัฒนาผลิตภัณฑ 
(ดานการปองกันปญหายาเสพติด) 
T14 ผูปกครองไมมีเวลาดูแลบุตรหลาน 
T15 สภาพแวดลอมทางสังคม 
T16 การปฏิบัติตามกฎหมายอยางจริงจังและตอเน่ืองของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 



 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) หนา ๑๑๐ 
 

๓.ดานการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

(ดานการปรับปรุงระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหไดมาตรฐานและมีประสทิธิภาพ) 
T17 เมื่อมีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น ประชาชนผูที่ไมเกี่ยวของจะเขามามุงดูเหตุการณและ 

จะเขามาปฏิบัติหนาที่เอง ทําใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไมสามารถที่จะปฏิบัติไดอยางเต็มที่ 
เปนการกีดขวางในการทํางาน 

T18 ถนนบางสายคับแคบ เจาหนาที่ไมสามารถเขาไปในที่เกิดเหตุได 
T19 เหตุการณความไมสงบในพ้ืนที่ 
(ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน) 
T20 พ้ืนที่ในความรบัผิดชอบดูแลกวางขวาง 
T21 ปญหาความไมสงบในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต  
๔.ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 

T22 เหตุการณความไมสงบในพ้ืนที่และการนําเสนอขอมูลขาวสารในพ้ืนที่ผานสื่ออาจเกินจริงทําให
ประชาชนนอกพ้ืนที่ มีทัศนคติในดานลบ ไมกลามาทองเที่ยวและผูประกอบการไมกลาเขามาลงทุน     
ในพ้ืนที่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดใหญ 

T23 ไมมีทรัพยากรทางธรรมชาติในพ้ืนที่ 
T24 ขาดความเช่ือมโยงของระบบการเดินรถไฟระหวางประเทศระหวางอําเภอสุไหงโก-ลก  

กับประเทศมาเลเซีย 
T25 สภาพเศรษฐกจิโดยรวมสงผลกระทบคาการทองเที่ยว 
๕. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

T26 ประชาชน รานคา ผูประกอบการยังไมใหความรวมมือในการรักษาความสะอาดเทาที่ควร 
T27 การดูแลรักษาแมนํ้าสุไหงโก-ลก ยังตองดําเนินการไปพรอมๆ กัน ทั้งประชาชนและโครงการพัฒนา 

ของรัฐบาลทั้งสองประเทศ 
T28 มีฟารมเลี้ยงสกุรอยูในเขตเมอืง 
๖. ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

T29 เหตุการณความไมสงบในพ้ืนที่ 
๗.ดานการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

T30 การมีหลักเกณฑตางๆ ของภาครัฐ มคีวามซ้าํซอน หลายขัน้ตอน 
T31 การจัดอบรมของหนวยงานภายนอก มีหลักสูตรไมตรงกับตําแหนงตามสายงาน 
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 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ 
 จากขอมูลสภาวการณภายนอกมีปจจัยดานที่เปนประโยชนและเอ้ือตอการดําเนินงานของ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินได เชน นโยบายรัฐบาล ใหความสําคัญ      
ตอการพัฒนาพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะนโยบายการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน          
ที่สามารถรองรับการเปดประตูอาเซียนและประกอบกับจังหวัดนราธิวาสถูกกําหนดใหเปนพ้ืนที่พัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ และอําเภอสุไหงโก-ลก ไดรับการคัดเลือกใหเปน “ศูนยกลางการคาชายแดนระหวาง
ประเทศ” เน่ืองจากเปนเมืองชายแดน เปนประตูดานสําคัญของชายแดน ไทย-มาเลเซีย จึงทําใหรัฐบาล
พยายามผลักดันโครงการตางๆ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง โดยมีโครงการเมืองตนแบบ 
“สามเหลี่ยม มั่นคง ย่ังยืน ย่ังยืน” ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการ คัดเลือก 3 อําเภอ         
และ 3 จังหวัดเปนเมืองตนแบบ มีเปาหมายที่จะกระตุนใหเกิดการลงทุน เพ่ือพัฒนาความเปนอยูที่ดีขึ้น
ของคนในพ้ืนที่ โดยใชแนวคิดใหเอกชนนํา แลวภาครัฐสนับสนุน สําหรับสิ่งที่เปนอุปสรรคตอการ   
พัฒนาน้ัน คือสถานการณในพ้ืนที่ไมอยูในสภาวะปกติ ทําใหนักลงทุนไมมีความมั่นใจที่จะกลับมายัง
พ้ืนที่ หากขาดความมั่นใจแลวไมวาจะมีมาตรการจูงใจอยางไร ทําใหยากที่จะดึงดูดใหเกิดการลงทุน 
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 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร
ชาติ 20 

1.ดานความมั่นคง 2.ยุทธศาสตรดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน 
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาและ

เสรมิสรางศักยภาพทรพัยากรมนุษย 

4.ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาส
ความเสมอภาคและ 

เทาเทียมกันทางสังคม 

6.ยุทธศาสตรดานการ      

ปรับสมดลุและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

1.การเสริมสราง

และพัฒนา

ศักยภาพทุน

มนุษย 

2.การสรางความ

เปนธรรมและลด

ความเหลื่อมล้าํใน

สังคม 

3.การสรางความ

เขมแข็งทาง

เศรษฐกิจและ

แขงขันไดอยาง

ยั่งยืน 

4.การเติบโตที่

เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมเพื่อ

การพัฒนาอยาง

ยั่งยืน 

5.การเสริมสราง

ความมั่นคงแหงชาติ

เพื่อการพัฒนา

ประเทศสูความมั่ง

คั่งและยั่งยืน 

6.การบริหารจัดการ        

ในภาครัฐการปองกัน

การทุจริตประพฤติมิ

ชอบและธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 

7.การพัฒนา

โครงสราง

พื้นฐานและ

ระบบโลจิสติกส 

8.การพัฒนา
วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี 
วิจัยและ 

นวัฒกรรม 

9.การ

พัฒนาภาค 

เมืองและ

พื้นที่

เศรษฐกิจ 

10.ความ

รวมมอื

ระหวาง

ประเทศเพือ่

การพัฒนา 

แผนพัฒนา
ภาคใต
ชายแดน  
(พ.ศ.2560 
– 2565) 

5.ยุทธศาสตรดานการสราง        
การเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอตุสาหกร
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพือ่สรางความมั่นคงใหกับ

ภาคการผลิต 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พฒันาเมืองสุไหงโก-ลกและเมืองเบตงใหเปนเมืองการคาและ           
เมืองทองเท่ียวชายแดนและพัฒนาเมอืงยะลาใหเปนเมืองนาอยูและศูนยกลาง

เศรษฐกิจของภาคใตชายแดน 
 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางความเข็มแข็งใหกับชุมชน 

 

 
แผนพัฒนา
กลุมจังหวัด
ภาคใต
ชายแดน       
(พ.ศ. 2562 
- 2565) 

ประเด็นการพฒันาที่ 1 : เพิ่มศักยภาพการ
ผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป  

และการตลาด 

 

ประเด็นการพฒันาที่ 2 : สงเสริมการคา
การลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจที่สําคญั 

 

ประเด็นการพฒันาที่ 3 : สงเสริมและ
พัฒนาการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม 

และเมืองทองเที่ยวชายแดน 

 

 

ประเด็นการพฒันาที่ 4 : เสริมสรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชนบนพื้นฐานสังคม 

พหุวัฒนธรรม 
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แผนพัฒนา
กลุมจังหวัด
ภาคใตชายแดน       
(พ.ศ.2562 - 
2565) 

ประเด็นการพฒันาที่ 1 : เพิ่มศักยภาพการ
ผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป  

และการตลาด 

 

ประเด็นการพฒันาที่ 2 : สงเสริมการคา
การลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจที่สําคญั 

 

ประเด็นการพฒันาที่ 3 : สงเสริมและ
พัฒนาการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ 

วัฒนธรรมและเมอืงทองเที่ยวชายแดน 

 

ประเด็นการพฒันาที่ 4 : เสริมสรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชนบนพื้นฐานสังคม 

พหุวัฒนธรรม 

 

แผนพัฒนา
จังหวัด
นราธิวาส  
พ.ศ.2561 - 
2565  
(ฉบับทบทวน 
พ.ศ.2563) 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  
ลดความเหลือ่มล้ํา พฒันาและเสริมสราง
คุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 
เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

สงเสริมการคา การลงทนุ  
และการคาชายแดน 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติใหมีความอุดม

สมบูรณ ใชประโยชนอยางยั่งยืนและ          
มีสิ่งแวดลอมที่ดี 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  
เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายใน
พื้นที่แบบมีสวนรวมอยางเขาใจ เขาถึง 

และพัฒนา 
 

 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน 
เขตจังหวัด
นราธิวาส 

   ยุทธศาสตรที่ 1  
ดานโครงสราง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตรที่ 2 
ดานงานสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ดานการจัดระเบียบ

ชุมชน/สังคม  
และการรักษาความ

สงบเรียบรอย 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 
ดานการวางแผน    

การสงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม 

และการทองเที่ยว 

 

ยุทธศาสตรที่ 5 
ดานการบริหารจัดการและ

การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

 

ยุทธศาสตรที่ 6 
ดานศิลปะ 

วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

ยุทธศาสตรที่ 7 
ดานการบริหาร
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 
 

 
 
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
เทศบาลเมอืง 
สุไหงโก-ลก 
 

 

   ยุทธศาสตรที่ 1  
ดานโครงสรางพื้นฐาน 

ยุทธศาสตรที่ 2 
ดานงานสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ดานการจัดระเบียบ

ชุมชน/สังคม  
และการรักษาความ

สงบเรียบรอย 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 
ดานการวางแผน    

การสงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม 

และการทองเที่ยว 

 

ยุทธศาสตรที่ 5 
ดานการบริหารจัดการและ

การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

 

ยุทธศาสตรที่ 6 
ดานศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ 
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

ยุทธศาสตรที่ 7 
ดานการบริหาร
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 
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ยุทธศาสตร
การพัฒนา
เทศบาลเมอืง 
สุไหงโก-ลก 
 

 

   ยุทธศาสตรที่ 1  
ดานโครงสราง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตรที่ 2 
ดานงานสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ดานการจัดระเบียบ

ชุมชน/สังคม  
และการรักษาความ

สงบเรียบรอย 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 
ดานการวางแผน    

การสงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม 

และการทองเที่ยว 

 

ยุทธศาสตรที่ 5 
ดานการบริหารจัดการและ

การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

 

ยุทธศาสตรที่ 6 
ดานศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ 
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

ยุทธศาสตรที่ 7 
ดานการบริหาร
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 
 

- แผนงานเคหะและชุมชน 
 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 
- แผนงานงบกลาง 

- แผนงานการรักษา
ความสงบเรียบรอย 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
- แผนงานการพาณิชย 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- แผนงานสาธารณสุข - แผนงานสาธารณสุข 

- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
- แผนงานการพาณิชย 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 
- แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 - แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
- แผนงานการพาณิชย 

๑. กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง

บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน 

เข่ือน ระบบระบายน้ํา 

๒.กอสรางปรับปรุงแหลงน้ํา

อุปโภคบริโภค 

๓.จัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผัง

เมืองและผังตําบล 

๔.พัฒนาและปรับปรุงระบบ

จราจร 

๕.จัดใหมีไฟฟาและระบบ

่  

๑.สงเสริมและสนับสนุนการสราง

สรางอาชีพแบบยั่งยืนใหกับ

ประชาชนในทองถ่ิน 

๒.สงเสริมงานดานสังคม

สงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแก

ผูดอยโอกาสทางสังคม 

๓.สงเสริมการศึกษาท้ังใน นอก

ระบบและตามอัธยาศัย โดย

สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวม

ในการจัดการศึกษา 

๔.สงเสริมศักยภาพศูนย

ปฏิบัติการการตอสูเพ่ือเอาชนะยา

เสพติด 

๕.สงเสริมดานการออกกําลังกาย 

การกีฬา และนันทนาการ 

๖.สงเสริมการปองกัน รักษา 

ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนา

ดานการสาธารณสุข 

๗.สงเสริมสนับสนุนการพัฒนา

คณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ือ

๑.สงเสริมใหความคามรู ความ

เขาใจ แกประชาชนเก่ียวกับ

การเมืองการปกครองระบบ

ประชาธิปไตย 

๒.พัฒนาศักยภาพของทองถ่ินใน

การปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยตลอดจนการรักษาความสงบ

เรียนรอยในทองถ่ิน 

๓.เสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษา

ความสงบเรียบรอยในทองถ่ิน 

๔.สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามี

บทบาทเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ

 ่  

๑.สงเสริมการตลาด การคา  

การลงทุนในทองถ่ิน และเมือง

ชายแดน เพ่ือรองรับประชาคม

อาเซียน 

๒.สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน

และผลิตภัณฑในทองถ่ิน 

๓.สงเสริมใหประชายึดหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 

๔.พัฒนาสงเสริมการทองเท่ียว

และแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

๕.สงเสริมโครงการตามแนว

 

๑.อนุรักษและฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

๒.สงเสริม สนับสนุนใหประชาชน

ในชุมชนมีจิตสํานึกในการรวมกัน

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

๓.ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและ

เมือง 

๔.จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่ง

ปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ํา

เสีย 

๕ สงเสริมและสนับสนนการใช

๑ .สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู     

สืบทอดจารีตประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม 

๒.สงเสริมและสนับสนุนภูมิ

ปญญาทองถ่ิน และปูชนียบุคคล 

๓.เสริมสรางทํานุบํารุงศาสนา 

ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 

๔.สงเสริมและสนับสนุนการ

อนุรักษโบราณวัตถุและ

โบราณสถานในทองถ่ิน 

๖.สงเสริมสนับสนุนการพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก 

 

๑.พัฒนาความรูความสามารถ

และคุณธรรมจริยธรรมแก

บุคลากรในองคกร 

๒.พัฒนาปรับปรุงจัดหา

เครื่องมือ เครื่องใช ตลอดถึง

สถานท่ีในการปฏิบัติงาน 

๓.พัฒนาปรับปรุงระบบ

บริหารจัดการองคกรตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

๔.ปรับปรุงและสรางระบบ

การใหบริการท่ีทันสมัย 

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

๕.สงเสริมและสรางทัศนคติท่ี

ดีตอการปฏิบัติงานเพ่ือการ

บริการประชาชน 

๖.พัฒนาสงเสริมระบบการ

ประชาสัมพันธและเผยแพร

่



 
 
 
 
 

สวนที่ ๓ 
การนาํแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) หนา ๑๑๕ 
 

สวนท่ี 3 
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติงาน 

 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

 
ท่ี 
 

 
ยุทธศาสตร 

 

 
ดาน 

 
แผนงาน 

 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
 

 
หนวยงาน
สนับสนุน 

1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานบริการชุมชนและสังคม 1.แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง 
 

- 

2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานบริหารงานท่ัวไป 1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป สํานักปลดัฯ 
 

- 

ดานบริการชุมชนและสังคม 1.แผนงานการศึกษา 
2.แผนงานสาธารณสุข 
3.แผนงานสังคมสงเคราะห 
4.แผนงานเคหะและชุมชน 
5.แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
6.แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

สํานักการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 
กองสวัสดิการสังคมฯ 
กองชาง 
กองสวัสดิการฯ 
 
สํานักการศึกษา 

- 
 

ดานการดาํเนินงานอ่ืน 1.แผนงานงบกลาง 
 

กองสวัสดิการฯ - 

3 ดานการจัดระเบียบชมุชน/ 
สังคม และการรกัษาความ 
สงบเรียบรอย 

ดานบริหารงานท่ัวไป 1.แผนงานการรักษาความ 
สงบภายใน 
 

สํานักปลดัฯ 
 

- 

ดานบริการชุมชนและสังคม 1.แผนงานการศึกษา 
2.แผนงานเคหะและชุมชน 
 

สํานักการศึกษา 
กองชาง 
 

- 

งบประมาณงบเฉพาะการ 1.แผนงานการพาณิชย 
 

สํานักปลดัฯ 
(สถานีขนสง) 

 

4. ดานการวางแผน           
การสงเสริมการลงทุน   
พาณิชยกรรมและ 
การทองเท่ียว 

ดานบริหารงานท่ัวไป 1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

สํานักปลดัฯ  
กองวิชาการและ
แผนงาน 
กองคลัง 
 

- 

ดานการบริการชุมชนและ
สังคม 

1.แผนงานสาธารณสุข 
 
 

กองสาธารณสุขฯ - 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) หนา ๑๑๖ 
 

 
ท่ี 
 

 
ยุทธศาสตร 

 

 
ดาน 

 
แผนงาน 

 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
 

 
หนวยงาน
สนับสนุน 

5 ดานการบริหารจัดการ 
และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

ดานบริการชุมชนและสังคม 1.แผนงานสาธารณสุข 
2.แผนงานเคหะและชุมชน 
 
3.แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

กองสาธารณสุขฯ 
กองชาง 
กองสาธารณสุขฯ 
สํานักการศึกษา 

- 

งบประมาณงบเฉพาะการ 1.แผนงานการพาณิชย 
 

กองสาธารณสุขฯ - 

6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีตประเพณีและภูมปิญญา
ทองถิ่น 

ดานบริหารงานท่ัวไป 1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป สํานักปลดัฯ 
 

- 

ดานบริการชุมชนและสังคม 1.แผนงานการศึกษา 
2.แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
3.แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

สํานักการศึกษา 
กองสวัสดิการฯ 
 
สํานักการศึกษา 

- 
 

7 ดานการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

ดานบริหารงานท่ัวไป 1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 
2.แผนงานการรักษาความ 
สงบภายใน 
 

สํานักปลดัฯ 
กองวิชาการและ
แผนงาน 
กองคลัง 
สํานักปลดัฯ 

- 

ดานบริการชุมชนและสังคม 1.แผนงานการศึกษา 
2.แผนงานสาธารณสุข 
3.แผนงานเคหะและชุมชน 
 
4.แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
5.แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

สํานักการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 
กองชาง 
กองสาธารณสุข 
กองสวัสดิการฯ 
 
สํานักการศึกษา 

- 

งบประมาณงบเฉพาะการ 1.แผนงานการพาณิชย สํานักปลดัฯ 
(สถานีขนสง) 
กองสาธารณสุขฯ 
 

- 

รวม 7 ยุทธศาสตร 4 ดาน 12 แผนงาน 7 กอง - 

 



จํานวน

โครงการ

    งบประมาณ  

  (บาท)

จํานวน

โครงการ

    งบประมาณ  

  (บาท)

จํานวน

โครงการ

    งบประมาณ  

  (บาท)

จํานวน

โครงการ

    งบประมาณ   

 (บาท)

จํานวน

โครงการ

    งบประมาณ    

(บาท)

จํานวน

โครงการ

    งบประมาณ    

(บาท)

๑.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 14    15,693,000 13    16,289,500 3      2,080,000 18      21,324,000 28       41,415,000 76         96,801,500

รวม 14   15,693,000 13   16,289,500 3      2,080,000 18     21,324,000 28      41,415,000 76        96,801,500
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ผ. ๐1

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ก

ยุทธศาสตร

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ ป ๒๕๖5 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)

๒.ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 5 1,000,000

๒.๒ แผนงานการศึกษา 51 109,847,300 51 109,105,890 51 109,233,970 51 109,233,970 52 111,213,970 256 548,635,100

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข 11 2,280,000 12 2,503,000 12 2,826,000 12 2,826,000 12 2,826,000 59 13,261,000

๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 2 80,000 6 280,000

๒.๕ แผนงานเคหะและชุมชน 1 1,500,000 1 1,500,000

๒.๖ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 5 2,851,000 5 2,651,000 5 5,113,000 5 5,283,000 5 5,313,000 25 21,211,000

๒.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ

1 2,000,000 9 2,500,000 9 2,550,000 9 2,550,000 9 2,550,000 37 12,150,000

๒.๘ แผนงานงบกลาง 3 34,179,600 3 36,900,000 3 45,290,800 3      45,290,800 3 45,290,800 15 206,952,000

รวม 73 151,407,900 82 153,909,890 82 165,263,770 82 165,433,770 85 168,973,770 404 804,989,100

ข

ยุทธศาสตร

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ ป ๒๕๖5 รวม 5 ป
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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)

๓.ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/

สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 336,000 1        270,000 1         270,000 1          270,000 1 270,000 5 1,416,000

3.2 แผนงานการศึกษา 1        672,000 1         672,000 1          672,000 1            672,000 4 2,688,000

๓.3 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1,176,000 1 1,176,000 1 1,176,000 1 1,176,000 1 1,176,000 5 5,880,000

๓.4 แผนงานการพาณิชย 1 360,000 1 360,000 1 360,000 1 360,000 1 360,000 5 1,800,000

รวม 3 1,872,000 4     2,478,000 4 2,478,000 4 2,478,000 4 2,478,000 19 11,784,000

รวม 5 ป

ยุทธศาสตร

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ ป ๒๕๖5

ค
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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)

๔.ยุทธศาสตรดานการวางแผนการสงเสริม    การ

ลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 89,020,000 5 89,234,700 6 90,009,700 5 89,959,700 5 89,959,700 25 448,183,800

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข 4 87,185,900 4 87,238,200 4 87,293,110 4 87,293,110 4 87,293,110 20 436,303,430

รวม 8 176,205,900 9 176,472,900 10 177,302,810 9 177,252,810 9 177,252,810 45 884,487,230

ง

ยุทธศาสตร

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ ป ๒๕๖5 รวม 5 ป
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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)

๕.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและ

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๕.1 แผนงานสาธารณสุข 5 2,492,000     5      2,492,000 5      2,492,000 5        2,492,000 5         2,492,000 25         12,460,000

๕.2 แผนงานเคหะชุมชน 8 18,161,000 7 21,467,000 8 121,640,500 8 302,435,913 8 111,140,500 39 574,844,913

5.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 1 752,000 1 988,000 1 988,000 1 988,000 4 3,716,000

และนันทนาการ

5.4 แผนงานการพาณิชย 1 432,000 1 324,000 1 324,000 1 324,000 4 1,404,000

รวม 13 20,653,000 14 25,143,000 15 125,444,500 15 306,239,913 15 114,944,500 72 592,424,913

ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ ป ๒๕๖5 รวม 5 ป

ยุทธศาสตร

ป ๒๕๖๑
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จ



จํานวน

โครงการ

    งบประมาณ  

  (บาท)

จํานวน

โครงการ

    งบประมาณ  

  (บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ (บาท)

จํานวน

โครงการ

     งบประมาณ    

(บาท)

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ (บาท)

๖.ยุทธศาสตรดานศิลปะ วัฒนธรรม 

จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

6.1 แผนงานการศึกษา 1           50,000 1           50,000 1           50,000 1            50,000 1              50,000 5              250,000

6.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 5 1,270,000 5 1,270,000 5 1,400,000 5 1,400,000 5 1,400,000 25 6,740,000

๖.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4 7,100,000 16 7,411,000 16 7,380,000 16 7,380,000 16 7,380,000 68 36,651,000

รวม 10 8,420,000 22 8,731,000 22 8,830,000 22 8,830,000 22 8,830,000 98 43,641,000

122

ฉ

ยุทธศาสตร

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ ป ๒๕๖5 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)

๗.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ     

ตามหลักธรรมาภิบาล

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 12 5,057,280 13 5,725,000 11 8,450,000 9 1,442,000 9 1,442,000 54 22,116,280

๗.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 10,000 1 10,000 2 45,010,000 2 45,010,000 2 45,010,000 8 135,050,000

๗.๓ แผนงานการศึกษา 29 28,116,900 10 3,690,700 19 18,688,400 19 20,367,000 8 8,225,000 85 79,088,000

๗.๔ แผนงานสาธารณสุข 1 300,000 1 2,400,000 1 700,000 3 3,400,000

๗.๕ แผนงานเคหะและชุมชน 2 4,497,000 3 90,108,000 2 2,108,000 2 2,108,000 8 44,708,000 17 143,529,000

๗.๖ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 6 2,795,400 2 1,030,000 5 1,502,600 4 1,338,000 4 1,358,000 21 8,024,000

7.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 1 108,000 1 108,000 1 108,000 1 108,000 4 432,000

และนันทนาการ

๗.8 แผนงานการพาณิชย 2 2,973,000 1 180,000 1 216,000 2 5,216,000 1 216,000 7 8,801,000

รวม 53 43,749,580 32 103,251,700 41 76,083,000 39 75,589,000 34 101,767,000 199 400,440,280

รวมทั้งสิ้น 174 418,001,380 176 486,275,990 177 557,482,080 189 757,147,493 197 615,661,080 913 2,834,568,023
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ช

รวม 5 ป

ยุทธศาสตร

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ ป ๒๕๖5



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนน คสล. 

พรอมระบบระบายน้ํา 

ถนนภายในชุมชน

ตันหยงมะลิ

 - เพื่อใหประชาชนมี

ถนนใชในการ

คมนาคมอยางสะดวก

 ปลอดภัยเพื่อลด

อุบัติเหตุสรางความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินใหประชาชน

 - ผิวจราจรกวาง 

5.00-6.50 ม. 

หนา 0.15 ม. 

ยาวรวม 455.00 ม. 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

2,852.00 ตร.ม. 

รางน้ํากวางภายใน 

0.50 ม. 

ยาวรวม 136.00 ม.

2,864,000       -    -    -    -   - ถนน คสล.   

ยาวรวม 

136.00 ม.

 - ประชาชนใน

พื้นที่มีถนนได

มาตรฐานสําหรับใช

ในการคมนาคม   

 - ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินในการ

ใชเสนทางคมนาคม

กองชาง

124

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ที่

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนน คสล. 

ถนนวรคามินทร

 - เพื่อใหประชาชนมี

ถนนใชในการ

คมนาคมอยางสะดวก

 ปลอดภัยเพื่อลด

อุบัติเหตุสรางความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินใหประชาชน

 - ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 

4.50-6.50 ม. 

หนา 0.15 ม. 

ยาวรวม 159.00 ม. 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

915.00 ตร.ม.  

พรอมปรับปรุงฝาคูเดิม

        840,000   -    -    -    -   - ถนน คสล.   

ยาวรวม 

159.00 ม.

 - ประชาชนใน

พื้นที่มีถนนได

มาตรฐานสําหรับใช

ในการคมนาคม    

มีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ในการใชเสนทาง

คมนาคม

กองชาง

3 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนน คสล. 

ภายในชุมชนลอแม็ค

 - เพื่อใหประชาชนมี

ถนนใชในการ

คมนาคมอยางสะดวก

 ปลอดภัยเพื่อลด

อุบัติเหตุสรางความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินใหประชาชน

 - ผิวจราจรกวาง 

5.00-6.00 ม. 

หนา 0.15 ม. 

ยาว 455.00 ม. 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

2,575.00 ตร.ม.

     2,060,000   -    -    -    -   - ถนน คสล. 

ยาวรวม 

455.00 ม.

 - ประชาชนใน

พื้นที่มีถนนได

มาตรฐานสําหรับใช

ในการคมนาคม    

มีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ในการใชเสนทาง

คมนาคม

กองชาง

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับที่
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

125

งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงทอเหลี่ยม 

คสล. ถนนประชาวิวัฒน

ซอย 3 

(หลังหมูบานไทยถาวร)

 - เพื่อใหประชาชนมี

ถนนใชในการ

คมนาคมอยางสะดวก

 ปลอดภัยเพื่อลด

อุบัติเหตุสรางความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินใหประชาชน

 - ทอเหลี่ยมกวางภายใน 

1.20x2.10 ม. 

ยาวรวม 2.50 ม.

          75,000   -    -    -    -   - ทอเหลี่ยมยาว

รวม 2.50 ม.

 - ประชาชนใน

พื้นที่มีถนนได

มาตรฐานสําหรับใช

ในการคมนาคม    

มีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ในการใชเสนทาง

คมนาคม

กองชาง

5 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนน คสล.   

ถนนวงศวิวัฒน

 - เพื่อใหประชาชนมี

ถนนใชในการ

คมนาคมอยางสะดวก

 ปลอดภัยเพื่อลด

อุบัติเหตุสรางความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินใหประชาชน

 - ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 

11.80 ม. หนา 0.15 ม. 

ยาว 172.00 ม. 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

2,030,00 ตร.ม.

     1,700,000   -    -    -    -   - ถนน คสล. 

ยาวรวม 

172.00 ม.

 - ประชาชนใน

พื้นที่มีถนนได

มาตรฐานสําหรับใช

ในการคมนาคม    

มีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ในการใชเสนทาง

คมนาคม

กองชาง

ที่

๑๒๖

โครงการ

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนน คสล.     

ถนนเจริญเขต ซอย 22

 - เพื่อใหประชาชนมี

ถนนใชในการ

คมนาคมอยางสะดวก

 ปลอดภัยเพื่อลด

อุบัติเหตุสรางความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินใหประชาชน

 - ผิวจราจรกวาง 5.00 ม.

 หนา 0.15 ม. 

ยาวรวม 1๒๒.๐๐ ม.  

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

6๑0.00 ตร.ม.

        470,000   -    -    -    -   - ถนน คสล. 

ยาวรวม 122 ม.

 - ประชาชนใน

พื้นที่มีถนนได

มาตรฐานสําหรับใช

ในการคมนาคม    

มีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ในการใชเสนทาง

คมนาคม

กองชาง

7 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงระบบระบายน้ํา

ถนนรักษชนะอุทิศ    

(ขางวัดทองดีประชาราม)

 - เพื่อใหประชาชนมี

ระบบระบายน้ําที่ดี

และปองกันน้ําทวม

 - รางน้ํากวางภายใน 

0.50 ม.

ยาวรวม 70.00 ม.

        335,000   -    -    -    -   - รางน้ํายาวรวม

 70.00 ม.

 - ทําใหระบายน้ํา

ไดดีปองกันน้ําทวมขัง

กองชาง

8 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงระบบ

ระบายน้ํา

ถนนรักษชนะอุทิศ       

(ตรงขามเมรุ)

 - เพื่อใหประชาชนมี

ระบบระบายน้ําที่ดี

และปองกันน้ําทวม

 - รางน้ํากวางภายใน 

0.50 ม.

ยาวรวม 80.00 ม.

        330,000   -    -    -    -   - รางน้ํายาวรวม

 80.00 ม.

 - ทําใหระบายน้ํา

ไดดีปองกันน้ําทวมขัง

กองชาง

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
โครงการที่ วัตถุประสงค

๑๒๗

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนน คสล.     

ถนนทรายทอง 1 ซอย 4

 - เพื่อปรับปรุงถนน

ใหไดมาตรฐาน 

สามารถใชคมนาคม

ไดอยางปลอดภัย

 - ผิวจราจรกวาง 7.60 ม.

หนา 0.15 ม.

ยาวรวม 175.00 ม. 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

1,330.00 ตร.ม. 

และปรับปรุงรางระบายน้ํา

เดิมพรอมฝาบอพักทั้งหมด

     1,270,000   -    -    -    -   - ถนน คสล. 

ยาวรวม 

175.00 ม.

 - ประชาชนใน

พื้นที่มีถนนได

มาตรฐานสําหรับใช

ในการคมนาคม    

มีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ในการใชเสนทาง

คมนาคม

กองชาง

10 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนน คสล.   

ถนนทรายทอง 1      

ซอย ๖

 - เพื่อปรับปรุงถนน

ใหไดมาตรฐาน 

สามารถใชคมนาคม

ไดอยางปลอดภัย

 - ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 

3.50 ม. หนา 0.15 ม. 

ยาวรวม 179.00 ม. 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

630.00 ตร.ม.

        500,000   -    -    -    -   - ถนน คสล. 

ยาวรวม 

179.00 ม.

 - ประชาชนใน

พื้นที่มีถนนได

มาตรฐานสําหรับใช

ในการคมนาคม    

มีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ในการใชเสนทาง

คมนาคม

กองชาง

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

128

วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงระบบระบายน้ํา

ถนนรักษชนะอุทิศ  

(ตรงขามโรงยาง)

 - เพื่อใหประชาชนมี

ระบบระบายน้ําที่ดี

และปองกันน้ําทวม

 - รางน้ํากวางภายใน 

0.50 ม.

ยาวรวม 20.00 ม.

          80,000   -    -    -    -   - รางน้ํายาวรวม

 20.00 ม.

 - ทําใหระบายน้ํา

ไดดีปองกันน้ําทวมขัง

กองชาง

12 โครงการปรับปรุง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต 

(มีสวนผสมของ

ยางพารา) ถนนสาย

ชุมชนกือบงกาแม

 - เพื่อปรับปรุงถนน

ใหไดมาตรฐาน 

สามารถใชคมนาคม

ไดอยางปลอดภัย

 - ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 

5.๕0 ม. 

ยาว 1,000.00 ม. 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

5,500.00 ตร.ม.

     3,010,000   -    -    -    -   - ถนนลาดยาง

แอสฟลทติก   

คอนกรีต       

ยาวรวม 

1,000.00 ม.

 - ประชาชนใน

พื้นที่มีถนนได

มาตรฐานสําหรับใช

ในการคมนาคม    

มีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ในการใชเสนทาง

คมนาคม

กองชาง

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน

ยุทธศาสตรที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
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๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนน คสล.     

ถนนประชาวิวัฒน     

ซอย 11

 - เพื่อปรับปรุงถนน

ใหไดมาตรฐาน 

สามารถใชคมนาคม

ไดอยางปลอดภัย

 - ผิวจราจรกวาง 5.80 ม.

หนา 0.15 ม. 

ยาวรวม 385.00 ม. 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

2,230.00 ตร.ม.

     1,859,000  -  -  -  -  - ถนนยาวรวม 

385.00 ม.

 - ประชาชนใน

พื้นที่มีถนนได

มาตรฐานสําหรับใช

ในการคมนาคม    

มีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ในการใชเสนทาง

คมนาคม

กองชาง

14 โครงการอุดหนุนใหการ

ไฟฟาดําเนินการเกี่ยวกับ

ไฟฟาสาธารณะถนนสาย

ตางๆ ในเขตเทศบาล

 - เพื่อใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

 - ขยายเขตไฟฟา

สาธารณะถนนภายใน

ชุมชนตาง ๆ

        300,000  -  -  -  -  - ถนนภายใน

ชุมชนตางๆ      

มีไฟฟาทั่วถึง

 - ประชาชนมี

ความพึงพอใจใน

การใชบริการ

สาธารณะ

กองชาง

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงระบบระบายน้ํา

ถนนประชาวิวัฒน      

ซอย 4

 - เพื่อใหประชาชนมี

ระบบระบายน้ําที่ดี

และปองกันน้ําทวม

 - รางน้ํากวางภายใน 

0.50 ม. 

ยาวรวมไมนอยกวา 

50.00 ม.

 - 199,000         -  -  -  - รางน้ํายาวรวม

ไมนอยกวา 

50.00 ม.

 - ทําใหระบายน้ํา

ไดดีปองกันน้ําทวมขัง

กองชาง

16 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงระบบระบายน้ํา

ถนนประชาวิวัฒน     

ซอย 8

 - เพื่อใหประชาชนมี

ระบบระบายน้ําที่ดี

และปองกันน้ําทวม

 - วางทอ คสล. 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 

0.30 ม. พรอมบอพัก 

ยาวรวมไมนอยกวา  

56.00 ม.

 - 60,000           -  -  -  - ทอ คสล.     

ยาวรวม

ไมนอยกวา 

56.00 ม.

 - ทําใหระบายน้ํา

ไดดี ปองกันน้ําทวม

ขัง

กองชาง

17 โครงการกอสรางทอ

เหลี่ยมฐานแผ        

ถนนประชาวิวัฒน      

ซอย 4 

(หลังวัดทานเอียด - 

บานเอื้ออาทร)

 - เพื่อใหประชาชนมี

ระบบระบายน้ําที่ดี

และปองกันน้ําทวม

 - ทอเหลี่ยมกวางภายใน 

2.10 ม. 

ยาวรวมไมนอยกวา

125.00 ม.

 - 4,678,000      -  -  -  - ทอเหลี่ยมยาว

รวมไมนอยกวา 

125.00 ม.

 - ทําใหระบายน้ํา

ไดดี ปองกันน้ําทวม

ขัง

กองชาง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

131



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนน คสล.   

พรอมระบบระบายน้ํา 

ถนนเจริญเขต 

ซอย 11/3

 - เพื่อใหประชาชนมี

ถนนใชในการ

คมนาคมอยางสะดวก

 ปลอดภัยเพื่อลด

อุบัติเหตุสรางความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินใหประชาชน

 - ผิวจราจรกวาง 

6.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

ยาวรวม 70.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

420.00 ตารางเมตร 

รางน้ํากวางภายใน 

0.40 เมตร 

ยาวรวม 70.00 เมตร

 -         550,000  -  -  -  - ถนนยาวรวม 

70.00 เมตร

 - ประชาชนใน

พื้นที่มีถนนได

มาตรฐานสําหรับใช

ในการคมนาคม    

มีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ในการใชเสนทาง

คมนาคม

กองชาง

19 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนน คสล.   

ถนนเจริญเขต 

ซอย 13/4

 - เพื่อใหประชาชนมี

ถนนใชในการ

คมนาคมอยางสะดวก

 ปลอดภัยเพื่อลด

อุบัติเหตุสรางความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินใหประชาชน

 - ผิวจราจรกวาง 

3.50 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

ยาวรวม 150.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

525.00 ตารางเมตร

 - 405,000        -  -  -  - ถนนยาวรวม 

150.00 เมตร

 - ประชาชนใน

พื้นที่มีถนนได

มาตรฐานสําหรับใช

ในการคมนาคม    

มีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ในการใชเสนทาง

คมนาคม

กองชาง

โครงการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

ที่ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

๑๓๒



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงระบบระบายน้ํา

 ถนนเจริญเขต ซอย 11

 - เพื่อปรับปรุงระบบ

ระบายน้ําภายใน

ชุมชนใหมี

ประสิทธิภาพ

 - รางน้ํากวางภายใน 

0.50 เมตร 

ยาวรวม 480.00 เมตร

 - 1,975,000     -  -  -  - รางน้ํายาวรวม

 480.00 เมตร

 - สามารถระบาย

น้ําไดทัน ลดปญหา

น้ําทวมขัง

กองชาง

21 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงระบบระบายน้ํา

ถนนเจริญเขต ซอย 19

 - เพื่อปรับปรุงระบบ

ระบายน้ําภายใน

ชุมชนใหมี

ประสิทธิภาพ

 - รางน้ํากวางภายใน 

0.40 ม. 

ยาวรวม 225.00 ม.

 - 750,000        -  -  -  - รางน้ํายาวรวม

 225.00 เมตร

 - สามารถระบาย

น้ําไดทัน ลดปญหา

น้ําทวมขัง

กองชาง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตรที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนน คสล.    

พรอมระบบระบายน้ํา 

ภายในชุมชนกือบงกาแม

(ขางโรงเรียนแสงธรรม)

 - เพื่อใหประชาชนมี

ถนนใชในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ปลอดภัย              

- เพื่อลดอุบัติเหตุ

สรางความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

ใหประชาชน

 - ผิวจราจรกวาง 

4.70-5.50 ม.          

หนา 0.15 ม.             

ยาว 260.00 ม.         

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

1,293.00 ตร.ม.       

(รวมทางเชื่อม) 

รางน้ํากวางภายใน 

0.40 ม. ยาว 106.00 ม.

และรางน้ํากวางภายใน 

0.50 ม. 

ยาวรวม 358.00 ม.

  -       2,810,000   -    -   -  - ถนน คสล. 

ยาว 260.๐๐ ม.

รางน้ํายาวรวม 

396.00 ม.

 - ประชาชนใน

พื้นที่มีถนนได

มาตรฐานสําหรับใช

ในการคมนาคม     

 - ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินในการ

ใชเสนทางคมนาคม

กองชาง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

134



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนน คสล. 

ถนนเจริญเขต ซอย 11

 - เพื่อใหประชาชนมี

ถนนใชในการ

คมนาคมอยางสะดวก

 ปลอดภัยเพื่อลด

อุบัติเหตุสรางความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินใหประชาชน

 - ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 

6.10 ม. หนา 0.15 ม. 

ยาวรวม 325.00 ม. 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

1,982.00 ตร.ม.

 -      1,645,000   -    -   -  - ถนนยาวรวม 

325.00 เมตร

 - ประชาชนใน

พื้นที่มีถนนได

มาตรฐานสําหรับใช

ในการคมนาคม     

 - ประชาชน

มีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ในการใชเสนทาง

คมนาคม

กองชาง

24 โครงการอุดหนุนใหการ

ไฟฟาดําเนินการเกี่ยวกับ

ไฟฟาสาธารณะถนนใน

สายชุมชนตนหยงมะลิ 

(บอดิน)

 - เพื่อใหประชาชน

ในชุมชนมีไฟฟาสอง

สวางอยางทั่วถึง 

สรางความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

 - ขยายเขตไฟฟา

สาธารณะถนนในสาย

ชุมชนตันหยงมะลิ (บอดิน)

 -         162,000   -    -   -  - ถนนในชุมชน

ตันหยงมะลิมี

ไฟฟาสองสวาง

ทั่วถึง

 - ประชาชนมีไฟฟา

สองสวาง 

มีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

25 โครงการอุดหนุนใหการ

ไฟฟาดําเนินการเกี่ยวกับ

ไฟฟาสาธารณะถนน

ประชาวิวัฒน ซอย 21

 - เพื่อใหประชาชน

ในชุมชนมีไฟฟาสอง

สวางอยางทั่วถึง 

สรางความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

 - ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ

ถนนประชาวิวัฒน ซอย 21

 -           98,500   -    -   -  - ถนนประชา

วิวัฒน ซอย 21

ไฟฟาสองสวาง

ทั่วถึง

 - ประชาชนมีไฟฟา

สองสวาง 

มีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

135

ยุทธศาสตรที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนน คสล 

ถนนวรคามินทร

  - เพื่อปรับปรุงถนน

ใหไดมาตรฐาน 

สามารถใชคมนาคม

ไดอยางปลอดภัย

  - ผิวจราจรกวางเฉลี่ย

10.00 ม. หนา 0.15 ม.

ยาวรวม 92.00 ม.

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

920.00 ตร.ม.

  -  695,000       -    -    -   - ถนนยาวรวม 

92.00 ม.

 - ประชาชนใน

พื้นที่มีถนนได

มาตรฐานสําหรับใช

ในการคมนาคม    

มีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ในการใชเสนทาง

คมนาคม

กองชาง

27 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถน คสล. 

พรอมระบบระบายน้ํา

และทางเทา 

ถนนชื่นมรรคา

  - เพื่อปรับปรุงถนน

ใหไดมาตรฐาน 

สามารถใชคมนาคม

ไดอยางปลอดภัย

และมีระบบระบาย

น้ําที่ดี

  - ผิวจราจรกวาง 

8.60-9.70 ม. 

หนา 0.15 ม. 

ยาวรวม 273.00 ม. 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

2,536.00 ตร.ม.

รางน้ํากวางภายใน 

0.45 ม. 

ยาวรวม 44.00 ม.

และปรับปรุงทางเทายาว

รวม 435.00 ม.

  -  2,262,000     -    -    -   - ถนนยาวรวม 

273.00 ม. 

- รางน้ํายาวรวม 

44.00 ม.

 - ประชาชนใน

พื้นที่มีถนนได

มาตรฐานสําหรับใช

ในการคมนาคมและ

ไมมีน้ําทวมขัง

กองชาง

วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ

136

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนน คสล.  

ถนนชลธารเขต ซอย 2

 - เพื่อใหประชาชนมี

ถนนใชในการ

คมนาคมอยางสะดวก

 รวดเร็ว

 - ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 

5.00  ม. หนา 0.15 ม. 

ยาวรวม  133.00 ม.  

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

665.00  ตร.ม. ตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกําหนด

  -    -  530,000         -    -   - ถนนยาวรวม  

133.00 ม.

 - ชุมชนมีถนนที่ได

มาตรฐานและ

ปลอดภัย

กองชาง

29 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนน คสล. 

ถนนภายในชุมชนลอแม็ค

  - เพื่อปรับปรุงถนน

ใหไดมาตรฐาน 

สามารถใชคมนาคม

ไดอยางสะดวก

ปลอดภัย

  - ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 

๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

ยาวรวม ๒๗๐.๐๐ ม. 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

๑,๓๕๐.๐๐ ต.ร.ม.   

ตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด

  -    -  1,050,000      -    -   - ถนนยาวรวม  

๒๗๐ ม.

 - ชุมชนมีถนนที่ได

มาตรฐานและ

ปลอดภัย

กองชาง

30 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนน คสล.  

ถนนประชาวิวัฒน       

(ขาง 7-11)

 - เพื่อปรับปรุงถนน

ใหไดมาตรฐาน 

สามารถใชคมนาคม

ไดอยาง สะดวก

ปลอดภัย

 - ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 

5.00 ม. หนา 0.15 ม. 

ยาวรวม 130.00 ม.  

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

650.00  ตร.ม. ตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกําหนด

  -    -  500,000         -    -   - ถนน คสล.    

ยาว ๑๓๐ ม.

 - ชุมชนมีถนนที่ได

มาตรฐานและ

ปลอดภัย

กองชาง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)

137



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

31 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนน คสล.    

ถนนวงศประดิษฐ -   

ถนนวงศวิวัฒน       

(ประตูดานหลังมัสยิด

กลาง)

 - เพื่อใหประชาชนมี

ถนนใชในการ

คมนาคมอยางสะดวก

 ปลอดภัย

 - ถนนกวาง ๘.๐๐ ม.   

ยาว ๑๐๐.๐๐ ม.       

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

800.00 ตร.ม.

  -    -    -          600,000   -   - ถนนยาว 

100 เมตร

 - ชุมชนมีถนนที่ได

มาตรฐาน

กองชาง

32 โครงการกอสรางถนน

ภายในชุมชนสวนมะพราว

 - เพื่อใหประชาชนมี

ถนนใชในการ

คมนาคมขนถาย

ผลผลิตทาง

การเกษตรอยาง

สะดวก รวดเร็ว

 - ลงหินคลุก 

กวาง 5.00 ม. 

ยาว 500.00 ม.

  -    -    -          800,000   -   - ถนนหินคลุก 

5.00 x 

500.00 ม.

 - ชุมชนมีถนนที่ได

มาตรฐาน

กองชาง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

138



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

33 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนน คสล.  

พรอมระบบระบายน้ํา  

ถนนทรายทอง 4      

(ตรงขามคริสตจักร)

 - เพื่อปรับปรุงถนน

ใหไดมาตรฐาน 

สามารถใชคมนาคม

ไดอยางปลอดภัย 

และมีระบบระบาย

น้ําที่ดี

 - ผิวจราจรกวาง 

4.00-5.00 ม. 

หนา 0.15 ม. 

ยาวรวม 280.00  ม. 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

1,200.00  ตร.ม. 

รางน้ํากวางภายใน 0.50 ม.

ยาวรวม 350.00 ม. 

และรางน้ํากวางภายใน 

0.40 ม. ยาวรวม 

200.00 ม. ตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกําหนด

  -    -    -  3,000,000       -   - ถนน คสล. 

ยาว ๒๘๐.๐๐ ม.

พรอมรางน้ํายาว

๒๐๐.๐๐ ม.

 - ประชาชนใน

พื้นที่มีถนนได

มาตรฐานสําหรับใช

ในการคมนาคม 

และไมมีน้ําทวมขัง

กองชาง

34 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนน คสล.  

ถนนบานแหลมเห็บลม

 - เพื่อปรับปรุงถนน

ใหไดมาตรฐาน 

สามารถใชคมนาคม

ไดอยาง สะดวก

ปลอดภัย

 - ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 

5.00 ม. หนา 0.15 ม. 

ยาวรวม 450.00 ม.  

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

2,250.00  ตร.ม.        

ตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด

  -    -    -  1,750,000       -   - ถนน คสล.    

ยาว ๔๕๐ ม.

 - ชุมชนมีถนนที่ได

มาตรฐานและ

ปลอดภัย

กองชาง

ที่ โครงการ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

๑๓๙

วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

35 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนน คสล.    

ถนนโตะลือเบ        

(สายบลูกานากอ)   

(บริเวณบานเลขที่ ๑๗๔)

 - เพื่อใหประชาชนมี

ถนนใชในการ

คมนาคมอยางสะดวก

 ปลอดภัย

 - จํานวน ๑ สาย   -    -    -          800,000   -  จํานวน 1 สาย  - ชุมชนมีถนนที่ได

มาตรฐาน

กองชาง

36 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนน คสล.

พรอมระบบระบายน้ํา   

ถนนประชาวิวัฒน     

ซอย ๘ (หลังกองชาง)

บานอาจารยนาเซ

 - เพื่อใหประชาชนมี

ถนนใชในการ

คมนาคมอยางสะดวก

 ปลอดภัยและ

ปองกันน้ําทวมขัง

 - ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 

๓.๐๐-๔.๓๐ ม. 

หนา ๐.๑๕ ม.

ยาวรวม ๘๕.๐๐ ม. 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

๒๖๗.๐๐ ตร.ม. 

รางน้ํากวางภายใน 

๐.๕ ม. ยาวรวม ๒ ขาง 

๑๖๓.๐๐ ม.

  -    -    -          990,000   -   - ถนน คสล. 

ความยาว     

๘๕.๐๐ ม.     

และรางน้ํายาว 

๑๖๓.๐๐ ม.       

(๒ ขาง)

 - ชุมชนมีถนนที่ได

มาตรฐานและ

ปองกันน้ําทวมขัง

กองชาง

140

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

37 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนน คสล.และ

ระบบระบายน้ํา     

ถนนเอเชีย ๑๘         

(ขางรถเอ็มโชนิค-

ทางรถไฟ)

 - เพื่อใหประชาชนมี

ถนนใชในการ

คมนาคมอยางสะดวก

 รวดเร็วและปองกัน

น้ําทวม

 - ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 

๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.

ยาวรวม ๔๘.๐๐ ม.    

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

๑๙๒.๐๐ ตร.ม. 

รางน้ํากวางภายใน 

๐.๔๐ ม. ยาวรวม ๒ ขาง 

๙๖.๐๐ ม.

 -   -    -          584,000  -  - ถนน คสล.   

ยาว ๔๘.๐๐ ม. 

รางน้ํายาว 

๙๖.๐๐ ม.

 - ชุมชนมีถนนที่ได

มาตรฐานและ

ปองกันน้ําทวมขัง

กองชาง

38 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนน คสล.

พรอมระบบระบายน้ํา 

ถนนวิถีอุทก ซอย ๑

 - เพื่อใหประชาชนมี

ถนนใชในการ

คมนาคมอยางสะดวก

 รวดเร็วและปองกัน

น้ําทวม

 - ผิวจราจรกวาง ๓.๒๐ ม. 

ยาวรวม ๑๑๔.๐๐ ม. 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

๓๖๕.๐๐ ตร.ม. 

รางน้ํากวาง ๐.๕๐ ม. 

ยาว ๑๑๔.๐๐ ม.

  -   -    -          700,000  -  - ถนน คสล. 

ยาว ๑๑๔.๐๐ ม.

รางน้ํายาว 

๑๑๔.๐๐ ม.

 - ชุมชนมีถนนที่ได

มาตรฐานและ

ปองกันน้ําทวม

กองชาง

39 โครงการกอสรางระบบ

ระบายน้ํา ถนนโตะลือเบ

(สายบลูกานากอ) 

(บริเวณบานเลขที่ 

๑๗๒-๗๔/๑๔)

 - เพื่อใหประชาชนมี

ระบบระบายน้ําที่ดี

และปองกันน้ําทวม

 - จํานวน ๑ สาย  -   -    -          500,000  -  - พื้นที่น้ําทวมขัง

ลดลง

 - ทําใหระบายน้ํา

ไดดีปองกันน้ําทวมขัง

กองชาง

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

๑๔๑

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

40 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนน คสล. 

พรอมระบบระบายน้ํา 

ถนนประเวศชลธี -   

ถนนวิถีอุทก

 - เพื่อใหประชาชนมี

ถนนใชในการ

คมนาคมอยางสะดวก

 รวดเร็วและปองกัน

น้ําทวม

 - ผิวจราจรกวาง 6.70 ม.

 หนา 0.15 ม. 

ยาวรวม 80.00 ม. 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

536.00 ตร.ม. 

รางน้ํากวางภายใน 

0.40 ม. 

ยาวรวม 160.00 ม.

  -   -  -         900,000  -  - ถนน คสล.

ขนาด 6.70 x 

80.00 ม.

รางน้ํายาว 

160.00 ม.

 - ชุมชนมีถนนที่ได

มาตรฐานและ

ปองกันน้ําทวม

กองชาง

41 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนน คสล. 

ภายในชุมชนศรีอามาน

 - เพื่อใหประชาชนมี

ถนนใชในการ

คมนาคมอยางสะดวก

 ปลอดภัย

 - จํานวน ๓ สาย  -  -      1,000,000    1,000,000  - ถนน คสล.    

ไดมาตรฐาน ๓ 

สาย

 - ชุมชนมีถนนที่ได

มาตรฐาน

กองชาง

42 โครงการกอสรางระบบ

ระบายน้ํา ภายในชุมชน

ศรีอามาน

 - เพื่อใหประชาชนมี

ระบบระบายน้ําที่ดี

และปองกันน้ําทวม

 - ทั้งชุมชน  -  -      1,000,000    1,000,000  - พื้นที่น้ําทวมขัง

ลดลง

 - ทําใหระบายน้ํา

ไดดีปองกันน้ําทวมขัง

กองชาง

ที่ โครงการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

142

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

วัตถุประสงค



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

43 โครงการปรับปรุงระบบ

ระบายน้ํา 

หลังวัดโก-ลก เทพวิมล 1

 - เพื่อใหประชาชนมี

ระบบระบายน้ําที่ดี

และปองกันน้ําทวม

 - จํานวน ๑ สาย  -  -   -          700,000   -   - พื้นที่น้ําทวมขัง

ลดลง

 - ทําใหระบายน้ํา

ไดดีปองกันน้ําทวมขัง

กองชาง

44 โครงการกอสรางระบบ

ระบายน้ํา 

ถนนโตะลือเบ ซอย 2

 - เพื่อใหประชาชนมี

ระบบระบายน้ําที่ดี

และปองกันน้ําทวม

 - รางน้ําขนาด 0.40 ม. 

ยาวรวมสองขาง 

200 เมตร

                  -    -   -          650,000   -   - พื้นที่น้ําทวมขัง

ลดลง

 - ทําใหระบายน้ํา

ไดดีปองกันน้ําทวมขัง

กองชาง

45 โครงการกอสรางระบบ

ระบายน้ําถนนเอเชีย 

18 ตอเขตทางหลวง    

(ตนไมสูง)

 - เพื่อใหประชาชนมี

ระบบระบายน้ําที่ดี

และปองกันน้ําทวม

 - วางทอขนาด 1.00 ม. 

ยาว 100 ม.

 -  -   -          600,000   -   - พื้นที่น้ําทวมขัง

ลดลง

 - ทําใหระบายน้ํา

ไดดีปองกันน้ําทวมขัง

กองชาง

46 โครงการกอสรางถนน 

คสล.ประชาวิวัฒน       

ซอย 8 (บานครูรวย)

 - เพื่อใหประชาชนมี

ถนนใชในการ

คมนาคมอยาง

สะดวกปลอดภัย

 - ถนนกวาง 6.00 ม. 

ยาว 120 ม.

 -  -   -          600,000   -   - ถนน คสล. 

ไดมาตรฐาน 

1 สาย

 - ชุมชนมีถนนที่ได

มาตรฐาน

กองชาง

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

143

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

47 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนน คสล.   

พรอมระบบระบายน้ํา 

ถนนภายในชุมชน      

ศรีอามาน

 - เพื่อปรับปรุงถนน

ใหไดมาตรฐาน 

สามารถใชคมนาคม

ไดอยางปลอดภัย 

และมีระบบระบาย

น้ําที่ดี

 -  ถนน คสล. 

ยาวรวม  200.00 ม. 

ทอขนาด ø 1.50 ม. 

ยาวรวม 250.00 ม. 

ตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด

  -    -    -  5,000,000     5,000,000    - ถนน คสล. 

ยาว ๒๐๐.๐๐ ม.

พรอมทอยาว 

๒๕๐.๐๐ ม.

 - ประชาชนใน

พื้นที่มีถนนได

มาตรฐานสําหรับใช

ในการคมนาคม 

และไมมีน้ําทวมขัง

กองชาง

48 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนน คสล. 

พรอมระบบระบายน้ํา 

ถนนเจริญเขต ซอย 17 

(หมูบานมะลิวัลย)

 - เพื่อปรับปรุงถนน

ใหไดมาตรฐาน 

สามารถใชคมนาคม

ไดอยางปลอดภัย 

และมีระบบระบาย

น้ําที่ดี

 -  ผิวจราจรกวาง       

6.00  ม. หนา 0.15 ม.

ยาวรวม 105.00 ม. 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

630.00 ตร.ม. 

รางน้ํากวางภายใน 

0.40 ม. 

ยาวรวม 210.00 ม. 

ตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด

  -    -    -  1,150,000     1,150,000    - ถนน คสล.  

ยาว ๑๐๕.๐๐ ม.

พรอมรางน้ํายาว

๒๑๐.๐๐ ม.

 - ประชาชนใน

พื้นที่มีถนนได

มาตรฐานสําหรับใช

ในการคมนาคมและ

ไมมีน้ําทวมขัง

กองชาง

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

144



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

49 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนน คสล.   

ถนนโตะลือเบ ซอย 3

 - เพื่อบุกเบิก

เสนทางคมนาคม

ภายในชุมชนใหเชื่อม

ถึงกันได

 - ผิวจราจรกวาง        

5.00 ม. หนา 0.15 ม.

ยาวรวม 160.00 ม.   

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา   

800.00  ตร.ม.         

ตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด

  -    -    -    -  650,000       - ถนน คสล.    

ยาว ๑๖๐.๐๐ ม.

 - ประชาชนในพื้นที่

ไดรับความสะดวก

ในการคมนาคมที่

เชื่อมตอถึงกันได

กองชาง

50 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงระบบระบายน้ํา

ถนนประชาวิวัฒน    

ซอย ๔

 - เพื่อปรับปรุงระบบ

ระบายน้ําภายใน

ชุมชนใหมี

ประสิทธิภาพ

 - ทอเหลี่ยมกวางภายใน 

1.20 × 1.20 ม. 

ยาวรวม 170.00 ม. 

ตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด

  -    -    -    -  2,550,000    - ทอเหลี่ยม.    

ยาวรวม     

170.00 ม.

 - ชุมชนมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี       

ลดการทวมขัง

กองชาง

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

145

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

51 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนน คสล.    

ถนนประชาวิวัฒน     

ซอย ๒๑-บานโคกกลาง

 - เพื่อใหประชาชนมี

ถนนใชในการ

คมนาคมอยาง

สะดวก ปลอดภัย   

- เพื่อลดอุบัติเหตุ

สรางความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

ใหประชาชน

 - ผิวจราจรกวาง       

๖.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

ยาวรวม ๑,๐๐๐.๐๐ ม. 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

๖,๐๐๐.๐๐ ตร.ม

  -    -    -    -     5,500,000  - ถนน คสล.  

ยาว 

๑,๐๐๐.๐๐ ม.

 - ประชาชนใน

พื้นที่มีถนนได

มาตรฐานสําหรับใช

ในการคมนาคม     

 - ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินในการ

ใชเสนทางคมนาคม

กองชาง

52 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนน คสล. 

พรอมระบบระบายน้ํา 

ถนนประชาวิวัฒน 17/4

 - เพื่อปรับปรุงถนน

ใหไดมาตรฐาน 

สามารถใชคมนาคม

ไดอยางปลอดภัยและ

แกปญหาน้ําทวมขังที่

เกิดจากการระบายน้ํา

ไมทัน

 - ผิวจราจรกวาง        

5.70 ม. หนา 0.15 ม. 

ยาวรวม 112.00 ม.   

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา     

638.00 ตร.ม.          

รางน้ํากวางภายใน     

0.40 ม. ยาวรวม   

112.00 ม.

  -    -    -    -     1,190,000  - ถนน คสล.    

ยาว 112.00 ม.

 - ประชาชนใน

พื้นที่มีถนนได

มาตรฐานสําหรับใช

ในการคมนาคม 

และไมมีน้ําทวมขัง

กองชาง

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

146



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

53 โครงการขุดลอกคู

ระบายน้ํา ภายใน

ชุมชนจือแรตูลี

 - เพื่อใหประชาชนมี

ระบบระบายน้ําที่ดี

และปองกันน้ําทวม

 - ยาว ๘๐๐.๐๐ ม.  -  -  -  -       500,000  - พื้นที่น้ําทวมขัง

ลดลง

 - ทําใหระบายน้ํา

ไดดีปองกันน้ําทวมขัง

กองชาง

54 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนน คสล. 

พรอมระบบระบายน้ํา 

ถนนเจริญเขต ซอย ๔

 - เพื่อปรับปรุงถนน

ใหไดมาตรฐาน 

สามารถใชคมนาคม

ไดอยางปลอดภัย 

และมีระบบระบาย

น้ําที่ดี

 - ผิวจราจรกวาง        

๘.๐๐ ม. ยาว ๙๕.๐๐ ม.

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

๗๖๐.๐๐ ต.ร.ม.      

พรอมฝาคู

 -   -    -    -  540,000       - ถนน คสล.    

ยาว ๙๕.๐๐ ม.

 - ประชาชนใน

พื้นที่มีถนนได

มาตรฐานสําหรับใช

ในการคมนาคม 

และไมมีน้ําทวมขัง

กองชาง

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

147

ยุทธศาสตรที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

55 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนน คสล.  

ถนนรักษชนะอุทิศ ๒ 

(ถนนภายในชุมชนสันติ

สุข)

 - เพื่อปรับปรุงถนน

ใหไดมาตรฐาน 

สามารถใชคมนาคม

ไดอยาง สะดวก

ปลอดภัย

 -  ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 

6.00 ม. หนา 0.15 ม. 

ยาวรวม 270.00 ม.   

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา   

1,620.00 ตร.ม.         

ตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด

  -    -    -    -  1,250,000    - ถนน คสล.    

ยาว ๒๗๐ ม.

 - ชุมชนมีถนนที่ได

มาตรฐานและ

ปลอดภัย

กองชาง

56 โครงการกอสรางระบบ

ระบายน้ํา ถนนประชา

วิวัฒน (ทางเขาวัดทองดี

ประชาราม)

 - เพื่อใหประชาชนมี

ระบบระบายน้ําที่ดี

และปองกันน้ําทวม

 - จํานวน ๑ สาย   -    -    -    -        150,000  - พื้นที่น้ําทวมขัง

ลดลง

 - ทําใหระบายน้ํา

ไดดีปองกันน้ําทวมขัง

กองชาง

57 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนน คสล.    

ถนนชลธารเขต ซอย ๑ 

(บริเวณทางโคง -       

ริมคลอง)

 - เพื่อใหประชาชนมี

ถนนใชในการ

คมนาคมอยางสะดวก

 ปลอดภัย

 - จํานวน ๑ สาย  -   -    -    -        300,000  - ถนน คสล.   

ไดมาตรฐาน     

1 สาย

 - ชุมชนมีถนนที่ได

มาตรฐาน

กองชาง

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน

ยุทธศาสตรที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่

148



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

58 โครงการกอสรางทอ

เหลี่ยม พรอมถนน คสล.

ถนนเอเซีย 18         

(ซอยหลังดาน)

 - เพื่อแกปญหาน้ํา

ทวมขัง ที่เกิดจากการ

ระบายน้ําไมทันในฤดู

ฝน

 -  ทอเหลี่ยมกวางภายใน 

1.50×1.50 ม. 

ยาวรวม 358.00 ม. 

ถนน คสล. 

กวาง 5.50 - 6.00 ม.

ยาวรวม 208.00 ม.   

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

1,206.00 ตร.ม.         

ตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด

  -    -    -    -  6,500,000    - ถนน คสล.   

ยาว ๒๐๘.๐๐ ม.

พรอมทอเหลี่ยม 

ยาว ๓๕๘.๐๐ ม.

 - สามารถระบาย

น้ําไดทัน ลดปญหา

น้ําทวมขัง

กองชาง

59 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนน คสล. 

พรอมระบบระบายน้ํา 

ถนนภายในชุมชนสวน

มะพราว

 - เพื่อปรับปรุงถนน

ใหไดมาตรฐาน 

สามารถใชคมนาคม

ไดอยางปลอดภัย 

และมีระบบระบาย

น้ําที่ดี

 - ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 

6.00  ม. หนา 0.15 ม. 

ยาวรวม 150.00 ม. 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

900.00 ตร.ม. 

รางน้ํากวางภายใน 

0.40 ม. ยาวรวม 

300.00 ม. ตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกําหนด

  -    -    -    -  1,650,000    - ถนน คสล.    

ยาว ๑๕๐.๐๐ ม.

 พรอมรางน้ํายาว

 ๓๐๐.๐๐ ม.

 - ประชาชนใน

พื้นที่มีถนนได

มาตรฐานสําหรับใช

ในการคมนาคม 

และไมมีน้ําทวมขัง

กองชาง

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน

ผลที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

๑๔๙

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

60 โครงการฟนฟูและ  

บูรณาการแหลงน้ํา 

ชุมชนอริศรา-

ชุมชนคอกไก

 - เพื่อปรับปรุงระบบ

ระบายน้ําภายใน

ชุมชนใหมี

ประสิทธิภาพ

 - ขนาดกวาง 4.00 ม.    

ยาว 300.00 ม.        

ตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด

  -    -    -    -  100,000       - กวาง 4.00 ม.

 ยาว 300.00 ม

 - ชุมชนมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี ลด

การทวมขัง

กองชาง

61 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนน คสล. 

พรอมระบบระบายน้ํา 

ถนนรักษชนะอุทิศ

 - เพื่อปรับปรุงถนน

ใหไดมาตรฐาน 

สามารถใชคมนาคม

ไดอยางปลอดภัย 

และมีระบบระบาย

น้ําที่ดี

 - ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 

8.00  ม.  

หนา 0.15 ม. 

ยาวรวม 60.00 ม. 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

480.00  ตร.ม. 

ทอเหลี่ยมกวางภายใน 

1.20×1.20 ม. 

ยาวรวม 125.00 ม.   

ตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด

  -    -    -    -  2,200,000    - ถนน คสล.   

ยาว ๖๐.๐๐ ม.

พรอมรางน้ํายาว

๑๒๕.๐๐ ม.

 - ประชาชนใน

พื้นที่มีถนนได

มาตรฐานสําหรับใช

ในการคมนาคม 

และไมมีน้ําทวมขัง

กองชาง

ที่

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน

โครงการ

ยุทธศาสตรที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

150

วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

62 โครงการขุดลอกคู

ระบายน้ําจาก 

ชุมชนอริศรา 

ชุมชนศรีอามานไปถึง

ชุมชนโตะลือเบ

 - เพื่อใหประชาชนมี

ระบบระบายน้ําที่ดี

และปองกันน้ําทวม

 - ระยะทาง 700 ม.  -  -   -    -        500,000  - พื้นที่น้ําทวมขัง

ลดลง

 - ทําใหระบายน้ํา

ไดดีปองกันน้ําทวมขัง

กองชาง

63 โครงการขุดลอกคลองบือ

เร็ง 1, 2

 - เพื่อใหประชาชนมี

ระบบระบายน้ําที่ดี

และปองกันน้ําทวม

 - บือเร็ง 1 กวาง 6 เมตร 

ยาว 300 เมตร บือเร็ง 2 

มีพื้นที่ไมนอยกวา 

4,800 ตร.ม

  -   -   -   -       500,000  - พื้นที่น้ําทวมขัง

ลดลง

 - ทําใหระบายน้ํา

ไดดีปองกันน้ําทวมขัง

กองชาง

64 โครงการกอสรางระบบ

ระบายน้ํา             

ถนนประชาวิวัฒน

 - เพื่อปรับปรุงระบบ

ระบายน้ําภายใน

ชุมชนใหมี

ประสิทธิภาพ

 - ฝงทอ 

Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม.

ความยาว ๑๐๐.๐๐ ม.

พรอมบอพัก

  -    -    -    -        560,000  - ทอระบายน้ํา

ยาว ๑๐๐.๐๐ ม.

 - สามารถระบาย

น้ําไดทัน ลดปญหา

น้ําทวมขัง

กองชาง

151

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตรที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

65 โครงการกอสรางระบบ

ระบายน้ํา 

ภายในชุมชนกือบงกาแม

(ขางโรงเรียนแสงธรรม)

 - เพื่อใหประชาชนมี

ระบบระบายน้ําที่ดี

และปองกันน้ําทวม

 - คูน้ํากวาง             

๐.๕๐ x ๓๐๐.๐๐ ม.

  -    -    -    -     1,250,000  - คูระบายน้ํายาว

 30๐.๐๐ ม.

 - ทําใหระบายน้ํา

ไดดีปองกัน

น้ําทวมขัง

กองชาง

66 โครงการกอสรางถนน 

คสล. ภายในชุมชน

กือบงกาแม 

(บานบลูกานากอ)

 - เพื่อใหประชาชนมี

ถนนใชในการ

คมนาคมอยางสะดวก

 ปลอดภัย             

- เพื่อลดอุบัติเหตุ

สรางความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

ใหประชาชน

 - ผิวจราจรกวาง           

5.00 ม. ยาว 13๐.๐๐ ม.

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

650.00 ตร.ม.

  -    -    -    -        530,000  - ถนน คสล.    

ยาว ๑๓๐.๐๐ ม.

 - ประชาชนใน

พื้นที่มีถนนได

มาตรฐานสําหรับใช

ในการคมนาคม     

 - ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินในการ

ใชเสนทางคมนาคม

กองชาง

152

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

67 โครงการกอสรางถนน 

คสล. ถนนทรายทอง ๑ 

ซอย ๖

 - เพื่อใหประชาชนมี

ถนนใชในการ

คมนาคมอยางสะดวก

 ปลอดภัย            

- เพื่อลดอุบัติเหตุ

สรางความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

ใหประชาชน

 - ผิวจราจรกวาง           

6.00 ม. 

ยาว 28๐.๐๐ ม. 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

1,680.00 ตร.ม.

  -    -    -    -     1,500,000  - ถนน คสล.     

ยาว ๒๘๐.๐๐ ม.

 - ประชาชนใน

พื้นที่มีถนนได

มาตรฐานสําหรับใช

ในการคมนาคม     

 - ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินในการ

ใชเสนทางคมนาคม

กองชาง

68 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนน คสล.

ถนนสฤษดิ์วงศ

 - เพื่อใหประชาชนมี

ถนนใชในการ

คมนาคมอยางสะดวก

 ปลอดภัย            

- เพื่อลดอุบัติเหตุ

สรางความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

ใหประชาชน

 - ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 

๑๐.๐๐ ม. 

ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  

๒,๕๐๐.๐๐ ตร.ม.

  -    -    -    -  2,300,000    - ถนน คสล.     

ยาว ๒๕๐.๐๐ ม.

 - ประชาชนใน

พื้นที่มีถนนได

มาตรฐานสําหรับใช

ในการคมนาคม     

 - ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินในการ

ใชเสนทางคมนาคม

กองชาง

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน

โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

ที่

๑๕๓



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

69 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนน คสล.  

พรอมระบบระบายน้ํา

ถนนทรายทอง 1 

ซอย 10

 - เพื่อปรับปรุงถนน

ใหไดมาตรฐาน 

สามารถใชคมนาคม

ไดอยางปลอดภัย 

และมีระบบระบาย

น้ําที่ดี

 - ผิวจราจรกวาง 4.00 ม.

หนา 0.15 ม.

ยาว 2๐.๐๐ ม. 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

80.00 ตร.ม. 

รางน้ํากวางภายใน 

0.50 ม.            

ยาว 85.00 ม.

  -    -    -    -        403,000  - ประชาชน

สัญจรไปมา

สะดวกและ

ปลอดภัย       

ระบายน้ําฝน

สะดวกไมมี

ปญหาน้ําทวมขัง

 - ประชาชนใน

พื้นที่มีถนนได

มาตรฐานสําหรับใช

ในการคมนาคมและ

ไมมีน้ําทวมขัง

กองชาง

70 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนน คสล.   

พรอมระบบระบายน้ํา

ถนนรักษชนะอุทิศ    

(ขางโรงยาง )

 - เพื่อปรับปรุงถนน

ใหไดมาตรฐาน     

สามารถใชคมนาคม

ไดอยางปลอดภัย 

และมีระบบระบาย

น้ําที่ดี

 - ผิวจราจรกวาง 7.00 ม.

หนา 0.15 ม. 

ยาวรวม ๑๕4.๐๐ ม. 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

1,078.00 ตร.ม. 

รางน้ํากวางภายใน 

0.50 ม.

ยาว 154.00 ม.

  -    -    -    -     1,812,000  - ประชาชน

สัญจรไปมา

สะดวกและ

ปลอดภัย ระบาย

น้ําฝนสะดวก

ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง

 - ประชาชนใน

พื้นที่มีถนนได

มาตรฐานสําหรับใช

ในการคมนาคม 

และไมมีน้ําทวมขัง

กองชาง

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด (KPI)ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

71 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงระบบระบายน้ํา

คสล. ถนนลูกเสือ

อนุสรณ ซอย 8

 - เพื่อใหมีระบบ

ระบายน้ําที่ดีและ

ปองกันน้ําทวมขัง

 - กวาง 1.50 ม.        

ยาวรวม 20.00 ม.

 -   -    -    -        175,000  - ระบายน้ํา

สะดวก ไมมี

ปญหาน้ําทวมขัง

 - ทําใหระบายน้ํา

ไดดีปองกันน้ําทวมขัง

กองชาง

72 โครงการกอสรางถนน

คสล. ถนนทรายทอง ๓

ซอย ๑ (อู ๓ บ)ี

 - เพื่อใหประชาชนมี

ถนนใชในการ

คมนาคมอยาง

สะดวกปลอดภัยและ

เพื่อลดอุบัติเหตุสราง

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชน

  - ผิวจราจรกวาง     

๓.๐๐ - ๕.๐๐ ม.       

หนา ๐.๑๕ ม.             

ยาวรวม ๒๐๙.๐๐ ม.  

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

๙๐๙.00 ตร.ม.

  -    -    -    -  ๖๕๕,๐๐๐  - ถนน คสล. 

ขนาด 

3.00 - 5.00 ม.

ยาว 209.00 ม.

 - ประชาชนใน

พื้นที่มีถนนได

มาตรฐานสําหรับใช

ในการคมนาคม     

 - ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินในการ

ใชเสนทางคมนาคม

กองชาง

รวม 72 โครงการ 15,693,000  16,289,500  2,080,000   21,324,000  ๔๑,๔๑๕,๐๐๐
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค

งบประมาณ
ที่ โครงการ ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการรณรงคปองกัน

และแกไขปญหายาเสพ

ติด

 - เพื่อใหเจาหนาที/่กลุม

เสี่ยง/บุคคลทั่วไปไดรับ

ความรูดาน

การรณรงคปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติดให

โทษ

  - อบรมกลุมเสี่ยงในเขต

เทศบาลปละ ๑๐๐ คนเด็ก

และเยาวชน

ในเขตชุมชน 

จํานวน ๒9 ชุมชน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  - กลุมเสี่ยงลดลง   - ทําใหเจาหนาที/่

กลุมเสี่ยง/บุคคลทั่วไป

ไดรับความรูดานการ

รณรงคปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด

ใหโทษอยางถูกตอง

สํานักปลัดฯ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นที่แบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

156



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอสรางสนาม

บาสเกตบอล พรอม

ระบบไฟฟาสองสวาง 

บริเวณภายใน

สวนสาธารณะหนา

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

 - เพื่อสรางสนาม

บาสเกตบอลที่ได

มาตรฐานใหเยาวชน 

ประชาชนไดใชเปน

สถานที่ออกกําลังกาย

และฝกซอมแขงขันกีฬา

 - กอสรางสนาม

บาสเกตบอล 

พื้นที่ไมนอยกวา 

714.00 ตร.ม.

จํานวน ๑ แหง

3,465,000  -  -  - -  - สนาม

บาสเกตบอล 

จํานวน 1 แหง

 - มีสนาม

บาสเกตบอลที่

รองรับการฝกซอม

และจัดการแขงขัน

กีฬาระดับตําบล

และระดับอําเภอ 

- เด็กเยาวชนและ

ประชาชนไดออก

กําลังกายและเลน

กีฬาเพิ่มมากขึ้น    

ทําใหมีสุขภาพที่

แข็งแรงสมบูรณ 

หางไกลยาเสพติด

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

157



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการพัฒนาการจัด

การศึกษาโรงเรียน

เทศบาลและศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก

 - เพื่อพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษาของ

โรงเรียน/ศูนยในสังกัด

เทศบาล แกปญหาครู

ขาดแคลน

 - จัดจางครูสนับสนุนการ

เรียนการสอนของโรงเรียน

และศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน

สังกัดเทศบาล

4,480,000  -  -  -  -  - มีการจัดจางครู

สนับสนุนการเรียน

การสอนของ

โรงเรียนและศูนย

พัฒนาเด็กเล็กใน

สังกัดเทศบาล

 - ลดปญหาครูขาด

แคลน ทําให

คุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียน

เทศบาลดีขึ้น

สํานักการศึกษา

3 โครงการจัดอบรมเขา

คายภาษาตางประเทศ

 - เพื่อใหเด็กนักเรียนใน

โรงเรียนเทศบาล 

เยาวชนและประชาชน

มีทักษะในการใช

ภาษาตางประเทศ    

ทั้งการพูดอาน เขียน

และใชประโยชนใน

ชีวิตประจําวันได

 - จัดคายอบรม

ภาษาอังกฤษ/จีน/มลายู

กลาง ใหกับเด็กนักเรียนใน

โรงเรียนเทศบาลเยาวชน

และประชาชน

100,000  -  -  -  -  - เด็ก เยาวชน

และประชาชน 

รอยละ 80      

พึงพอใจในโครงการ

 - นักเรียนสามารถ

ใชภาษาตางประเทศ

ในการติดตอสื่อสาร

สนทนาใน

ชีวิตประจําวันไดดี

ยิ่งขึ้น

สํานักการศึกษา
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๒.๒ แผนงานการศึกษา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการสอบแขงขันคน

เกงในโรงเรียนสังกัด

เทศบาล

 - เพื่อคัดเลือกตัวแทน

เพื่อไปแขงขันคนเกงใน

ระดับประเทศของกรม

สงเสริมการปกครองฯ

และสนับสนุนความเปน

เลิศทางวิชาการ

 - จัดใหมีคร/ูวิทยากรติว/

 สอนเสริม ตัวแทน

นักเรียนที่เขาแขงขัน

ระดับภาค/ประเทศ

50,000  -  -  -  -  - สงนักเรียนเขา

รวมครบ 5 วิชา

 - ตัวแทนนักเรียนที่

เขาสอบสามารถ

สรางชื่อเสียงใหแก

โรงเรียนเทศบาล

สํานักการศึกษา

5 โครงการอบรมภาษา

มลายู

 - เพื่อใหประชาชนมี

ความรูเรื่องภาษามลายู

ซึ่งเปนภาษาทองถิ่น

 - ประชาชนทั่วไป 

จํานวน 40 คน

50,000  -  -  -  -  - รอยละ 80 

ของผูเขารับการ

อบรมมีความพึง

พอใจในโครงการ

 - ประชาชนสามารถ

ใชภาษามลายูในชีวิต

ประจําวันได

สํานักการศึกษา

6 โครงการอบรมสัมมนา

และศึกษาดูงานของ

คณะกรรมการ

สถานศึกษาและผูนํา

ศาสนาอิสลาม

 - เพื่อใหคณะกรรมการ

สถานศึกษาและผูนํา

ทางศาสนาไดพัฒนา 

แลกเปลี่ยนการเรียนรู

และเขาใจบทบาทหนาที่

ในการสนับสนุนและ

สงเสริมการศึกษาใน

ทองถิ่น

 - คณะกรรมการ

สถานศึกษาและผูนํา

ศาสนาอิสลาม

300,000  -  -  -  -  - คณะกรรมการ

สถานศึกษาและ

ผูนําศาสนาอิสลาม

จํานวนไมนอยกวา

 ๕๐ คน 

เขารวมโครงการ

 - คณะกรรมการ

สถานศึกษาและ

ผูนําทางศาสนาได

พัฒนา แลกเปลี่ยน

การเรียนรูและ

เขาใจบทบาทหนาที่

ในการสนับสนุนและ

สงเสริมการศึกษาใน

ทองถิ่น

สํานักการศึกษา

๑๕๙

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการอุดหนุนการ

จัดทําศูนยการเรียนรู

สําหรับเด็กปฐมวัยใน

สถานศึกษา

 - เพื่ออุดหนุนสําหรับ

สงเสริมศักยภาพการ

จัดการศึกษาของ

ทองถิ่น (จะเบิกจาย

ตอเมื่อไดรับการ

พิจารณาจากกรมฯ)

 - สําหรับเด็กปฐมวัยใน

สถานศึกษาสังกัด อปท. 

ละ 50,000 บาท

    50,000     

เงินอุดหนุน

    50,000    

 เงินอุดหนุน

    50,000     

เงินอุดหนุน

    50,000    

 เงินอุดหนุน

    50,000    

 เงินอุดหนุน

 - เงินอุดหนุน 

จํานวน 50,000 

บาท

 - สถานศึกษาที่จัด

การศึกษาระดับ

ปฐมวัย ไดรับเงิน

อุดหนุนการจัดทํา

ศูนยการเรียนรูฯ

สํานักการศึกษา

8 โครงการจัดทําศูนยการ

เรียนรูเฉลิมพระเกียรติ 

สถานศึกษาในสังกัด

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น

 - เพื่ออุดหนุนสําหรับ

สงเสริมศักยภาพการ

จัดการศึกษาของ

ทองถิ่น (จะเบิกจายได

ตอเมื่อไดรับการ

พิจารณาจากกรมฯ)

 - สําหรับโรงเรียน

เทศบาลทั้ง 4 โรงๆ ละ 

250,000 บาท

1,000,000    

 เงินอุดหนุน

1,000,000   

  เงินอุดหนุน

1,000,000    

 เงินอุดหนุน

1,000,000   

  เงินอุดหนุน

1,000,000   

  เงินอุดหนุน

 - โรงเรียนละ 

250,000 บาท

 - โรงเรียนไดรับ

คาใชจายในการ

จัดทําศูนยการเรียนรู

เฉลิมพระเกียรติฯ

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

๑๖๐



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการจัดนิทรรศการ

และการแขงขันทักษะ

ทางวิชาการ

 - เพื่อใหนักเรียนเขา

รวมการแขงขันทาง

วิชาการและจัด

นิทรรศการการเผยแพร

ผลงานการจัด

การศึกษาของเทศบาลฯ

 - นักเรียนเขารวมการ

แขงขัน จํานวน ๑,๐๐๐ 

คน และมีนิทรรศการ    

ไมนอยกวา ๔ บูท

350,000 200,000 200,000 200,000 200,000  - นักเรียนเขารวม

โครงการ

จํานวนไมนอยกวา

๑,๐๐๐ คน

 - เปนการ

ประชาสัมพันธ 

รูปแบบและ

พัฒนาการ

ความกาวหนาใน

การจัดการศึกษา

ของโรงเรียนเทศบาล

สํานักการศึกษา

10 โครงการจัดนิทรรศการ

ทางวิชาการและ

แสดงผลงานนักเรียน

กลุมโรงเรียนเทศบาล

ระดับภาคและ

ระดับประเทศ

 - เพื่อสงเสริมกิจกรรม

ทางวิชาการของกลุม

โรงเรียนเทศบาลและ

นําเสนอผลงานนักเรียน

และการเรียนการสอน

ของครู       

- เพื่อประชาสัมพันธ

การจัดกิจกรรมของ

เทศบาล

 - พนักงานคร/ูนักเรียน 

เขารวมกิจกรรมการ

แขงขันทางวิชาการและ

นิทรรศการ               

จํานวน ๒๐๐ คน

550,000 350,000 350,000 350,000 350,000  - ครูและนักเรียน

เขารวมโครงการ

ไมนอยกวา 

๒๐๐ คน

 - พนักงานคร/ู

นักเรียน ได

แสดงออกถึง

ศักยภาพและเปน

การเผยแพรผลงานฯ

สํานักการศึกษา

161

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11  โครงการจัดการเรียนรู

ภาษาตางประเทศสู

สากล (ภาษาจีน)

 - เพื่อใหเด็ก เยาวชน 

ประชาชน สราง

ประสบการณการ

เรียนรูและสามารถใช

ภาษาจีนในการ

ติดตอสื่อสารกับ

ประชากรในกลุม

ประชาคมอาเซียนได

 - จัดจางครูสอนภาษาจีน

ของโรงเรียนเทศบาล 1-4

 ป 2561 (14 คน) คนละ

 15,000 บาท/ป 

2562-2565 จํานวน 20

 คน คนละ 15,000 บาท

2,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000  - มีการจางครู

สอนภาษาจีนใน

โรงเรียนเทศบาล 

1-4

 - ผูเรียนสามารถ

สื่อสาร พัฒนา

ความรู นําทักษะ

และประสบการณ

การเรียนรูดาน

ภาษาจีนไปใชใน

ชีวิตประจําวัน

สํานักการศึกษา

12 โครงการอนุบาล

สรางสรรค

 - เพื่อใหเด็กอนุบาลได

พัฒนาทักษะทางดาน

รางกาย โดยการ

แสดงออกและสนับสนุน

ใหผูปกครองมีสวนรวม

ในการพัฒนาทักษะของ

เด็ก

 - เด็กอนุบาล/ผูปกครอง 

จํานวน ๕๐๐ คน

150,000 100,000 50,000 50,000 50,000  - จํานวนเด็ก

อนุบาล/ผูปกครอง

เขารวมโครงการ

ไมนอยกวา ๕๐๐ 

คน

 - เด็กอนุบาล/

ผูปกครอง/ครูผูสอน

มีสัมพันธที่ดีตอกัน

ยิ่งขึ้น

สํานักการศึกษา

162

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 โครงการมอบ

ประกาศนียบัตรนักเรียน

สังกัดโรงเรียนเทศบาล

 - เพื่อกระตุนให

ผูปกครองสนใจใน

การศึกษาของบุตร

อยางตอเนื่อง

 - นักเรียนที่จบการศึกษา 

ชั้นอนุบาล/ประถมศึกษา

ปที่ ๖ และมัธยมศึกษาปที่

 ๓

100,000 50,000 50,000 50,000 50,000  - จํานวนความพึง

พอใจของนักเรียน

มากกวารอยละ ๘๐

 - ผูปกครองมีความ

สนใจในการศึกษา

ของบุตรอยาง

ตอเนื่อง

สํานักการศึกษา

14 โครงการอุดหนุนการ

รณรงคเพื่อปองกันยา  

เสพติดในสถานศึกษา

 - เพื่อจายเปนคารณรงค

เพื่อปองกันยาเสพติดใน

สถานศึกษา คือ 

โรงเรียนละ 15,000 

บาท,ครูแกนนํา 

โรงเรียนละ ๑ คน/ละ 

3,000 บาท,เจาหนาที่ 

อปท. ละ ๑ คน/ละ 

3,000 บาท, 

สถานศึกษาดีเดน 

โรงเรียนละประมาณ 

100,000 บาท         

(เงินอุดหนุนสําหรับ

สงเสริมศักยภาพการจัด

การศึกษาทองถิ่น

 - โรงเรียนเทศบาลจัด

โครงการรณรงคเพื่อปองกัน

ยาเสพติดในโรงเรียน

175,000 175,000 175,000 175,000 175,000  - จํานวนนักเรียนที่

เขารวมโครงการไม

นอยกวา ๔๐๐ คน

 - โครงการที่จัดขึ้น

จะชวยรณรงคใหเด็ก/

เยาวชนรูโทษภัยและ

เรียนรูที่จะหลีกเลี่ยง

หางไกลยาเสพติด

สํานักการศึกษา

163

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 โครงการพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการศึกษา

อิเล็กทรอนิกสของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเพื่อเขาสูประเทศ

ไทย 4.0

 - เพื่ออุดหนุนสําหรับ

สงเสริมศักยภาพการ

จัดการศึกษาของ

ทองถิ่น (จะเบิกจายได

ตอเมื่อไดรับการ

พิจารณาจากกรมฯ)

 - สําหรับโรงเรียน

เทศบาลทั้ง 4 โรงๆ ละ 

450,000 บาท และ

สําหรับ อปท.ละ 

450,000 บาท

2,250,000    

 เงินอุดหนุน

2,250,000   

  เงินอุดหนุน

2,250,000    

 เงินอุดหนุน

2,250,000   

  เงินอุดหนุน

2,250,000   

  เงินอุดหนุน

 - โรงเรียนละ 

450,000 บาท 

และอปท. ละ 

450,000 บาท

 - โรงเรียนไดรับ

คาใชจายในการจาง

พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการศึกษา

อิเล็กทรอนิกสของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเพื่อเขาสู

ประเทศไทย 4.0

สํานักการศึกษา

 - ป 2561 นักเรียน ป.

1-6 อัตรา 20 บาท/คน/

วัน จํานวน 200 วัน      

(3,150 คน)

12,600,000  

 เงินอุดหนุน

12,936,000 

เงินอุดหนุน

12,936,000 

เงินอุดหนุน

12,936,000 

เงินอุดหนุน

 - ป 2562-2565 

นักเรียน ป.1-6 อัตรา 20 

บาท/คน/วัน               

จํานวน 200 วัน        

(3,234 คน)

๑๖๔

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

12,936,000 

เงินอุดหนุน

 - จํานวนนักเรียน

ไดรับประทาน

อาหารกลางวัน

 - นักเรียนทุกคนได

รับประทานอาหาร

กลางวันที่มีประโยชน

สํานักการศึกษาโครงการอุดหนุน

คาอาหารกลางวันให

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

16  - เพื่อจายเปน

คาใชจายอาหาร

กลางวันสําหรับนักเรียน

 (เงินอุดหนุนสําหรับ

สนับสนุนอาหาร

กลางวัน)



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 - ป 2561 นักเรียน ป.

1-6 อัตรา 20 บาท/คน/

วัน จํานวน 200 วัน       

(1,777 คน)

สํานักการศึกษา

 - ป 2562-2565 

นักเรียน ป.1-6 อัตรา 20 

บาท/คน/วัน จํานวน 200

 วัน (1,740 คน)

 - ป 2561 เด็กเล็ก    

อัตรา 20 บาท/คน/วัน 

จํานวน 280 วัน (755 คน)

3,439,800   

  เงินอุดหนุน

3,439,800   

  เงินอุดหนุน

3,439,800   

  เงินอุดหนุน

  - ป 2562-2565        

เด็กเล็ก อัตรา 20 บาท/

คน/วัน จํานวน 245 วัน   

(702 คน)

 - จํานวนเด็กเล็ก

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กทั้ง 4 ศูนยได

รับประทานอาหาร

กลางวัน

 - เพื่อจายเปนคาใชจาย

อาหารกลางวันสําหรับ

เด็กเล็ก 4 ศูนย คือ 

ศพด.เทศบาลเมืองสุไหง

โก-ลก,ศพด.วัดโก-ลก

เทพวิมล,ศพด.มัสยิดอัล

อามีน, ศพด.มัสยิดอะห

มาดียะห (เงินอุดหนุน

สําหรับสนับสนุนอาหาร

กลางวัน)

โครงการอุดหนุนอาหาร

กลางวันสําหรับเด็กศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก     

จํานวน 4 ศูนย

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ

6,960,000    

  เงินอุดหนุน

6,960,000   

   เงินอุดหนุน

6,960,000   

   เงินอุดหนุน

 - จํานวนนักเรียน

ไดรับประทาน

อาหารกลางวัน

 - นักเรียนทุกคนได

รับประทานอาหาร

กลางวันที่มีประโยชน

6,960,000   

   เงินอุดหนุน

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

3,439,800    

 เงินอุดหนุน

18 สํานักการศึกษา - นักเรียนทุกคนได

รับประทานอาหาร

กลางวันที่มีประโยชน

วัตถุประสงค

6,948,000    

เงินอุดหนุน

 - เพื่อจายเปน

คาอาหารกลางวัน 

โรงเรียนบานสุไหงโก-ลก

โครงการอุดหนุนสวน

ราชการคาอาหาร

กลางวันโรงเรียนบาน   

 สุไหงโก-ลก

17

4,228,000    

 เงินอุดหนุน

๑๖๕



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 - เพื่อจายเปนคาอาหาร

เสริม (นม) สําหรับ

โรงเรียนบานสุไหงโก-ลก

 - สําหรับเด็กกอนวัยเรียน

และระดับประถมศึกษาป 

1-6 อัตราคนละ 7.37 

บาท/คน/วัน 

จํานวน 260 วัน  

ป 2561 (1,737 คน)     

ป 2562-2565 

(1,740 คน)

 - เพื่อจายเปนคาอาหาร

เสริม (นม) สําหรับ

โรงเรียนสังกัดเทศบาล

สําหรับเด็กกอนวัยเรียนและ

ระดับประถมศึกษาป 1-6 

อัตราคนละ 7.37 บาท/

คน/วัน จํานวน 260 วัน   

ป 2561 (3,150 คน)     

ป 2562-2565           

(3,234 คน)

 - เพื่อจายเปนคาอาหาร

เสริม (นม) สําหรับศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

 สําหรับเด็กเล็ก อัตราคนละ

7.37 บาท/คน/วัน        

จํานวน 260 วัน          

ป 2561 (755 คน)      

ป 2562-2565 (702 คน)

166

๑๐,876,40๐  

  เงินอุดหนุน

๑๐,876,40๐  

  เงินอุดหนุน

 - จํานวนนักเรียนที่

ไดดื่มนม

๑๐,๙๒๒,๕๕๐   

  เงินอุดหนุน

๑๐,876,40๐  

  เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนอาหาร

เสริม (นม)

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

๑๐,876,40๐    

เงินอุดหนุน

 - นักเรียนทุกคนได

รับประทานอาหาร

เสริม (นม)

สํานักการศึกษา

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ที่

19

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 - ป 2561 โรงเรียนละ 

1,000,000 บาท 

(โรงเรียนที่เขารวมโครงการ

 โรงเรียนละ 750,000 

บาท และโรงเรียนดีเดน 

250,000)

4,000,000    

 เงินอุดหนุน

3,000,000   

  เงินอุดหนุน

 - ป 2562-2565   

โรงเรียนที่เขารวมโครงการ

จํานวน 4 โรง โรงเรียนละ

500,000 บาท เปนเงิน 

2,000,000 บาท และ

โรงเรียนดีเดน โรงเรียนละ 

250,000 บาท 

เปนเงิน 1,000,000 บาท

21 โครงการอุดหนุนการ

สงเสริมกิจกรรมรักการ

อานในสถานศึกษา

 - เพื่ออุดหนุนสําหรับ

สงเสริมศักยภาพการ

จัดการศึกษาของ

ทองถิ่น (จะเบิกจาย

ตอเมื่อไดรับการ

พิจารณาจากกรมฯ)

 - โรงเรียนสังกัดเทศบาลที่

ไดรับการคัดเลือก

    50,000     

เงินอุดหนุน

   200,000  

  เงินอุดหนุน

   200,000    

เงินอุดหนุน

   200,000  

  เงินอุดหนุน

   200,000   

 เงินอุดหนุน

 - อุดหนุน

โรงเรียนที่ไดรับ

คัดเลือก จํานวน 

50,000 บาท

 - โรงเรียนไดรับ

คาใชจายในโครงการ

โดยรับการคัดเลือก

สํานักการศึกษา

 - โรงเรียนไดรับ

คาใชจายตาม

โครงการ SBMLD

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๒ แผนงานการศึกษา

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

3,000,000    

 เงินอุดหนุน

3,000,000   

  เงินอุดหนุน

3,000,000   

  เงินอุดหนุน

 - เพื่ออุดหนุนสําหรับ

สงเสริมศักยภาพการ

จัดการศึกษาของ

ทองถิ่น (จะเบิกจาย

ตอเมื่อไดรับการ

พิจารณาจากกรมฯ)

 - จํานวนโรงเรียน

ที่ไดรับการคัดเลือก

เขารวมโครงการ

โครงการอุดหนุนการ

พัฒนาการจัดการศึกษา

โดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น 

(SBMLD)

ที่

๑๖๗

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

20



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 - ป 2561 รายหัวสําหรับ

เด็กปฐมวัย คนละ 1,700

 บาท/ป (755 คน)

 - ป 2562-2565     

รายหัวสําหรับเด็กปฐมวัย 

คนละ 1,700 บาท/ป 

(702 คน)

 - สําหรับเด็กยากจน 

ระดับประถมศึกษา 

โรงเรียนเทศบาล ทั้ง 4 โรง

ป 2561 คนละ 500 

บาท/ภาคเรียน (1,006 

คน)

ป 2562-2565 คนละ 

1,000 บาท/ภาคเรียน 

(908 คน)

 - จํานวนนักเรียน

สําหรับเด็กยากจน

ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนเทศบาล

ทั้ง 4 โรงไดรับเงิน

อุดหนุนรายหัว

 - เด็กยากจน 

ระดับประถมที่เรียน

ในโรงเรียนเทศบาล

ไดรับเงินอุดหนุนคา

ปจจัยพื้นฐานสําหรับ

เด็กยากจน

1,193,400   

   เงินอุดหนุน

1,193,400   

   เงินอุดหนุน

1,193,400   

   เงินอุดหนุน

    908,000   

  เงินอุดหนุน

    908,000 

    เงินอุดหนุน

1,006,000    

เงินอุดหนุน

    908,000 

    เงินอุดหนุน

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

    908,000  

   เงินอุดหนุน

โครงการ

23

22 1,193,400    

  เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนการ

จัดการเรียนการสอน 

(รายหัว) เด็กปฐมวัยใน

สถานศึกษา

สํานักการศึกษา - เพื่ออุดหนุนสําหรับ

สงเสริมศักยภาพการ

จัดการศึกษาของทองถิ่น

โครงการอุดหนุนคา

ปจจัยพื้นฐานสําหรับ

เด็กยากจน ระดับ

ประถมศึกษา

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

1,283,500    

 เงินอุดหนุน

 - จํานวนนักเรียน

สําหรับเด็กปฐมวัย

ไดรับเงินอุดหนุน

รายหัว

 - สถานศึกษาที่จัด

การศึกษาระดับ

ปฐมวัยไดรับการ

อุดหนุนการจัดการ

เรียนการสอน

สํานักการศึกษา - เพื่ออุดหนุนสําหรับ

จัดซื้อสื่อการเรียนการ

สอน วัสดุการศึกษาและ

เครื่องเลนพัฒนาการเด็ก

วัตถุประสงค

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ที่

๑๖๘



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 - รายหัว ระดับอนุบาล   

คนละ 850 บาท/ภาค

เรียนและระดับประถม     

คนละ 950 บาท/ภาคเรียน

 - จํานวนนักเรียน

ระดับอนุบาลและ

ระดับประถมไดรับ

เงินรายหัว

 - ป 2561 ระดับอนุบาล  

(634 คน)                   

และ ป 2562-2565      

(964 คน)

 - ป 2561 ระดับ

ประถมศึกษา            

(2,516 คน)                

และ ป 2562-2565 

(2,270 คน)

 - รายหัวสวนเพิ่ม      

สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2

 คนละ 250 บาท/ภาคเรียน

(จํานวน 118 คน)

 - จํานวนนักเรียน 

รร.ท.2 ไดรับเงิน

รายหัวสวนเพิ่ม

6,0๑0,8๐๐   

   เงินอุดหนุน

6,0๑0,8๐๐    

  เงินอุดหนุน

6,0๑0,8๐๐   

   เงินอุดหนุน

๕,๙๑๗,๒๐๐    

เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนการ

จัดการเรียนการสอน  

(รายหัว) ระดับอนุบาล

และประถมศึกษา

 - เพื่ออุดหนุนสําหรับ

สนับสนุนคาใชจายใน

การจัดการศึกษาตั้งแต

ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 - โรงเรียนเทศบาล

ไดรับการอุดหนุน

การจัดการเรียนการ

สอน

สํานักการศึกษา

๑๖๙

24 6,0๑0,8๐๐   

   เงินอุดหนุน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
25 โครงการอุดหนุนคา

หนังสือเรียน              

ระดับอนุบาลและ

ประถมศึกษา

 - เพื่ออุดหนุนสําหรับ

สนับสนุนคาใชจายใน

การจัดการศึกษาตั้งแต

ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 - สําหรับโรงเรียนเทศบาล

ทั้ง 4 โรง ป 2561         

ระดับอนุบาล (324 คน) 

และ ป 2562-2565 คน

ละ 200 บาท ระดับ

อนุบาล (964 คน) และ

ระดับประถมศึกษา     

(2,270 คน)

1,810,100     

เงินอุดหนุน

1,756,400 

เงินอุดหนุน

1,756,400 

เงินอุดหนุน

1,756,400 

เงินอุดหนุน

1,756,400 

เงินอุดหนุน

 - จํานวนนักเรียน

ระดับอนุบาลและ

ประถมศึกษา

โรงเรียนเทศบาลทั้ง

 4 โรง ไดรับเงิน

อุดหนุน

 - โรงเรียนเทศบาล

ไดรับการอุดหนุนคา

หนังสือเรียน

สํานักการศึกษา

 - สําหรับโรงเรียนเทศบาลทั้ง

 4 โรง คือ ระดับอนุบาล      

คนละ 100 บาท/ภาคเรียน 

และระดับประถมศึกษา       

คนละ 195 บาท/ภาคเรียน

ป 2561 ระดับบอนุบาล   

(634 คน) และระดับประถม

ศึกษา (2,516 คน)

1,078,100     

เงินอุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

26  - จํานวนนักเรียน

ระดบอนุบาลและ

ประถมศึกษาไดรับ

เงินอุดหนุนคา

เครื่องอุปกรณการ

เรียน

 - โรงเรียนเทศบาล

ไดรับการอุดหนุนคา

เครื่องอุปกรณการ

เรียน

ที่

ป 2562-2565 ระดับ

อนุบาล (964 คน) และ

ระดับประถมศึกษา (2,270 

คน)

โครงการอุดหนุนคา

เครื่องอุปกรณการเรียน 

ระดับอนุบาลและ

ประถมศึกษา

 - เพื่ออุดหนุนสําหรับ

สนับสนุนคาใชจายใน

การจัดการศึกษา ตั้งแต

ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,078,100    

 เงินอุดหนุน

๒.๒ แผนงานการศึกษา

๑๗๐

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

1,078,100   

  เงินอุดหนุน

1,078,100   

  เงินอุดหนุน

1,108,040    

เงินอุดหนุน

งบประมาณ

สํานักการศึกษา



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 - สําหรับโรงเรียนเทศบาล

ทั้ง 4 โรง คือ ระดับ

อนุบาลคนละ 300 บาท/

ปและระดับประถมศึกษา 

คนละ 360 บาท/ป

 - ป 2561 ระดับอนุบาล 

(634 คน) ระดับ

ประถมศึกษา (2,516 คน)

 - ป 2562-2565     

ระดับอนุบาล (964 คน) 

ประถมศึกษา (2,270 คน)

 - จํานวนเด็ก

นักเรียนที่ไดรับ

เงินอุดหนุนคา

เครื่องแบบนักเรียน

171

1,106,400    

  เงินอุดหนุน

1,106,400   

   เงินอุดหนุน

1,095,960    

เงินอุดหนุน

1,106,400   

   เงินอุดหนุน

1,106,400   

   เงินอุดหนุน

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

สํานักการศึกษา - เพื่ออุดหนุนสําหรับ

สนับสนุนคาใชจายใน

การจัดการศึกษาตั้งแต

ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการอุดหนุนคา

เครื่องแบบนักเรียน 

ระดับอนุบาลและ

ประถมศึกษา

27  - โรงเรียนเทศบาล

ไดรับการอุดหนุนคา

เครื่องแบบนักเรียน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 - สําหรับโรงเรียนเทศบาล

ทั้ง 4 โรง  คือ ระดับ

อนุบาล คนละ 215 บาท/

ภาคเรียน และ

ระดับประถมศึกษา คนละ 

240 บาท/ภาคเรียน

 - ป 2561 อนุบาล     

(634 คน) และ

ประถมศึกษา (2,516 คน)

 - ป 2562-2565     

ระดับอนุบาล (964 คน) 

ประถมศึกษา (2,270 คน)

 - นักเรียนยากจนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนของ

โรงเรียนเทศบาล 3 และ 4

อัตราคนละ 1,500 บาท/

ภาคเรียน 3,000 บาท/

คน/ป

 - ป 2561 (146 คน)/ป 

2562-2565 (133 คน)

 - นักเรียนยากจน

ระดับมัธยมศึกษา

ไดรับการอุดหนุนคา

ปจจัยพื้นฐานสําหรับ

เด็กยากจน

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑๗๒

29 โครงการอุดหนุนคา

ปจจัยพื้นฐานสําหรับเด็ก

ยากจน                

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

 - เพื่ออุดหนุนสําหรับ

สงเสริมศักยภาพการจัด

การศึกษาของทองถิ่น

438,000      

เงินอุดหนุน

339,000      

  เงินอุดหนุน

399,000        

เงินอุดหนุน

399,000      

  เงินอุดหนุน

399,000       

 เงินอุดหนุน

 -  จํานวนนักเรียน

ยากจนไดรับเงิน

อุดหนุนคา

ปจจัยพื้นฐาน

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานการศึกษา

1,480,300    

เงินอุดหนุน

1,504,120   

  เงินอุดหนุน

1,504,120     

เงินอุดหนุน

1,504,120   

  เงินอุดหนุน

1,504,120    

 เงินอุดหนุน

 - จํานวนเด็กระดับ

อนุบาลและระดับ

ประถมศึกษาไดรับ

เงินอุดหนุนคา

กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน

 - โรงเรียนเทศบาล

ไดรับการอุดหนุนคา

กิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผูเรียน

สํานักการศึกษา - เพื่ออุดหนุนสําหรับ

สนับสนุนคาใชจายใน

การจัดการศึกษาตั้งแต

ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการอุดหนุนคา

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน                  

ระดับอนุบาลและ

ประถมศึกษา

28

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 - รายหัวระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน โรงเรียนเทศบาล 3

และ 4 คนละ           

๑,750 บาท/ภาคเรียน   

ป 2561 (487 คน)     

ป 2562-2565            

(377 คน

 - รายหัวสวนเพิ่มระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียน

เทศบาล 3 และ 4 คนละ 

500 บาท/ภาคเรียน      

ป 2561 (487 คน)      

ป 2562-2565            

(377 คน)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการอุดหนุนการ

จัดการเรียนการสอน 

(รายหัว) ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน

30

173

1,696,500    

 เงินอุดหนุน

1,696,500   

  เงินอุดหนุน

1,696,500   

  เงินอุดหนุน

 - จํานวนเด็ก

มัธยมศึกษา

ตอนตนไดรับเงิน

อุดหนุนรายหัว

 - โรงเรียนเทศบาล 

3 และ 4 ไดรับการ

อุดหนุนการจัดการ

เรียนการสอน    

(รายหัว)

สํานักการศึกษา1,696,500   

  เงินอุดหนุน

2,191,500    

เงินอุดหนุน

 - เพื่ออุดหนุนสําหรับ

สนับสนุนคาใชจายใน

การจัดการศึกษาตั้งแต

อนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ที่



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
31 โครงการอุดหนุนคา

เครื่องอุปกรณการเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

 - เพื่ออุดหนุนสําหรับ

สนับสนุนคาใชจายใน

การจัดการศึกษาตั้งแต

ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 - สําหรับโรงเรียนเทศบาล

 3 และ 4 ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน คนละ

 210 บาท/

ภาคเรียน ป 2561 

(487 คน)      

ป 2562-2565       

(377 คน)

204,540      

เงินอุดหนุน

158,340     

   เงินอุดหนุน

158,340       

 เงินอุดหนุน

158,340     

   เงินอุดหนุน

158,340      

  เงินอุดหนุน

 - จํานวนเด็ก

นักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา

ตอนตนโรงเรียน

เทศบาล 3 และ 4

ไดรับเงินคาหนังสือ

เรียน

 - โรงเรียนเทศบาล

ไดรับการอุดหนุนคา

เครื่องอุปกรณการ

เรียน

สํานักการศึกษา

32 โครงการอุดหนุนคา

เครื่องแบบนักเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

 - เพื่ออุดหนุนสําหรับ

สนับสนุนคาใชจายใน

การจัดการศึกษาตั้งแต

ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 - สําหรับโรงเรียนเทศบาล

3 และ 4                 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

คนละ 450 บาท/ภาคเรียน

ป 2561 (487 คน)      

ป 2562-2565        

(377 คน)

219,150   

เงินอุดหนุน

   169,650 

เงินอุดหนุน

   169,650 

เงินอุดหนุน

   169,650 

เงินอุดหนุน

   169,650 

เงินอุดหนุน

 - จํานวนเด็ก

นักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา

ตอนตนไดรับเงินคา

เครื่องแบบนักเรียน

 - โรงเรียนเทศบาล

ไดรับการอุดหนุนคา

เครื่องแบบนักเรียน

สํานักการศึกษา

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

174



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 - สําหรับโรงเรียนเทศบาล

 3 และ 4 ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน คนละ

 440 บาท/ภาคเรียน

     428,560  

  เงินอุดหนุน

331,760 

เงินอุดหนุน

 - ป 2561 (487 คน) 

และ ป 2562-2565 

(377 คน)

34 โครงการอุดหนุนการ

ปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา

 - เพื่อจายในเงิน

อุดหนุนสําหรับสงเสริม

ศักยภาพการจัด

การศึกษา

 - โรงเรียนเทศบาล 

โรงเรียนละ 20,000 บาท

  80,000       

 เงินอุดหนุน

  80,000      

  เงินอุดหนุน

   80,000      

 เงินอุดหนุน

   80,000     

 เงินอุดหนุน

   80,000     

 เงินอุดหนุน

 - โรงเรียนละ 

20,000 บาท

 - โรงเรียนไดรับ

คาใชจายในการ

ปรับปรุงหลักสูตรฯ

สํานักการศึกษา

35 โครงการอุดหนุน

คาใชจายอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูง

 - เพื่ออุดหนุนสําหรับ

สงเสริมศักยภาพการ

จัดการศึกษาของทองถิ่น

 - สําหรับโรงเรียน

เทศบาลทั้ง 4 โรงๆ ละ 

9,600 บาท

 38,400        

  เงินอุดหนุน

 38,400       

  เงินอุดหนุน

 38,400        

 เงินอุดหนุน

 38,400       

 เงินอุดหนุน

 38,400       

 เงินอุดหนุน

 - โรงเรียนละ 

9,600 บาท

 - โรงเรียนไดรับ

คาใชจายในการ

เชื่อมตอ

อินเตอรเน็ต

ความเร็วสูง

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา - เพื่ออุดหนุนสําหรับ

สนับสนุนคาใชจายใน

การจัดการศึกษา ตั้งแต

ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการอุดหนุนคา

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน                

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

33
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331,760   

เงินอุดหนุน

 - จํานวนเด็ก

นักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา

ตอนตนไดรับเงิน

คากิจกรรมพัฒนา

คุณภาพ

 - โรงเรียนเทศบาล

ไดรับการอุดหนุนคา

กิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผูเรียน

331,760   

เงินอุดหนุน

331,760 

เงินอุดหนุน

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
36 โครงการอุดหนุน

คาใชจายในการติดตั้ง

ระบบ Wireless 

Fidelity : WiFi

 - เพื่ออุดหนุนสําหรับ

สงเสริมศักยภาพการ

จัดการศึกษาของทองถิ่น

 - สําหรับโรงเรียน

เทศบาลทั้ง 4 โรงๆ ละ 

7,200 บาท

28,800         

 เงินอุดหนุน

28,800        

  เงินอุดหนุน

28,800         

 เงินอุดหนุน

28,800        

 เงินอุดหนุน

28,800        

 เงินอุดหนุน

 - โรงเรียนละ 

7,200 บาท

 - โรงเรียนไดรับ

คาใชจายในการ

ดําเนินการติดตั้ง

ระบบ WiFi

สํานักการศึกษา

37 โครงการอุดหนุนการ

พัฒนาปรับปรุงหองสมุด

โรงเรียน

 - เพื่ออุดหนุนสําหรับ

สงเสริมศักยภาพการ

จัดการศึกษาของทองถิ่น

 - สําหรับโรงเรียน

เทศบาลทั้ง 4 โรงๆ ละ   

100,000 บาท

400,000      

เงินอุดหนุน

400,000     

    เงินอุดหนุน

400,000       

 เงินอุดหนุน

400,000     

   เงินอุดหนุน

400,000      

  เงินอุดหนุน

 - โรงเรียนละ 

100,000 บาท

 - โรงเรียนไดรับ

คาใชจายในการ

พัฒนาปรับปรุง

หองสมุดโรงเรียน

สํานักการศึกษา

38 โครงการอุดหนุนการ

พัฒนาแหลงเรียนรูใน

โรงเรียน

 - เพื่ออุดหนุนสําหรับ

สงเสริมศักยภาพการ

จัดการศึกษาของทองถิ่น

 - สําหรับโรงเรียน

เทศบาลทั้ง 4 โรงๆ ละ 

50,000 บาท

200,000      

เงินอุดหนุน

200,000     

   เงินอุดหนุน

200,000       

 เงินอุดหนุน

200,000     

 เงินอุดหนุน

200,000      

เงินอุดหนุน

 - โรงเรียนละ 

50,000 บาท

 - โรงเรียนไดรับ

คาใชจายในการ

พัฒนาแหลงเรียนรู

ในโรงเรียน

สํานักการศึกษา

176

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
39 โครงการอุดหนุนการ

สงเสริมองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นที่จัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษา

ดีเดน

 - เพื่ออุดหนุนสําหรับ

สงเสริมศักยภาพการ

จัดการศึกษาของ

ทองถิ่น (จะเบิกจาย

ตอเมื่อไดรับการ

พิจารณาจากกรมฯ)

 - ระดับสถานศึกษา        

(4 โรงเรียน/4 ศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก) ละ           

50,000 บาท       

- ระดับองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นละ          

50,000 บาท

450,000      

เงินอุดหนุน

450,000     

   เงินอุดหนุน

450,000       

 เงินอุดหนุน

450,000     

 เงินอุดหนุน

450,000      

เงินอุดหนุน

 - สถานศึกษาที่

ไดรับการคัดเลือก

แหงละ             

 50,000 บาท

 - ศูนย/โรงเรียน/

อปท. ไดรับการ

คัดเลือกในการ

จัดทําแผนการศึกษา

ดีเดน

สํานักการศึกษา

40 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมอาคารเรียน

และอาคารประกอบ

 - เพื่ออุดหนุนในการ

ซอมแซมอาคารเรียน

และอาคารประกอบ

 - สําหรับโรงเรียน

เทศบาลทั้ง 4 โรงๆ ละ 

200,000 บาท

800,000      

เงินอุดหนุน

600,000     

   เงินอุดหนุน

600,000       

 เงินอุดหนุน

600,000     

   เงินอุดหนุน

600,000      

  เงินอุดหนุน

 - โรงเรียนละ 

200,000 บาท

 - โรงเรียนไดรับ

คาใชจายในการ

ปรับปรุง/ซอมแซม

อาคารเรียนและ

อาคารประกอบ

สํานักการศึกษา

41 โครงการศูนยการเรียนรู

ดานการทองเที่ยวใน

สถานศึกษาสังกัด

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น

 - เพื่ออุดหนุนสําหรับ

สงเสริมศักยภาพการ

จัดการศึกษาของ

ทองถิ่น (จะเบิกจายได

ตอเมื่อไดรับการ

พิจารณาจากกรมฯ)

 - สําหรับโรงเรียน

เทศบาลทั้ง 4 โรงๆ ละ 

50,000 บาท

200,000      

เงินอุดหนุน

200,000     

   เงินอุดหนุน

200,000       

 เงินอุดหนุน

200,000     

 เงินอุดหนุน

200,000      

เงินอุดหนุน

 - โรงเรียนละ 

50,000 บาท

 - โรงเรียนไดรับ

คาใชจายในกิจกรรม

ของศูนยการเรียนรู

ดานการทองเที่ยว

ในสถานศึกษาฯ

สํานักการศึกษา

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค

177

ผลที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

42 โครงการสงเสริมการจัด

กระบวนการเรียนการ

สอนการบริหารตาม

หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

"สถานศึกษาพอเพียง" สู 

"ศูนยการเรียนรูตาม

หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง"

 - เพื่ออุดหนุนสําหรับ

สงเสริมศักยภาพการ

จัดการศึกษาของ

ทองถิ่น (จะเบิกจายได

ตอเมื่อไดรับการ

พิจารณาจากกรมฯ)

 - สําหรับโรงเรียน

เทศบาลทั้ง 4 โรงๆ ละ 

100,000 บาท

400,000      

เงินอุดหนุน

400,000     

   เงินอุดหนุน

400,000       

 เงินอุดหนุน

400,000     

 เงินอุดหนุน

400,000      

เงินอุดหนุน

 - โรงเรียนละ 

100,000 บาท

 - โรงเรียนไดรับ

คาใชจายในสงเสริม

การจัดกระบวนการ

เรียนการสอนการ

บริหารตามหลัก

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงฯ

สํานักการศึกษา

43 โครงการสรางภูมิคุมกัน

ยาเสพติดเด็กและ

เยาวชนนอกสถานศึกษา

 - เพื่ออุดหนุนสําหรับ

สงเสริมศักยภาพการ

จัดการศึกษาของ

ทองถิ่น (จะเบิกจายได

ตอเมื่อไดรับการ

พิจารณาจากกรมฯ)

 - องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นละ 200,000 บาท

200,000      

เงินอุดหนุน

200,000     

   เงินอุดหนุน

200,000       

 เงินอุดหนุน

200,000     

 เงินอุดหนุน

200,000      

เงินอุดหนุน

 - องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นละ 

200,000 บาท

 - โรงเรียนไดรับ

คาใชจายในการ

สรางภูมิคุมกันยา

เสพติดเด็กและ

เยาวชนนอก

สถานศึกษา

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานการศึกษา

178

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

งบประมาณ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

44 โครงการสงเสริมการ

เรียนรูภาษาไทย

 - เพื่ออุดหนุนสําหรับ

สนับสนุนการจัด

การศึกษาของ อปท. 

ในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ใต

 - สําหรับโรงเรียน

เทศบาลทั้ง 4 โรงๆ ละ 

20,000 บาท

    80,000     

  เงินอุดหนุน

    80,000    

   เงินอุดหนุน

    80,000     

 เงินอุดหนุน

    80,000    

 เงินอุดหนุน

    80,000    

 เงินอุดหนุน

 - โรงเรียนละ 

20,000 บาท

 - โรงเรียนไดรับคา

วัสดุสงเสริมการ

เรียนรูภาษาไทย

สํานักการศึกษา

45 โครงการพัฒนาปรับปรุง

หลักสูตร/สื่อการเรียน

การสอนวิชาอิสลาม

ศึกษา/พุทธศาสนาใน

หลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน (ชายแดนใต)

 - เพื่ออุดหนุนสําหรับ

สนับสนุนการจัด

การศึกษาของ อปท. 

ในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ใต

 - สําหรับโรงเรียน

เทศบาลทั้ง 4 โรงๆ ละ 

150,000 บาท

  600,000     

เงินอุดหนุน

 600,000    

   เงินอุดหนุน

    600,000   

   เงินอุดหนุน

    600,000 

    เงินอุดหนุน

    600,000  

   เงินอุดหนุน

 - โรงเรียนละ 

150,000 บาท

 - โรงเรียนไดรับ

คาใชจายในการ

พัฒนาปรับปรุง

หลักสูตร/สื่อการ

เรียนการสอนวิชา

อิสลามศึกษา/พุทธ

ศาสนาฯ

สํานักการศึกษา

179

ที่ โครงการ

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

46 โครงการพัฒนาหลักสูตร

อิสลามศึกษา (มุตะวัซซี

เฎาะห) และสื่อการ

เรียนการสอนใน

สถานศึกษามีการจัด

การศึกษาหลักสูตร

ผสมผสาน

 - เพื่ออุดหนุนสําหรับ

สนับสนุนการจัด

การศึกษาของ อปท.   

ในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ใต

 - สําหรับโรงเรียนเทศบาล

 3 และ 4 โรงละ 

150,000 บาท

  300,000     

เงินอุดหนุน

 300,000    

   เงินอุดหนุน

    300,000   

   เงินอุดหนุน

    300,000 

    เงินอุดหนุน

    300,000  

   เงินอุดหนุน

 - โรงเรียนละ 

150,000 บาท

 - โรงเรียนไดรับ

คาใชจายในการ

พัฒนาหลักสูตร

อิสลามศึกษา       

(มุตะวัซซีเฎาะห) 

และสื่อการเรียน

การสอนฯ

สํานักการศึกษา

47 โครงการปฏิบัติ

ศาสนกิจ/แบบเรียน 

สําหรับสถานศึกษาที่จัด

การศึกษาแบบ

ผสมผสานระหวาง

หลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐานและหลักสูตร

อิสลามศึกษา        

(อิสลามศึกษา

ตอนกลาง/มุตะวัซซี

เฎาะห ม. 1-3)

 - เพื่ออุดหนุนสําหรับ

สนับสนุนการจัด

การศึกษาของ อปท. 

ในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ใต

 - สําหรับโรงเรียนเทศบาล

3 และ 4            

คนละ 1,000 บาท       

ป 2561 (487 คน)    

ป 2562-2565 

(377 คน)

 487,000     

เงินอุดหนุน

    377,000 

     เงินอุดหนุน

    377,000   

   เงินอุดหนุน

    377,000 

     เงินอุดหนุน

    377,000  

    เงินอุดหนุน

 - จํานวนเด็ก

นักเรียน ม. 1-3 

ไดรับการอุดหนุน

 - โรงเรียนไดรับคา

วัสดุที่เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติศาสนกิจ/แบบ

เรียนฯ

สํานักการศึกษา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

180

ตัวชี้วัด (KPI)



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

48 โครงการอุดหนุนอาหาร

กลางวันสําหรับ

สถานศึกษาที่จัด

การศึกษาแบบ

ผสมผสานระหวาง

หลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐานและหลักสูตร

อิสลามศึกษา (อิสลาม

กลาง/มุตะวัซซีเฎาะห 

ม.๑-3

 - เพื่ออุดหนุนสําหรับ

สนับสนุนการจัด

การศึกษาของ อปท. 

ในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต

 - นักเรียน ม.๑-๓     

โรงเรียนเทศบาล ๓ และ ๔

ป 2561 (487 คน)   

ป 2562-2565      

(377 คน) คนๆ ละ 20 

บาท จํานวน 200 วัน

 ๑,๙๔๘,000   

  เงินอุดหนุน

 ๑,50๘,000  

   เงินอุดหนุน

 ๑,50๘,000   

  เงินอุดหนุน

 ๑,50๘,000  

   เงินอุดหนุน

 ๑,50๘,000  

   เงินอุดหนุน

 - จํานวนนักเรียน

ที่ไดรับประทาน

อาหารกลางวัน

 - นักเรียนทุกคนได

รับประทานอาหาร

กลางวันที่มีประโยชน

สํานักการศึกษา

งบประมาณ

181

ที่
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 - ป 2561 สําหรับ

โรงเรียนเทศบาล 3 และ 4

 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

คือ ม.1 คนละ 705 บาท/

ป,ม.2 คนละ 865 บาท/ป

 และ ม.3 คนละ 949 

บาท/ป (487 คน)

 - ป 2562-2565 สําหรับ

โรงเรียนเทศบาล 3 และ 4

 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

คือ ม.1 (160 คน) คนละ 

764 บาท/ป, ม.2 (114 

คน) คนละ 865 บาท/ป, 

ม.3 (103 คน) คนละ 

949 บาท

318,600      

 เงินอุดหนุน

 - จํานวนเด็ก

นักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา

ตอนตน ม.1-3 

ไดรับเงินคาหนังสือ

เรียน

 - โรงเรียนเทศบาล

ไดรับการอุดหนุนคา

หนังสือเรียน

สํานักการศึกษา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)

 - เพื่ออุดหนุนสําหรับ

สนับสนุนคาใชจายใน

การจัดการศึกษาตั้งแต

ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการอุดหนุนคา

หนังสือเรียน ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน

49 393,700      

เงินอุดหนุน

318,600     

  เงินอุดหนุน

318,600       

เงินอุดหนุน

318,600     

  เงินอุดหนุน

182

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

50 โครงการสื่อการเรียน

การสอนเชิงสัญลักษณ

ของความเปนชาติ

 - เพื่อจัดหาสื่อการ

เรียนการสอนเชิง

สัญลักษณของความ

เปนชาติ

 - สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กทั้ง 4 ศูนย ในอัตรา

ศูนยฯ ละ 10,000 บาท

จํานวน 4 ศูนย

40,000     

(เงินอุดหนุน)

40,000     

(เงินอุดหนุน)

40,000     

(เงินอุดหนุน)

40,000     

(เงินอุดหนุน)

40,000     

(เงินอุดหนุน)

 - ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก จํานวน 4 

ศูนยไดรับการ

อุดหนุนสื่อการ

เรียนการสอนเชิง

สัญลักษณของ

ความเปนชาติ

 - ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กไดรับการ

อุดหนุนสื่อการเรียน

การสอนเชิง

สัญลักษณของความ

เปนชาติ

สํานักการศึกษา

51 โครงการอุดหนุนคา

หนังสือเรียน             

(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

 - เพื่ออุดหนุนสําหรับ

สนับสนุนคาใชจายใน

การจัดการศึกษาศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

 - สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กทั้ง ๔ ศูนย ในอัตรา

คนละ 200 บาท/ป 

จํานวน 702 คน

 - 140,400   

(เงินอุดหนุน)

140,400   

(เงินอุดหนุน)

140,400   

(เงินอุดหนุน)

140,400   

(เงินอุดหนุน)

 - เด็กนักเรียน 

จํานวน 702 คน

ไดรับการอุดหนุน

คาหนังสือเรียน

 - ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กไดรับการ

อุดหนุนคาหนังสือ

เรียน

สํานักการศึกษา

52 โครงการอุดหนุนคา

อุปกรณการเรียน        

(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

 - เพื่ออุดหนุนสําหรับ

สนับสนุนคาใชจายใน

การจัดการศึกษาศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

 - สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กทั้ง ๔ ศูนย ในอัตรา

คนละ 200 บาท/ป       

จํานวน 702 คน

 - 140,400  

(เงินอุดหนุน)

140,400  

(เงินอุดหนุน)

140,400  

(เงินอุดหนุน)

140,400  

(เงินอุดหนุน)

 - จํานวนเด็ก

นักเรียนไดรับการ

อุดหนุนคาอุปกรณ

การเรียน

 - ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กไดรับการ

อุดหนุนคาอุปกรณ

การเรียน

สํานักการศึกษา

183

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

๒.๒ แผนงานการศึกษา



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

53 โครงการอุดหนุนคา

เครื่องแบบนักเรียน     

(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

 - เพื่ออุดหนุนสําหรับ

สนับสนุนคาใชจายใน

การจัดการศึกษาศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

 - สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กทั้ง ๔ ศูนย ในอัตรา

คนละ 300 บาท/ป 

จํานวน 702 คน

 - 210,600   

(เงินอุดหนุน)

210,600   

(เงินอุดหนุน)

210,600   

(เงินอุดหนุน)

210,600   

(เงินอุดหนุน)

 - จํานวนเด็ก

นักเรียนไดรับการ

อุดหนุนคา

เครื่องแบบนักเรียน

 - ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กไดรับการ

อุดหนุนคา

เครื่องแบบนักเรียน

สํานักการศึกษา

54 โครงการอุดหนุนคา

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

 - เพื่ออุดหนุนสําหรับ

สนับสนุนคาใชจายใน

การจัดการศึกษาศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

 - สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กทั้ง ๔ ศูนย ในอัตรา

คนละ 430 บาท/ป    

จํานวน 702 คน

 - 301,860   

(เงินอุดหนุน)

301,860   

(เงินอุดหนุน)

301,860   

(เงินอุดหนุน)

301,860   

(เงินอุดหนุน)

 - จํานวนเด็ก

นักเรียนไดรับการ

อุดหนุนคา

กิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผูเรียน

 - ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กไดรับการ

อุดหนุนคากิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผูเรียน

สํานักการศึกษา

184

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

55 โครงการจางวิทยากร

ปฏิบัติหนาที่ครูสอน

อิสลามศึกษา

 - เพื่อเปนการ

ดําเนินการตามนโยบาย

กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่นในการ

จัดใหมีการสอนอิสลาม

ศึกษาในโรงเรียนที่

จัดการสอนสายสามัญ

ระดับประถมศึกษาปที่ 

1-6 และระดับ

มัธยมศึกษาปที่ 1-3

 - จางวิทยากรปฏิบัติ

หนาที่ครูสอนอิสลามศึกษา

จํานวน 2 อัตรา         

ปฏิบัติหนาที่ รร.ท.1    

จํานวน 1 อัตรา,       

รร.ท. 3 จํานวน 1 อัตรา

 - 236,160 354,240 354,240 354,240  - มีการจาง

วิทยากรปฏิบัติ

หนาที่ครูสอน

อิสลามศึกษา   

จํานวน 2 อัตรา

 - มีบุคลากรปฏิบัติ

หนาที่ครูสอน

อิสลามศึกษาใน

สถานศึกษาอยาง

เพียงพอ

สํานักการศึกษา

56 โครงการสงเสริมและ

พัฒนาการเรียนการสอน

ในโรงเรียนเทศบาล

 - เพื่อพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษาของ

โรงเรียน

 - จัดจางครูสนับสนุนการ

เรียนการสอนของโรงเรียน

เทศบาล

 - 9,216,000   9,216,000    9,216,000   9,216,000    - มีการจัดจางครู

สนับสนุนการเรียน

การสอนของ

โรงเรียนเทศบาล 

จํานวน 62 คน

 - ลดปญหาครูขาด

แคลน ทําให

คุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียน

เทศบาลดีขึ้น

สํานักการศึกษา

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

185



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

57 โครงการกอสรางหลังคา

สนามเปตอง ภายใน

สนามกีฬามหาราช

 - เพื่อปองกันแดดและ

ฝนใหกับประชาชนที่มา

ออกกําลังกาย

 - สนามเปตอง           

ขนาด 16 X 16 เมตร

 -  -  -  - 1,980,000  - หลังคาสนาม   

เปตอง  จํานวน 1

 แหง

 - สนามเปตองมี

หลังคาคลุมปองกัน

แดดและฝน

สํานักการศึกษา

รวม 57 โครงการ 78,247,300   77,505,890 77,633,970   77,633,970 79,613,970  

186

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรม

ดานสาธารณสุข

ในกลุมตางๆ

๑.๑ กลุมเสี่ยง

๑.๒ กลุมเด็กวัยเรียน

 - ๑.๑ เพื่อใหนักเรียน

กลุมเสี่ยงมีความรู 

ความเขาใจและตระหนัก

การดูแลตนเอง

๑.๒ เพื่อใหเด็กวัยเรียน

มีความรูในการดูแล

สุขภาพตนเองถูกตอง

 - ๑.๑ กลุมเสี่ยง 

นักเรียนมัธยม ๑-๓

ใน รร.เทศบาล

และ รร.เอกชน 

จํานวน ๒๐๐ คน

๑.๒ กลุมเด็กวัยเรียนเด็ก

วัยเรียนสังกัดเทศบาลฯ 

ป.๔-๖ จํานวน ๕๐๐ คน

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000  - นักเรียนกลุมเสี่ยง 

ผานการอบรม

รอยละ ๙๐            

- นักเรียนกลุมเสี่ยง   

 มีความรูในการดูแล

ตนเองที่ถูกตอง 

รอยละ ๙๐          

- เด็กวัยเรียนมีความรู

ในการดูแลสุขภาพ

ตนเองถูกตอง

รอยละ ๘๐

 - นักเรียนกลุมเสี่ยงมี

ความรูเรื่องสุขภาพ 

เพศศึกษา ยาเสพติด

และอื่นๆ

 - เด็กวัยเรียนมีการ

ดูแลตนเองไดถูกตอง

และมีปญหาสุขภาพ

ลดลง

กองสาธารณสุขฯ

ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

วัตถุประสงคโครงการที่

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

187

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดวาจะไดรับ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการอบรมและ

ศึกษาดูงานแก

ผูประกอบ

การจําหนายอาหาร

และตลาดสด

 - เพื่อใหผูเขารับการ

อบรมมีความรู 

ความเขาใจดานหลัก

สุขาภิบาล

 - ผูประกอบการ

รานอาหารและตลาดสด

จํานวน ๑๐๐ คน

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000  - ผูเขารับการอบรมมี

การพัฒนารานอาหาร

ผานเกณฑมาตรฐาน

รอยละ ๘๐

 - ผูประกอบการราน

อาหารมีความรูดาน

สุขาภิบาลอาหารที่

สะอาดและปลอดภัย

กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการอบรมและ

ศึกษาดูงานดานการ

สงเสริมสุขภาพและ

จัดการสิ่งแวดลอม

 - เพื่อใหแกนนําชุมชน 

29 ชุมชน 

มีประสบการณและ

มีความรูที่ไดรับจาก

การศึกษาดูงาน 

สามารถนํามาปรับใชใน

การดําเนินงานดานการ

สงเสริมสุขภาพและ

ตลอดจนการดูแลจัดการ

สิ่งแวดลอมในพื้นที่

 - แกนนําชุมชน 

ทั้ง ๒9 ชุมชน 

จํานวน ๘๐ คน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  - แกนนําชุมชน 29

ชุมชนมีความรู

ความเขาใจในการ

ดําเนินงาน

เพิ่มมากขึ้นรอยละ ๘๐

 - แกนนําชุมชน 

29 ชุมชนไดรับ

ประสบการณและนํา

ความรู แนวทาง

การทํางานดานการ

สงเสริมสุขภาพและ

ตลอดจนการดูแล

จัดการสิ่งแวดลอม

มาปรับใชในพื้นที่ฯ

กองสาธารณสุขฯ

188

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดวาจะไดรับตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

วัตถุประสงคโครงการที่

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการพัฒนาตลาด

สดนาซื้อ

 - เพื่อใหผูประกอบการ

มีความรูเรื่องสุขาภิบาล

อาหาร

 - มีการปรับปรุง

สุขาภิบาลปราศจาก

สิ่งสกปรกและพาหะนําโรค

 - กลุมผูประกอบการ

ตลาดสดเทศบาลและ

ตลาดเก็นติ้ง

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

และตลาดเก็นติ้ง

ผานเกณฑมาตรฐาน 

ตลาดสดนาซื้อ 

รอยละ 80

 - ผูประกอบการ

สามารถปรุงอาหาร 

จัดราน และอื่นๆ   

ไดถูกตองและถูก

หลักสุขาภิบาล

กองสาธารณสุขฯ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

189

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการพัฒนา

สาธารณสุขมูลฐานฯ

 - ๑. เพื่อการพัฒนา

ศักยภาพ

๒. เพื่อแกไขปญหา

สาธารณสุข 

๓. เพื่อจัดบริการ

ดานสาธารณสุขในชุมชน

 - ๒9 ชุมชน 

(ชุมชนละ ๑๕,๐๐๐ บาท)

420,000 420,000 435,000 435,000 435,000  - รอยละ ๘๐ ของ   

อสม. ไดรับการอบรม

พัฒนาศักยภาพ

 - รอยละ ๘๐ ของ

ปญหาสาธารณสุขใน

พื้นที่ไดรับการแกไข 

 - รอยละ ๙๐ ของ

ชุมชนที่จัดบริการ

สาธารณสุขมีอุปกรณ

พรอมมีการจัด

บริการสาธารณสุข

อยางมีประสิทธิภาพ

 - อสม. มีศักยภาพ

แนวทางการดําเนิน

งานชัดเจน

 - ประชาชนมีสวน

รวมในการดูแลตนเอง

,ชุมชน

 - อสม. มีศักยภาพ

และแนวทาง

การดําเนินงานชัดเจน

- ประชาชนเขาถึง

บริการสาธารณสุข

ในชุมชน

กองสาธารณสุขฯ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ผลที่คาดวาจะไดรับ

190



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการควบคุมและ

ปองกันโรคติดตอ

ประจําถิ่นในชุมชน

 - เพื่อใหคนในชุมชน

มีความรูตระหนักถึง

การควบคุมและปองกัน

โรคติดตอ

 - ผูนําและกรรมการ

ชุมชนทั้ง ๒๘ ชุมชน

 - อสม. จํานวน ๒๐๐ คน

 - โรงเรียนและศูนยเด็ก

ในเขตเทศบาลฯ

 - วัด มัสยิด และสถาน

ที่สาธารณะในเขต

เทศบาลฯ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  - ประชาชนมีความรู

และปองกันตนเองจาก

โรคได รอยละ ๖๐

 - ประชาชนมีสวน

รวมในการปองกัน

ควบคุมโรคติดตอ

 ในชุมชน

 - ประชาชนมีความรู

และปองกันตนเอง

จากโรคได 

- ลดการเจ็บปวย

จากโรคตางๆ

และมีคุณภาพชีวิตดี

ขึ้น

กองสาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

งบประมาณ

191

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดวาจะไดรับตัวชี้วัด (KPI)วัตถุประสงคโครงการที่



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการสงเสริมและ

พัฒนางานสุขาภิบาล

อาหาร พัฒนาแผง

ลอยจําหนายอาหารให

ถูกหลักสุขาภิบาล

 - สรางความรูความ

เขาใจแกผูประกอบการ

อาหารทั้งในและรอบๆ

โรงเรียน       

- พัฒนาสถานที่ประกอบ

และจําหนายอาหาร     

- ประชาชนมีอาหารที่

สะอาดและปลอดภัยใน

การบริโภค

 - รานอาหารแผงลอย 

และรถเรในและรอบๆ 

โรงเรียน

120,000     120,000      120,000     120,000      120,000       - รานอาหารและแผง

ลอยผานเกณฑ

มาตรฐาน รอยละ ๗๐

 - ผูประกอบการ

รานอาหารมีความรู

ดานสุขาภิบาล

อาหารที่ถูกตองและ

ปลอดภัย

- รานอาหาร/แผง

ลอย ผานเกณฑ

มาตรฐาน

- ประชาชนมีอาหาร

ที่สะอาดและ

ปลอดภัยในการบริโภค

กองสาธารณสุขฯ

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดวาจะไดรับ

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
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วัตถุประสงคโครงการที่



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการอบรม        

จัดระเบียบ

ผูประกอบการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ

 - เพื่อใหผูประกอบการ

มีความรูความสามารถ 

ปฏิบัติงานไดถูกตอง

ตามหลักสุขาภิบาล

 - โรงงานและกิจการ

ตางๆ ในเขตเทศบาล

60,000        60,000        60,000        60,000        60,000         - ผูประกอบการมี

ความรู ความเขาใจใน

เรื่องการประกอบ

อาหารที่ถูกหลัก

สุขาภิบาล รอยละ ๘๐

 - ผูประกอบการมี

ความรูความเขาใจ

เรื่องการประกอบ

อาหารที่ถูกสุขาภิบาล

- ประชาชนมีอาหาร

ที่สะอาดและ

ปลอดภัยในการบริโภค

กองสาธารณสุขฯ

9 โครงการอุดหนุน

สําหรับการดําเนินงาน

ตามแนวทางโครงการ

พระราชดําริ

ดานสาธารณสุข

 - เพื่ออุดหนุนใหแก

คณะกรรมการหมูบาน/

คณะกรรมการชุมชน

จัดทําโครงการ

ตามพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข

 - สนับสนุนใหชุมชน 

จํานวน 29 ชุมชนๆ ละ

๒๐,๐๐๐ บาท 

(อยางนอย 3 โครงการ)

560,000 560,000 580,000 580,000 580,000  - จํานวนโครงการที่

คณะกรรมการ

หมูบาน/

คณะกรรมการชุมชน

ไดรับการสนับสนุน

การดําเนินงานตาม

แนวทางโครงการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข

 - ทุกชุมชนได

ดําเนินการโครงการ

ตามแนวทาง

โครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข

กองสาธารณสุขฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการรณรงค

ปองกันโรคพิษสุนัขบา 

ตามโครงการสัตว

ปลอดโรคคนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบาฯ

 - เพื่อปองกันการเกิด

โรคพิษสุนัขบาในสัตว

  - สุนัขและแมวจรจัด

บริเวณภายในเขตเทศบาล

35,000 150,000 150,000 150,000 150,000  - ลดจํานวนสุนัข

และแมว โดยการฉีด

ยาคุมกําเนิดและ

ทําหมันสัตว

อยางนอย

รอยละ ๓๐

 - ควบคุมโรคพิษ

สุนัขบา 

 - ลดอัตราการเกิด

โรคในสัตว

กองสาธารณสุขฯ

11 โครงการสํารวจขอมูล

จํานวนสัตวและ

ขึ้นทะเบียนสัตว      

ตามโครงการสัตว  

ปลอดโรค คน

ปลอดภัยจากโรคพิษ

สุนัขบาฯ

 - เพื่อใหทราบถึงจํานวน

สุนัขและแมวภายในเขต

เทศบาลฯ                

- เพื่อปองกันโรคติดตอที่

เกิดจากโรคพิษสุนัขบา

 - จางเหมาเจาหนาที่

หรืออาสาสมัคร

ออกสํารวจและขึ้น

ทะเบียนสุนัขและแมว

ปละ ๒ ครั้ง

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000  - จํานวนสุนัขและ

แมวที่มีเจาของและ

ไมมีเจาของไดรับ

การขึ้นทะเบียน

 - เพื่อทราบถึง

จํานวนสุนัขและแมว

ในพื้นที่   

- สามารถตรวจสอบ

และควบคุมได

กองสาธารณสุขฯ

194

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดวาจะไดรับตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

วัตถุประสงคโครงการที่

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 โครงการจางเหมา

บุคคลภายนอก

ดูแลอาคารกักสัตว

 - ดูแลความสะอาดและ

ความเรียบรอยบริเวณ

อาคารกักสัตว

 - ผูปฏิบัติงาน 

จํานวน ๑ คน

 -       108,000      396,000       396,000       396,000  - ผูปฏิบัติงาน 

จํานวน 1 คน 

ดูแลอาคารกักสัตว

ใหมีความสะอาดและ

มีความเปนระเบียบ

เรียบรอย

 - อาคารกักสัตว

มีความเปนระเบียบ

เรียบรอย

กองสาธารณสุขฯ

รวม  12 โครงการ 2,280,000  2,503,000  2,826,000  2,826,000  2,826,000  

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค

งบประมาณ

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

195



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพัฒนา

ศักยภาพผูพิการ

 - เพื่อพัฒนาศักยภาพ

บทบาทผูพิการในชุมชน

 ๒9 ชุมชน

  - จํานวน ๒9 ชุมชน 50,000     50,000    50,000   50,000   50,000     - จํานวน ๒9 ชุมชน   - ผูพิการมีการ

พัฒนาตนเองมากขึ้น

กองสวัสดิการสังคม

2 โครงการสงเสริม

คุณภาพชีวิตผูติดเชื้อ 

ผูปวยเอดสและ

ผูติดยาเสพติด

 - เพื่อสงเสริมคุณภาพ

ชีวิตผูติดเชื้อ 

ผูปวยเอดสและผูติดยา

เสพติดใหสามารถ

ดํารงชีวิตในสังคมได

อยางปกติสุข

  - สงเสริมใหผูติดเชื้อ

ผูปวยเอดส

และผูติดยาเสพติด  

สามารถสรางรายได

แกตนเองและครอบครัว

 -  -  -  - 30,000   -  ผูติดเชื้อ ผูปวยเอดส

และผูติดยาเสพติด

สามารถดํารงชีวิต

ในสังคมปกติและ

สรางรายไดใหแกตนเอง

และครอบครัวรอยละ 70

  - เกิดรายไดจากการ

มีอาชีพและดํารงชีวิต

ไดอยางปกติสุข

กองสวัสดิการสังคม

รวม 2 โครงการ 50,000    50,000   50,000  50,000   80,000   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

196

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางศูนย

ศึกษาและกิจกรรม

นันทนาการภายใน

สวนมิ่งขวัญประชา 

60 ไร

 - เพื่อสรางแหลง

เรียนรูใหกับเยาวชน

และประชาชนในพื้นที่

รวมถึงการจัด

กิจกรรมนันทนาการ

ตาง ๆ

 - อาคารศูนยศึกษา

และกิจกรรม

นันทนาการ

  -    -    -    -  1,500,000     - ศูนยศึกษาและ

กิจกรรม

นันทนาการ ๑ หลัง

 - ประชาชนมีสถานทึ่

จัดกิจกรรมตาง ๆ

กองชาง

รวม 1 โครงการ   -    -    -    -  1,500,000     

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

197

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝกอบรมอาชีพและ

แกไขปญหาความยากจนตาม

แนวเศรษฐกิจ

แบบพอเพียง

 - เพื่อสนับสนุนใหกลุม

อาชีพและประชาชนใน

ชุมชนมีการรวมกลุมใน

การพัฒนาอาชีพ 

มีอาชีพเสริม มีรายได 

ตลอดจนดํารงชีวิตตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียง

 - กลุมอาชีพและสมาชิก

ชุมชน ในเขตเทศบาลเมือง 

สุไหงโก-ลก

1,000,000  -  -  -  -  - รอยละ ๘๐ 

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

 - เด็กและเยาวชนมี

การใชเวลาวางให

เกิดประโยชน

กองสวัสดิการ

สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๖ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
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เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการจัดการแขงขันกีฬา

ชุมชนสัมพันธตาน

ภัยยาเสพติด

 - เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรี

ระหวางชุมชนตางๆ ใน

เขตเทศบาลใหเกิดความ

สามัคคีและสงเสริมการ

ออกกําลังกายใหหางไกล

โรคยาเสพติด

 - ประชาชนในเขตเทศบาล 

จํานวน ๒9 ชุมชน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  - รอยละ ๘๐  ของ

เปาหมายมีความ

พึงพอใจตอโครงการ

 - ทําใหชุมชนมีความ

รักและสามัคคี

มีความสัมพันธไมตรี

ที่ดีตอกัน ทั้งยังชวย

สรางเสริมภูมิคุมกัน

ใหสุขภาพโดยการใช

กีฬาเปนสื่อและ

หางไกลยาเสพติด

กองสวัสดิการ

สังคม

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ

บทบาทแกนนําสตรี

 - เพื่อพัฒนาศักยภาพ

บทบาทแกนนําสตรีใน

ชุมชน ๒9 ชุมชน

 - จํานวน ๒9 ชุมชน 100,000 100,000 70,000 70,000 100,000  - จํานวน 

๒9 ชุมชน

 - แกนนําสตรีมีการ

พัฒนาตนเองมากขึ้น

กองสวัสดิการ

สังคมฯ

4 โครงการสงเสริมกิจกรรมเด็ก

และเยาวชน

 - เพื่อใหเด็กและเยาวชน

ไดใชเวลาวางใหเปน

ประโยชน

 - เด็กและเยาวชนในเขต

เทศบาล จํานวน ๒9 ชุมชน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  - รอยละ ๘๐ ของ

เปาหมายพึงพอใจ

ตอโครงการ

 - เด็กและเยาวชนใช

เวลาวางใหเปน

ประโยชน

กองสวัสดิการ

สังคมฯ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๖ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

199



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการพัฒนาอาชีพและ

แกไขปญหาความยากจน

ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

 - 800,000    680,000    850,000    850,000    

 - เพื่อสงเสริมเพิ่ม

ทางเลือกและ

การสรางงาน เพิ่มรายได

 - เพื่อสรางกลุมอาชีพให

เกิดขึ้นในเขตเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

 - เพื่อสงเสริมเพิ่ม

ทางเลือกและ

การสรางงาน เพิ่มรายได

 - เพื่อสรางกลุมอาชีพให

เกิดขึ้นในเขตเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

งบประมาณ
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 - รอยละ 80    

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ1.2 กิจกรรมฝกอบรมอาชีพ

ใหแกสมาชิกชุมชนอริศรา

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - 50,000      35,000      50,000       50,000        - สมาชิกในชุมชน

อริสราใชเวลาวางให

เกิดประโยชน

 - สมาชิกในชุมชนอริศรา 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

30,000      50,000      50,000       50,000        - สมาชิกในชุมชน

ทาประปาใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน

 -1.1 กิจกรรมฝกอบรมอาชีพ

ใหแกสมาชิกชุมชนทาประปา

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๖ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

 - สมาชิกชุมชนทาประปา

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

5

 - รอยละ 80    

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 - เพื่อสงเสริมเพิ่ม

ทางเลือกและ

การสรางงาน เพิ่มรายได

 - เพื่อสรางกลุมอาชีพให

เกิดขึ้นในเขตเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

 - เพื่อสงเสริมเพิ่ม

ทางเลือกและ

การสรางงาน เพิ่มรายได

 - เพื่อสรางกลุมอาชีพให

เกิดขึ้นในเขตเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

201

 - สมาชิกในชุมชน        

เจริญสุข                    

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - 50,000      35,000      50,000       50,000        - รอยละ 80    

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

 - สมาชิกในชุมชน

เจริญสุขใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน

กองสวัสดิการฯ1.3 กิจกรรมฝกอบรมอาชีพ

ใหแกสมาชิกชุมชนเจริญสุข 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

1.4 กิจกรรมฝกอบรมอาชีพ

ใหแกสมาชิกชุมชน

สวนมะพราว 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - สมาชิกในชุมชน

สวนมะพราว                 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 -  - รอยละ 80    

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

 - สมาชิกในชุมชน

สวนมะพราวใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน

กองสวัสดิการฯ50,000       50,000       45,000      50,000      



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 - เพื่อสงเสริมเพิ่ม

ทางเลือกและ

การสรางงาน เพิ่มรายได

 -

 - เพื่อสรางกลุมอาชีพให

เกิดขึ้นในเขตเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

 - เพื่อสงเสริมเพิ่ม

ทางเลือกและ

การสรางงาน เพิ่มรายได

 - เพื่อสรางกลุมอาชีพให

เกิดขึ้นในเขตเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

50,000       50,000       

202

50,000       - สมาชิกในชุมชน

บาโงเปาะเล็ง 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

1.5 กิจกรรมฝกอบรมอาชีพ

ใหแกสมาชิกชุมชน

บาโงเปาะเล็ง

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - รอยละ 80    

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

 - สมาชิกในชุมชน

บาโงเปาะเล็ง       ใช

เวลาวางใหเกิด

ประโยชน

กองสวัสดิการฯ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

50,000      

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

 - สมาชิกในชุมชนดงงูเหา 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - 50,000      40,000      50,000       50,000        - รอยละ 80    

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

 - สมาชิกในชุมชน  

ดงงูเหาใชเวลาวางให

เกิดประโยชน

กองสวัสดิการฯ1.6 กิจกรรมฝกอบรมอาชีพ

ใหแกสมาชิกชุมชนดงงูเหา

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 - เพื่อสงเสริมเพิ่ม

ทางเลือกและ

การสรางงาน เพิ่มรายได

 - เพื่อสรางกลุมอาชีพให

เกิดขึ้นในเขตเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

 - เพื่อสงเสริมเพิ่ม

ทางเลือกและ

การสรางงาน เพิ่มรายได

 - เพื่อสรางกลุมอาชีพให

เกิดขึ้นในเขตเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

 - สมาชิกในชุมชน

โปฮงยามู

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

1.7 กิจกรรมฝกอบรมอาชีพ

ใหแกสมาชิกชุมชนสันติสุข

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - สมาชิกในชุมชนสันติสุข

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

40,000      50,000       50,000        - รอยละ 80    

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจตอ

โครงการ

 - สมาชิกในชุมชน

สันติสุขใชเวลาวางให

เกิดประโยชน

กองสวัสดิการฯ

1.8 กิจกรรมฝกอบรมอาชีพ

ใหแกสมาชิกชุมชนโปฮงยามู

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
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50,000      

50,000      35,000      50,000       50,000        - รอยละ 80    

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจตอ

โครงการ

 - สมาชิกในชุมชน

โปฮงยามู             

ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน

กองสวัสดิการฯ

-

-



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 - เพื่อสงเสริมเพิ่ม

ทางเลือกและ

การสรางงาน เพิ่มรายได

 - เพื่อสรางกลุมอาชีพให

เกิดขึ้นในเขตเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

 - เพื่อสงเสริมเพิ่ม

ทางเลือกและ

การสรางงาน เพิ่มรายได

 - เพื่อสรางกลุมอาชีพให

เกิดขึ้นในเขตเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

204

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

1.9 กิจกรรมฝกอบรมอาชีพ

ใหแกสมาชิกชุมชนกูโบร  

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - 50,000      35,000      50,000       

1.10 กิจกรรมฝกอบรม

ใหแกสมาชิกชุมชน

มัสยิดกลาง        

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - สมาชิกในชุมชน     

มัสยิดกลาง                   

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - 50,000      40,000      50,000       50,000        - รอยละ 80    

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

 - สมาชิกในชุมชน

มัสยิดกลาง          

ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน

50,000        - รอยละ 80    

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

 - สมาชิกในชุมชน  กู

โบร ใชเวลาวางให

เกิดประโยชน

กองสวัสดิการฯ - สมาชิกในชุมชนกูโบร   

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

กองสวัสดิการฯ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 - เพื่อสงเสริมเพิ่ม

ทางเลือกและ

การสรางงาน เพิ่มรายได

 - เพื่อสรางกลุมอาชีพให

เกิดขึ้นในเขตเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

 - เพื่อสงเสริมเพิ่ม

ทางเลือกและ

การสรางงาน เพิ่มรายได

 - เพื่อสรางกลุมอาชีพให

เกิดขึ้นในเขตเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

40,000      

งบประมาณ

1.12 กิจกรรมฝกอบรม

อาชีพใหแกสมาชิกชุมชน

กือดาบารู

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - สมาชิกในชุมชน

กือดาบารู

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

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

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

 - สมาชิกในชุมชน  

กือดาบารูใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน

1.11 กิจกรรมฝกอบรม

ใหแกสมาชิกชุมชน

กือบงกาแม     

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - สมาชิกในชุมชน

กือบงกาแม                

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - 50,000      35,000      50,000       50,000        - รอยละ 80    

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

 - สมาชิกในชุมชน  

กือบงกาแม         ใช

เวลาวางใหเกิด

ประโยชน

กองสวัสดิการฯ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

205

กองสวัสดิการฯ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 - เพื่อสงเสริมเพิ่ม

ทางเลือกและ

การสรางงาน เพิ่มรายได

 - เพื่อสรางกลุมอาชีพให

เกิดขึ้นในเขตเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

 - เพื่อสงเสริมเพิ่ม

ทางเลือกและ

การสรางงาน เพิ่มรายได

 - เพื่อสรางกลุมอาชีพให

เกิดขึ้นในเขตเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

1.13 กิจกรรมฝกอบรม

อาชีพใหแกสมาชิกชุมชนหลัง

ลอแม็ก

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - 50,000      35,000      50,000       50,000        - รอยละ 80    

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

 - สมาชิกในชุมชน

หลังลอแม็กใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน

กองสวัสดิการฯ - สมาชิกในชุมชน        

หลังลอแม็ก                 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

กองสวัสดิการฯ1.14 กิจกรรมฝกอบรม

อาชีพใหแกสมาชิกชุมชน

ทรายทอง

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - สมาชิกในชุมชน

ทรายทอง

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - 50,000      35,000      50,000       50,000        - รอยละ 80    

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจตอ

โครงการ

 - สมาชิกในชุมชน

ทรายทอง             

ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน

206



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - เพื่อสงเสริมความรู

และทักษะดานอาชีพ

ใหแกผูสูงอายุและใชเวลา

วางใหเปนประโยชน

 - เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุ

เกิดการรวมกลุมทํา

กิจกรรม นํามาซึ่งการ

ชวยเหลือเกื้อกูลกัน

 - เพื่อสงเสริมเพิ่ม

ทางเลือกและ

การสรางงาน เพิ่มรายได

 - เพื่อสรางกลุมอาชีพให

เกิดขึ้นในเขตเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

รวม  5 โครงการ 1,400,000 1,200,000  1,050,000  1,220,000  1,250,000  

๒.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

 - เพื่อสงเสริมความรู

และทักษะดานอาชีพ

ใหแกกลุมสตรี เปนการ

สรางโอกาสและทางเลือก

ในการประกอบอาชีพ

 - คณะกรรมการกลุมสตรี 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - 50,000      50,000      1.15 กิจกรรมฝกอบรม

อาชีพใหแกกลุมสตรี

50,000       50,000        - รอยละ 80    

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

 - สมาชิกในกลุมสตรี

ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน

กองสวัสดิการฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
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 - ผูสูงอายุในเขต

เทศบาลเมือง

สุไหงโก-ลกใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน

กองสวัสดิการฯ

1.17 กิจกรรมฝกอบรม

อาชีพใหแกสมาชิกชุมชน

ซรีจาฮายา

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - สมาชิกในชุมชนซรีจาฮา

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

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

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ

 - สมาชิกในชุมชน  

ซรีจาฮายา          

เทศบาลเมือง

สุไหงโก-ลกใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน

กองสวัสดิการฯ

 - 50,000       - ผูสูงอายุในเขตเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

1.16 กิจกรรมฝกอบรม

อาชีพใหแกกลุมผูสูงอายุ

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

ของกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดงานสงเสริม

การกีฬาและนันทนาการ

 - เพื่อสงเสริมการออก

กําลังกายใหแพรหลาย

มากขึ้น เพื่อพัฒนาและ

ยกระดับมาตรฐานการ

กีฬาของเยาวชน/

ประชาชนเพื่อสงเสริม

สนับสนุนการจัดการ

แขงขัน และสงทีม

นักกีฬาเขารวมการ

แขงขันที่หนวยงาน

อื่นๆจัดขึ้น

 - สงนักกีฬาเทศบาลเขารวมการ

แขงขัน (เชน แขงขันฟุตบอล

เยาวชน/ประชาชน/อาวุโส,ฟุตซอล,

วอลเลยบอล,เซปกตะกรอ,เทเบิล

เทนนิส,แบดมินตัน,เทนนิส,กอลฟ, 

ลีลาศ,เปตอง,วิ่งเพื่อสุขภาพ,กีฬา

ทองถิ่นสัมพันธ,กีฬาขาราชการ-รัฐ

วิสาหกิจ,วันกีฬาแหงชาติ,มวยไทย

สากล,มวยจีน,แขงขันเรือเชื่อมไทย

มาเลย,ปนจักสีลัต,เทควันโด,กีฬา-

กรีฑากลุมโรงเรียน/นักเรียน ระดับ

ภาค/ระดับประเทศ,ดนตรี, 

นันทนาการเพื่อประชาชน ฯลฯ    

- จางเหมาวิทยากรใหความรูดาน

กีฬาและนันทนาการ

2,000,000  -  -  -  -  - ประชาชนมี

ความพึงพอใจใน

การรวมกิจกรรม

ไมนอยกวารอย

ละ ๘๐

 - ประชาชน/

เยาวชนมีสุขภาพ

รางกายที่สมบูรณ

แข็งแรง

สํานักการศึกษา

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการจัดสงเยาวชน 

ประชาชน เขารวมการ

แขงขันและการประกวด

ในกิจกรรมตางๆ

 - เพื่อเปนการสงเสริม

กิจกรรมตางๆ ภายใน

องคกรอยางตอเนื่องใน

การเขารวมการแขงขัน

สรางความสามัคคีใน

หมูคณะและสงเสริม

พัฒนาบุคคล

ทั้งรางกาย อารมณ 

สังคมและสติปญญา

 - จัดสงนักกีฬาและผูเขาแขง

ประกวดในนามเทศบาลเมือง

สุไหงโก-ลก เขารวมการแขงขัน

และประกวดในระดับตางๆ

 - 250,000 250,000 250,000 250,000  - ประชาชนมี

ความพึงพอใจใน

การเขารวม

แขงขันไมนอย

กวารอยละ 80

 - เทศบาลสามารถ

สงเสริมนักกีฬาตางๆ

 ที่อยูในเครือขายไป

เขารวมการแขงขัน

ไดทุกระดับเยาวชน

และประชาชนจาก

ชมรมตางๆ 

เห็นความสําคัญและ

กระตือรือรนในการ

ออกกําลังกายมากขึ้น

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน

งบประมาณ
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เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการแขงขัน

กีฬา-กรีฑา 

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นแหงประเทศไทย

ระดับภาคใตและ

ระดับประเทศ

 - เพื่อสงเสริมให

นักเรียนมีความสนใจ

ในการเลนกีฬามาก

ยิ่งขึ้นและไดมีโอกาส

เลนและเขารวม

กิจกรรมการแขงขัน

กีฬาในทุกระดับ    

สรางความสามัคคี 

มีคุณธรรมและมีน้ําใจ

เปนนักกีฬา

 - นักกีฬา/เจาหนาที่เขารวม

การแขงขันฯ รอบคัดเลือก 

ระดับภาคใต จํานวน 100 คน

และรองชิงชนะเลิศ    

ระดับประเทศ จํานวน 60 คน

 - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  - นักกีฬา/

เจาหนาที่ 

จํานวน 160 คน

 - นักเรียนมีสวนรวม

ในการแขงขันกีฬา

ประเภทตางๆ และ

มีประสบการณ

ทางดานกีฬามาก

ยิ่งขึ้น

สํานักการศึกษา

4 โครงการแขงขันกีฬา     

เปตอง

 - เพื่อใหประชาชนไดมี

โอกาสเลนกีฬาเพื่อ

สุขภาพที่ดีอยาง

ตอเนื่อง และรูจักใช

เวลาวางใหเกิดประโยชน

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

70 ทีม

 - ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี 

สรางความสามัคคี 

มีน้ําใจเปนนักกีฬา

และมีคุณธรรมใน

การแขงขันกีฬา

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

๒๑๐

งบประมาณ 



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการแขงขัน

เรือยอกอง

 - เพื่อสงเสริม อนุรักษ 

รักษาขนบธรรมเนียม

ประเพณี เกิดความ

สมัครสมานสามัคคีและ

เชื่อมความสัมพันธ

ระหวางชุมชน

 - การแขงขันเรือยอกอง 

(ประเภททั่วไป,ประเภทอาวุโส), 

แขงขันเรือปดตาและการแขงขัน

เรือคูพิเศษ

 - 300,000 300,000 300,000 300,000  - การแขงขัน

เรือยอกอง,

เรือปดตา,

เรือคูพิเศษและ

การประกวด

ทาเรือสวยงาม

 - เยาวชนและ

ประชาชนมีความ

สมัครสมานสามัคคี

ในชุมชน และมี

สุขภาพแข็งแรง

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

211

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการการแขงขัน    

ปนจักสีลัต

 - เยาวชน ประชาชน 

ไดออกกําลังกาย 

มีสุขภาพแข็งแรงทั้ง

รางกายและจิตใจ 

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)

 - 250,000 250,000 250,000 250,000  - ประชาชนมี

ความพึงพอใจใน

การเขารวม

แขงขันไมนอย

กวารอยละ 80

 - เยาวชนและ

ประชาชนเห็น

คุณคาและ

ประโยชนของการ

ออกกําลังกายและ

เลนกีฬามากยิ่งขึ้น

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นที่แบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
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เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการแขงขัน

บาสเกตบอล

 - เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนใหเด็ก 

เยาวชน และประชาชน

ในสรางความสามัคคี 

ลดปญหายาเสพติด 

และเพื่อออกกําลังกาย

รักษาสุขภาพ

 - จัดแขงขันกีฬาบาสเกตบอล 

ประเภทเยาวชนและประชาชนใน

จังหวัดนราธิวาสและพื้นที่ใกลเคียง

 - 150,000 150,000 150,000 150,000  - ประชาชนมี

ความพึงพอใจใน

การเขารวม

แขงขันไมนอย

กวารอยละ 80

 - เด็ก เยาวชน และ

ประชาชน ตระหนัก

ในความสําคัญของ

การออกกําลังกาย 

เกิดความสามัคคี

และรวมมือกันใช

กีฬาเปนสื่อในการ

สรางความเขมแข็ง

ใหแกชุมชนและสังคม

สํานักการศึกษา

8 โครงการแขงขันฟุตบอล

สานสัมพันธ เทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก คัพ

 - เพื่อสงเสริมให

ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 

รูจักใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน เรียนรูและ

พัฒนาทักษะทางกีฬา

ฟุตบอลที่ถูกตอง

 - จัดแขงขันกีฬาฟุตบอล

ประเภทเยาวชน ประชาชน 

และ FA CUP

 - 300,000 300,000 300,000 300,000  - ประชาชนมี

ความพึงพอใจใน

การเขารวม

แขงขันไมนอย

กวารอยละ 80

 - ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี 

รูจักใชเวลาวางให

เกิดประโยชน 

และสรางความ

สามัคคี

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นที่แบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
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เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการแขงขันกีฬา

เซปกตะกรอ

 - เพื่อสงเสริมคุณภาพ

ชีวิตแกเยาวชน 

ประชาชน 

สรางมิตรภาพที่ดีตอกัน

ลดปญหาอบายมุขและ

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  - จํานวน 

28 ทีม

 - ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี 

รูจักใชเวลาวางให

เกิดประโยชน 

และสรางความ

สามัคคี

สํานักการศึกษา

10 โครงการแขงขัน       

กีฬา-กรีฑา กลุมโรงเรียน

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - เพื่อสงเสริมให

นักเรียนไดมีโอกาสเลน

และเขารวมกิจกรรม

การแขงขันกีฬาในทุก

ระดับ และเห็นคุณคา

ของการเลนกีฬา

 - นักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 

1 - 4 เขารวมแขงขันกีฬาฟุตซอล

,วอลเลยบอลในรม, เปตอง,

เซปคตะกรอและกรีฑา

 - 100,000 150,000 150,000 150,000  - นักเรียนมี

ความพึงพอใจใน

การเขารวม

แขงขันไมนอย

กวารอยละ 80

 - นักเรียนมี

ความสามารถและ

ทักษะในดานกีฬา

เพิ่มขึ้น

สํานักการศึกษา

รวม 10 โครงการ 2,000,000 2,500,000 2,550,000 2,550,000 2,550,000

งบประมาณ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นที่แบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

214



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเคราะหเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุ

 - เพื่อชวยเหลือ

ผูสูงอายุในเบื้องตน

 - ผูสูงอายุ ป 2561 

(3,580 คน),          

ป 2562        

(3,849 คน),          

ป 2563-2565 

(4,608 คน)

27,848,400 29,992,800 35,906,400 35,906,400 35,906,400  - รอยละ ๘๐ ของ

ผูสูงอายุที่มา

ลงทะเบียนมีความ

พึงพอใจตอการ

ใหบริการของ

เจาหนาที่

 - ผูสูงอายุไดรับการ

ชวยเหลือเบื้องตนให

สามารถดํารงชีวิตได

ตามปกติสุข

กองสวัสดิการ

สังคมฯ

2 โครงการสงเคราะหเบี้ยยัง

ชีพคนพิการ

 - เพื่อชวยเหลือคน

พิการในเบื้องตน

 - คนพิการ ป 2561 

(597 คน),             

ป 2562 (657 คน),

ป 2563-2565 

(915 คน)

5,731,200 6,307,200 8,784,400 8,784,400 8,784,400  - รอยละ ๘๐ ของ

คนพิการที่มา

ลงทะเบียนมีความ

พึงพอใจตอการ

ใหบริการของ

เจาหนาที่

 - คนพิการไดรับการ

ชวยเหลือเบื้องตนให

สามารถดํารงชีวิตได

ตามปกติสุข

กองสวัสดิการ

สังคมฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๘ แผนงานงบกลาง

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

215

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการสงเคราะหผูติดเชื้อ

เอดส

 - เพื่อชวยเหลือผูติด

เชื้อเอดสในเบื้องตน

 - ผูติดเชื้อเอดส        

ป 2561-2565 (100

 คน)

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000  - รอยละ ๘๐ ของผู

ติดเชื้อเอดสที่มา

ลงทะเบียนมีความ

พึงพอใจตอการ

ใหบริการของ

เจาหนาที่

 - ผูติดเชื้อเอดส

ไดรับการเยียวยา

เบื้องตนใหสามารถ

ดํารงชีวิตไดตามปกติ

สุข

กองสวัสดิการ

สังคม

รวม 3 โครงการ 34,179,600 36,900,000 45,290,800 45,290,800 45,290,800

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๘ แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ
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เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจางเหมาเฝา

ระวังความปลอดภัย

สํานักงานเทศบาลเมือง

สุไหงโก-ลก

 - เพื่อทําหนาที่สอดสอง

ดูแลความปลอดภัยของ

สถานที่ทางราชการ

สงเสริมใหคนในทองถิ่น

มีอาชีพลดปญหาการ

วางงาน

 - ป 2561 จางเหมายาม

ดูแลความปลอดภัย   

จํานวน  4 คน             

และป 2562-2565   

จางเหมาดูแลความ

ปลอดภัย จํานวน 3 คน

     336,000      270,000     270,000     270,000      270,000   - ประชาชน

ไดรับความ

ปลอดภัย

 - ทําใหประชาชน/  สวน

ราชการมีความปลอดภัย

สํานักปลัดฯ

รวม 1 โครงการ 336,000    270,000    270,000   270,000   270,000    
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ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ : ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย

ยุทธศาสตรที่ ๓ : ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นที่แบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจางเหมา

รักษาความปลอดภัย

โรงเรียนเทศบาล

 - เพื่อเฝาระวังดูแล

รักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสินของ

นักเรียนและบุคลากร

ทางการศึกษา

 - จางเหมาบริการรักษา

ความปลอดภัย 

จํานวน 7 อัตรา 

รร.ท.1 จํานวน 1 อัตรา, 

รร.ท.2 จํานวน 2 อัตรา, 

รร.ท. 3 จํานวน 2 อัตรา, 

รร.ท. 4 จํานวน 2 อัตรา

 - 672,000 672,000 672,000 672,000  - มีจางเหมา

บริการรักษา

ความปลอดภัย 

จํานวน 7 อัตรา

 - บุคลากรทางการ

ศึกษาและนักเรียน

ไดรับความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

สํานักการศึกษา

รวม 1 โครงการ  - 672,000 672,000 672,000 672,000

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นที่แบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

    

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
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ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ : ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย

ยุทธศาสตรที่ ๓ : ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย

๓.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจางเหมา

รักษาความปลอดภัย

สวนสาธารณะ

ของเทศบาล

 - เพื่อทําหนาที่ดูแล

รักษาความปลอดภัย

สวนภูมินทร,สวนขวัญ

ประชา, สวนรื่นอรุณ, 

สวนหนาโรงพยาบาล

และสนามกีฬาเทศบาล

 - สวนภูมินทร,

สวนขวัญประชา,

สวนรื่นอรุณ,

สวนหนาโรงพยาบาล

และสนามกีฬาเทศบาล

     1,176,000      1,176,000     1,176,000     1,176,000     1,176,000  - พื้นที่ในการ

ดูแล ๕ จุด

 - ประชาชนที่มาใช

บริการ

สวนสาธารณะมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

และดูแลทรัพยสิน

ของเทศบาล

กองชาง

รวม 1 โครงการ 1,176,000   1,176,000   1,176,000  1,176,000  1,176,000  

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

219

งบประมาณ

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ : ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นที่แบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา

ยุทธศาสตรที่ ๓ : ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย

3.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจางเหมาผูรักษา

ความปลอดภัยสถานีขนสง

ผูโดยสารเทศบาลเมือง     

 สุไหงโก-ลก

- เพื่อทําหนาที่ดูแล

รักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชนและ

นักทองเที่ยวบริเวณ

สถานีขนสง

ป 2561-2565       

จางเหมาผูรักษาความ

ปลอดภัย จํานวน 4 คน

360,000 360,000 360,000 360,000 360,000  - มีการจางเหมา

ผูรักษาความ

ปลอดภัยสถานี

ขนสงผูโดยสาร

เทศบาลเมืองสุ

ไหงโก-ลก และ

ประชาชน

นักทองเที่ยว

ไดรับความ

ปลอดภัยการกอ

เหตุการณกระทํา

ความผิดลดลง

- ประชาชนและ

นักทองเที่ยวมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินรักษา

ทรัพยสินของราชการ

สถานีขนสง

รวม 1 โครงการ 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ : ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นที่แบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา

ยุทธศาสตรที่ ๓ : ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย

3.4 แผนงานการพาณิชย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการเชาที่ดินการรถไฟ

บริเวณซุมขายอาหาร       

สวนรื่นอรุณ

 - เพื่อเชาที่ดินการ

รถไฟสําหรับซุมขาย

อาหาร

 - ที่ดินรถไฟ         

จํานวน 1 แหง

30,000 30,000 35,000 35,000 35,000  - ที่ดินรถไฟ 

จํานวน 1 แหง

 - ทําใหประชาชน

สามารถขายอาหารได

กองคลัง

2 โครงการถนนสายวัฒนธรรม  - เพื่อสงเสริมการ

ทองเที่ยว เปนการ

กระตุนเศรษฐกิจและ

รวมสืบสานวัฒนธรรม

ทองถิ่นชายแดนใต

 - บูธจําหนายสินคาและ

อาหาร,การละเลนและ

การแสดงศิลปวัฒนธรรม

ทองถิ่นชายแดนใตและ

กิจกรรมสงเสริมการ

ทองเที่ยว

150,000 150,000    300,000 300,000 300,000  - ประชาชนและ

นักทองเที่ยวเขา

มาจับจายซื้อสินคา

ในงานเพิ่มขึ้น

 - เกิดรายไดจากการ

มีอาชีพ                 

- เศรษฐกิจ

หมุนเวียนคุณภาพ

ชีวิตดีขึ้น

สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ :  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

ยุทธศาสตรที่ ๔ :  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่

221

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการบริหารจัดการ

ศูนยบริการนักทองเทียว

 - เพื่อเปนคาใชจายใน

การบริหารจัดการ

ศูนยฯ ใหมีความสะอาด

เรียบรอยปลอดภัย

พรอมใหบริการ

นักทองเที่ยวไดอยางมี

มาตราฐานในระดับ

สากล

 - จางเหมาเจาหนาที่ 

ผูปฏิบัติงานศูนยบริการ

นักทองเที่ยว จํานวน 2 คน

- รปภ. จํานวน 3 คน        

- แมบาน จํานวน 1 คน

- 96,000    666,000   666,000   666,000     - ศูนยบริการ   

นักทองเทียวยมี

ความสะอาด

เรียบรอย

ปลอดภัยและ

พรอมใหบริการ

นักทองเที่ยว

 - นักทอเทียวไดรับ

ความสะดวกและ   

พึงพอใจเมื่อใช

บริการศูนยบริการ

นักทองเที่ยว

สํานักปลัดฯ

4 โครงการพิธีเปดศูนยบริการ

นักทองเที่ยว

 - เพื่อจัดพิธีเปด

อาคารศูนยบริการ

นักทองเที่ยว

 - พิธีเปดทางศาสนาพุทธ

และศาสนาอิสลามและ

รับรองแขกผูมีเกียรติ

ที่มารวมงาน

 -  - 50,000        -  -  - พิธีเปดอาคาร

ศูนยบริการ

นักทองเที่ยว

 - สวนราชการ 

หนวยงานตางๆ และ

ประชาชนในพื้นที่

ไดรับทราบถึงการมี

ศูนยบริการ

นักทองเที่ยวที่มี

ความพรอมในการ

ใหบริการประชาชน

และนักทองเที่ยว

สํานักปลัดฯ

รวม 4 โครงการ 180,000 276,000   1,051,000 1,001,000 1,001,000  

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ :  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

ยุทธศาสตรที่ ๔ :  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน
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๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ผลที่คาดวาจะไดรับตัวชี้วัด (KPI)



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการถนนคนเดิน  - เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจ

การทองเที่ยวในอําเภอ

สุไหงโก-ลก

 - สงเสริมใหประชาชน

มีอาชีพเสริมและกระจาย

รายได

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

นักทองเที่ยวเขามา

จับจายซื้อสินคา

เพิ่มขึ้นรอยละ ๗๐

 - เกิดรายไดจาก

การมีอาชีพเสริม

 - เศรษฐกิจหมุนเวียน

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการเทศกาลอาหาร

จานเด็ด

 - เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ

และการทองเที่ยว

 - พัฒนารานอาหารสู

มาตรฐาน CFGT

 - รานอาหารและ

แผงลอยจําหนายอาหาร

ที่ผานเกณฑมาตรฐาน

จํานวน ๕๐ ราน

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

นักทองเที่ยวเขามา

จับจายซื้อสินคา

เพิ่มขึ้นรอยละ ๘๐

 - เศรษฐกิจการทอง

เที่ยวดีขึ้น

 - ยกระดับมาตรฐาน 

รานอาหาร

กองสาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ :  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

ยุทธศาสตรที่ ๔ :  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการเชาที่ดินการ

รถไฟ

(ตลาดรถไฟ)

 - เพื่อเชาที่ดินการ

รถไฟ สําหรับการ

จัดทําตลาด

สดฯ

 - จํานวน ๑ แหง 1,045,900 1,098,200 1,153,110 1,153,110 1,153,110  - ตลาดรถไฟ 

จํานวน ๑ แหง

 - ทําใหประชาชน

มีแหลงจับจายเพิ่ม

ขึ้น

กอง

สาธารณสุขฯ

รวม 3 โครงการ 2,195,900 2,248,200 2,303,110 2,303,110 2,303,110
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๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ ๔ :  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ :  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการรักษแมน้ําโก-ลก  - เพื่อสรางความ

ตระหนัก

การอนุรักษและดูแล

สภาพแวดลอมริม

แมน้ําฯ

 - ชุมชนริมแมน้ําและ

พื้นที่ใกลเคียง

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  - ชุมชนใหความ

รวมมือในการ

จัดโครงการฯ    

อยางนอย

รอยละ ๘๐

 - ชุมชนและ

ประชาชนมี

ความตระหนักและ

รวมมือในการรักษา

สิ่งแวดลอม

กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการอบรมและ

ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา

ศักยภาพดานการจัดการ

ความสะอาดและสิ่งแวดลอม

ภายในเมือง

 - อบรมและศึกษา

ดูงานเพื่อพัฒนา

ศักยภาพดานการ

จัดการความสะอาด

และสิ่งแวดลอม

ภายในเมือง

 - ผูบริหาร/พนักงาน

 - พนักงานจาง

 - ตัวแทนชุมชนที่รับ

การคัดเลือกเปนแบบ

อยางจํานวน ๒ รุนๆ ละ

๘๐ คน

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000  - ผูบริหาร/

พนักงาน

แทนชุมชน 

มีความเขาใจ

ดานการจัดการ

ความสะอาดและ

สิ่งแวดลอม    

เพิ่มขึ้นรอยละ ๗๐

 - ผูบริหาร/พนักงาน

พนักงานจาง       

ตัวแทนชุมชน      

ไดรับประสบการณ

และแนวทางในการ

ปฎิบัติงาน

กองสาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ :  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 : จัดการทรัพยากรธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณ ใชประโยชนอยางยั่งยืนและมีสิ่งแวดลอมที่ดี

ยุทธศาสตรที่ ๕ : ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๕.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

๒๒๕

งบประมาณ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการลดคัดแยกขยะ

มูลฝอย

 - ลดคัดแยกขยะ

มูลฝอย ณ แหลงกําเนิด

 - ชุมชน ๒9 ชุมชน 

และโรงเรียนในสังกัด

เทศบาล

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

ลดลงรอยละ ๖๐

 - ชุมชนสะอาดและ

ทําใหชุมชนเขามา

มีสวนรวมในการจัด

กิจกรรมปริมาณ

ขยะลดลง

กองสาธารณสุขฯ

4 โครงการจางเหมา

บุคคลภายนอกดําเนินการ

ดูแลอาคารศูนยอาหาร 

(ตลาดขี้แพะ)

���- เพื่อใหอาคารศูนย

อาหารมีความสะอาด

เปนระเบียบเรียบรอย

และมีความปลอดภัย

���- อาคารศูนยอาหาร 

จํานวน ๑ แหง

792,000    792,000     792,000    792,000     792,000     ���- อาคารศูนย

อาหารมีความ

สะอาด ประชาชน

มาจับจายซื้อ

อาหารรอยละ ๘๐

 - อาคารศูนยอาหาร

มีความสะอาดและ

ปลอดภัยแกผูนํา

จับจายซื้ออาหาร

กองสาธารณสุขฯ

5 โครงการจางเหมา

บุคคลภายนอกดําเนินการ

ดูแลตลาดสดเทศบาล 

(ตลาดรถไฟ)

 - ชุมชนสะอาด       

 มีความสะอาด        

 ผานเกณฑมาตรฐาน 

ตลาดสดนาซื้อ

 - ตลาดสดเทศบาล 

จํานวน ๑ แหง

950,000 950,000 950,000 950,000 950,000  - ตลาดสดผาน

เกณฑมาตรฐาน 

ตลาดสดนาซื้อ 

รอยละ ๖๐

 - ตลาดสดเทศบาลมี

ความสะอาดผาน

เกณฑมาตรฐาน

ตลาดสดนาซื้อ

กองสาธาณสุขฯ

รวม 5 โครงการ 2,492,000 2,492,000   2,492,000  2,492,000   2,492,000   
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 : จัดการทรัพยากรธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณ ใชประโยชนอยางยั่งยืนและมีสิ่งแวดลอมที่ดี

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ :  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ ๕ : ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๕.1 แผนงานสาธารณสุข

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

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

ปรับปรุงพื้นปูกระเบื้องและ

จุดทําความสะอาดภายใน

สวนสิรินธร

 - เพื่อเพื่อปรับปรุง

และพัฒนาแหลง

ทองเที่ยวที่สําคัญ

ของจังหวัดนราธิวาส

 - พื้นที่ปูกระเบื้องมี

ขนาดไมนอยกวา 

528.00 ตร.ม.         

และจุดทําความสะอาด 

มีขนาด 1.50x5.00 ม.

        448,000  -  -  -  -  - จํานวน ๑ แหง  - ประชาชนมีลาน

กิจกรรมสําหรับ

พักผอนเและ

ภาพลักษณดานการ

ทองเที่ยวดีขึ้น

กองชาง

2 โครงการปรับปรุง         

ภูมิทัศนสวนสาธารณะ

หนาโรงพยาบาล

 - เพื่อเพื่อปรับปรุง

และพัฒนาแหลง

ทองเที่ยวที่สําคัญ

ของจังหวัดนราธิวาส

 - ปรับปรุงพื้นที่ลาน

เวทีการแสดง,ฉากหลัง

ลานเวท,ีศาลา,

หองน้ํา-สวม,ลาน

กําแพงทรงกลม,รั้วกั้น

เสาหมอแปลง,ติดตั้ง

ระบบไฟฟา ฯลฯ

     5,660,000  -  -  -  -  - จํานวน ๑ แหง  - ประชาชนมีลาน

กิจกรรมสําหรับ

พักผอนเและ

ภาพลักษณดานการ

ทองเที่ยวดีขึ้น

กองชาง

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน

227

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ :  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ ๕ : ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๕.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

สวนสาธารณะมิ่งขวัญ

ประชา

 - เพื่อเพื่อปรับปรุง

และพัฒนาแหลง

ทองเที่ยวที่สําคัญ

ของจังหวัดนราธิวาส

 - ปรับปรุงหองน้ํา-สวม,

โถงใตถุนอาคาร,

ลานกิจกรรม 

(สระน้ําตกเดิม),

ติดตั้งปายสวนสาธารณะ

มิ่งขวัญประชา ฯลฯ

     2,150,000  -  -  -  - จํานวน ๑ แหง  - ประชาชนมีลาน

กิจกรรมสําหรับ

พักผอนเและ

ภาพลักษณดานการ

ทองเที่ยวดีขึ้น

กองชาง

4 โครงการกอสรางลาน

สันทนาการ คสล.          

พรอมพื้นยางสังเคราะห

 - เพื่อใหประชาชนมี

ลานสําหรับกิจกรรม

สันทนาการและ

พักผอนหยอนใจ

 - กอสรางลาน      

สันทนาการ คสล.     

พรอมพื้นยางสังเคราะห

ขนาด 9.00x14.00 ม.

หนา 0.10 ม.         

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

126.00 ตร.ม.       

จํานวน 4 แหง 

(สวนสิรินธร,สวนรื่นอรุณ

,สวนมิ่งขวัญประชาและ

สวนริมทางรถไฟ)

     1,310,000  -  -  -  - จํานวน 4 แหง  - ประชาชนมีลาน

กิจกรรมสําหรับ

พักผอนและ

สันทนาการ

กองชาง

๕.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ :  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ ๕ : ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๒๒๘

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน

งบประมาณ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการเชาที่ดินรถไฟ  - เพื่อปรับปรุง

ภูมิทัศนจัดทํา

สวนหยอมหนา

โรงพยาบาลและ

บริเวณถนนเอเชีย ๑๘

เชื่อมถนนทรายทอง 

๕ (หนาดาน)

 - จํานวน ๒ แหง         100,000       150,000       150,000       150,000         150,000  - จํานวน ๒ แหง  - มีภูมิทัศนที่สวยงาม

 รมรื่นเหมาะสําหรับ

การพักผอนหยอนใจ

กองชาง

6 โครงการจางเหมา

บุคคลภายนอกดําเนินการ

ขนยายและฝงกลบขยะ

 - เพื่อขนยายขยะไป

กําจัดใหถูกตองตาม

หลักสุขาภิบาล

 - ศูนยกําจัดขยะฯ 

จํานวน ๑ แหง

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000  - ขยะถูกนําไป

กําจัดถูกตองตาม

หลักสุขาภิบาล 

รอยละ ๗๐

 - ไดระบบการกําจัด

ขยะถูกหลักสุขาภิบาล

กองสาธาณสุขฯ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ วัตถุประสงค

229

งบประมาณ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ :  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ ๕ : ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๕.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการจางเหมา

บุคคลภายนอกรักษา

ความสะอาดภายในชุมชน

 - ชุมชนสะอาดมีความ

เปนระเบียบเรียบรอย

 - จํานวน ๑๕ ชุมชน 1,620,000     1,620,000   1,620,000    1,620,000   1,620,000      - ชุมชนมีความ

สะอาดและเปน

ระเบียบเรียบรอย

เพิ่มขึ้น รอยละ ๗๐

 - ทําใหภายในชุมชน

สะอาดและเปน

ระเบียบเรียบรอย

กองสาธาณสุขฯ

8 โครงการจางเหมาเอกชน

ดูแลรักษาสวนสาธารณะ

ของเทศบาล

 - เพื่อดูแลรักษา

ความสะอาด

สวนสาธารณะทั้ง 

๕ แหง

 - สวนหนาโรงพยาบาล,

 สวนสิรินธร, 

สวนขวัญประชา, 

สวนภูมินทร,ลานจอด

รถสวนเลียบทางรถไฟ 

(ทรายทอง ๑) 

และสนามกีฬาสันติภาพ

     2,873,000    2,873,000    2,803,600    2,803,600      2,803,600  - จํานวน ๕ แหง  - สวนสาธารณะมี

ความสะอาด 

ประชาชนที่มาใช

บริการมีพึงพอใจและ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

230

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 : จัดการทรัพยากรธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณ ใชประโยชนอยางยั่งยืนและมีสิ่งแวดลอมที่ดี

ที่ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ :  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ ๕ : ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๕.2 แผนงานเคหะและชุมชน



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการจางเหมาดูแล

รักษาความสะอาดอาคาร

อเนกประสงค พรอมดูแล

รักษาไมประดับสวนรื่นอรุณ

 - เพื่อดูแลรักษา

ความสะอาดอาคาร

อเนกประสงค 

และดูแลรักษาไม

ประดับสวนรื่นอรุณ

 - ผูปฏิบัติงานดูแล

รักษาความสะอาด

อาคารอเนกประสงค 

พรอมดูแลรักษาไม

ประดับ สวนรื่นอรุณ 

จํานวน 1 คน

 - 108,000      108,000      108,000      108,000         - จางเหมา

ผูปฏิบัติงาน 

จํานวน 1 คน   

ดูแลรักษาความ

สะอาดอาคาร

อเนกประสงค 

พรอมดูแลรักษาไม

ประดับสวนรื่นอรุณ

ใหมีความสะอาด

 - อาคาร

อเนกประสงค 

สวนรื่นอรุณมีความ

สะอาด ประชาชน

ที่มาใชบริการมีความ

พีงพอใจ

กองชาง

10 โครงการจางเหมา

บุคคลภายนอกดูแลจัดการ

บอบําบัดสิ่งปฏิกูล

 - ดูแลความสะอาด

และความเรียบรอย

บริเวณบอบําบัดสิ่ง

ปฏิกูล

 - ผูปฏิบัติงาน 

จํานวน 1 คน 

ดูแลจัดการบอบําบัดสิ่ง

ปฏิกูล

 - 216,000 108,000 108,000 108,000  - บอบําบัดสิ่ง

ปฏิกูลสะอาดมี

ความเปนระเบียบ

เรียบรอยขึ้น    

รอยละ 90

 - มีบอบําบัดสิ่ง

ปฏิกูลมีความเปน

ระเบียบเรียบรอย

กอง

สาธารณสุขฯ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

๒๓๑

โครงการ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 : จัดการทรัพยากรธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณ ใชประโยชนอยางยั่งยืนและมีสิ่งแวดลอมที่ดี

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ :  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ ๕ : ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๕.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ วัตถุประสงค



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

ภายในสวนสิรินธร

 - เพื่อปรับปรุง

สถานที่บริเวณริมน้ํา

ใหสามารถใชสอย

ประโยชนไดเพิ่มขึ้น 

และเพิ่มไฟฟาแสง

สวาง เพื่อเพิ่มความ

ปลอดภัยใหกับ

ประชาชนที่มาใช

บริการ

 - ลานพักผอนริมน้ํา

พรอมระบบไฟฟาแสง

สวางและอื่นๆ

 - - -  - 2,000,000      - จํานวน ๑ แหง  - ประชาชนมีลาน

กิจกรรมสําหรับ

พักผอน และมีความ

ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

กองชาง

รวม 11 โครงการ 18,161,000  8,967,000  8,789,600   8,789,600  10,789,600  

232

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ :  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ ๕ : ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๕.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1  โครงการจางเหมาเอกชน

ดูแลรักษาความสะอาด

สนามกีฬามหาราช 

สนามฟุตบอล ลานคนเดิน 

สนามเปตอง สนามฟุตซอล

สนามหญาเทียม หอง

ประชุมมหาราชและอื่นๆ

 - เพื่อดูแลรักษา

ความปลอดภัย ดูแล

รักษาความสะอาด

และอํานวยความ

สะดวกแกประชาชน

ที่มาใชบริการ

 - ดูแลรักษาความสะอาด

บริเวณสนามกีฬา

มหาราช สนามฟุตบอล 

ลานคนเดิน สนามเปตอง

สนามฟุตซอล

สนามหญาเทียม 

หองประชุมมหาราช

และอื่นๆ

 - 752,000 988,000 988,000 988,000  - สนามกีฬา

มหาราชและสนาม

กีฬาอื่นๆ  มีความ

สะอาดและ

ปลอดภัย

 - สนามกีฬามหาราช

สนามฟุตบอล 

ลานคนเดิน 

สนามเปตอง

สนามฟุตซอล

สนามหญาเทียม 

หองประชุมมหาราช

และอื่นๆ อยูในสภาพ

ใชงานไดดี

สํานักการศึกษา

รวม 1 โครงการ  - 752,000 988,000 988,000 988,000

233

ยุทธศาสตรที่ ๕ : ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๕.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 : จัดการทรัพยากรธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณ ใชประโยชนอยางยั่งยืนและมีสิ่งแวดลอมที่ดี

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ :  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

งบประมาณ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจางเหมา

บุคคลภายนอกดูแลระบบ

และการจัดการโรงฆาสัตว

 - ดูแลระบบ 

ความสะอาดและ

ความปลอดภัย

บริเวณโรงฆาสัตว

 - ผูปฏิบัติงาน 

จํานวน ๔ คน 

ดูแลระบบและ

การจัดการโรงฆาสัตว

 - 432,000 324,000 324,000 324,000  - โรงฆาสัตวมี

การจัดการระบบที่

ดีสะอาดและ

ปลอดภัยขึ้น

 - โรงฆาสัตวมี

การจัดการระบบที่ดี

มีความปลอดภัยมาก

ขึ้น

กองสาธารณสุขฯ

รวม 1 โครงการ  - 432,000 324,000 324,000 324,000
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หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 : จัดการทรัพยากรธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณ ใชประโยชนอยางยั่งยืนและมีสิ่งแวดลอมที่ดี

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ :  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ ๕ : ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๕.4 แผนงานการพาณิชย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมผูสอน

คัมภีรกุรอานในเขต

เทศบาล

 - เพ่ือเสริมสรางให

กลุมผูสอนคัมภีรกุรอาร

ในเขตเทศบาลเมือง

สุไหงโก-ลก 

ถูกตองตามหลักสูตร

การสอนแบบแบบ

กีรออาตี

 - กลุมผูสอนคัมภีร      

 กุรอานในเขตเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  - ผูเขารับการ

อบรมมีความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ ๘๐

 - ผูสอนมีความรู

และวิธีสอนที่ถูกตอง 

  

- เด็กและเยาวชน

สามารถอานคัมภีร  

กุรอานไดถูกตอง

สํานักการศึกษา

รวม 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพฒันา

งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่  ๖ : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

๖.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมคุณธรรม

และจริยธรรมแกเยาวชน

 - เพื่อสรางจิตสํานึกและ

เสริมสรางคุณธรรม

จริยธรรมแกเยาวชน

 - เยาวชนในชุมชน 

จํานวน ๒8 ชุมชน

70,000  -  -  -  -  - รอยละ ๘๐ ของ

กลุมเปาหมายมี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ

 - เยาวชนมีคณุธรรม

จริยธรรมเปนตัวอยาง

ที่ดีใหแกเยาวชน

กองสวัสดิการสังคม

2 โครงการจัดงานสืบสาน

วัฒนธรรมไทย-มาเลย

 - เพื่อสงเสริมประเพณี

และวัฒนธรรมอันดีงาม

ของทองถิ่น

 - ชุมชนในเขตเทศบาล 

จํานวน ๒8 ชุมชน

800,000 800,000  -  -  -  - รอยละ ๘๐ ของ

เปาหมายมีความ

พึงพอใจตอโครงการ

 - สมาชิกในชุมชนมี

สวนรวมในการรักษา

และสืบทอดประเพณี

และวัฒนธรรมอันดี

งามของทองถิ่น

กองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๖ : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพฒันา

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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ยุทธศาสตรท่ี  ๖ : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

๖.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

งบประมาณ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการสงเสริมการ

ปฏิบัติศาสนกิจในเดือน

รอมฎอน

 - เพื่อสนับสนุนและ

สงเสริมกิจกรรมทาง

ศาสนา

 - ชุมชนในเขตเทศบาล 

จํานวน ๒9 ชุมชน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000   - ชุมชนในเขต

เทศบาล

 - กิจกรรมทางศาสนา

ไดรับการสืบทอดใหคง

อยูสืบไป

กองสวัสดิการสังคม

4 โครงการจัดงานอาซูรอ

สัมพันธ

 - เพื่อสงเสริมสนับสนุน

กิจกรรมงานอาซูรอ

สัมพันธ

 - ชุมชนในเขตเทศบาล 

จํานวน ๒9 ชุมชน

100,000 100,000 150,000 150,000 150,000   - ชุมชนในเขต

เทศบาลฯ

 - สมาชิกในชุมชนมี

สวนรวมในการรักษา

และสืบทอดวัฒนธรรม

อันดีงามของทองถิ่น

กองสวัสดิการสังคม

5 โครงการจัดงานเมาลิด

สัมพันธ

 - เพื่อสงเสริมสนับสนุน

กิจกรรมงานอาซูรอ

สัมพันธ

 - ชุมชนในเขตเทศบาล 

จํานวน ๒9 ชุมชน

100,000 100,000 350,000 350,000 350,000   - ชุมชนในเขต

เทศบาลฯ

 - สมาชิกในชุมชนมี

สวนรวมในการรักษา

และสือทอดวัฒนธรรม

อันดีงามของทองถิ่น

กองสวัสดิการสังคม

6 โครงการจัดงานฮารีรายอ  - เพื่อสงเสริมประเพณี

และวัฒนธรรมอันดีงาม

ของทองถิ่น

 - ชุมชนในเขตเทศบาล 

จํานวน ๒9 ชุมชน

 -  - 600,000 600,000 600,000  - รอยละ ๘๐ ของ

เปาหมายมีความ

พึงพอใจตอโครงการ

 - สมาชิกในชุมชนมี

สวนรวมในการรักษา

และสืบทอดประเพณี

และวัฒนธรรมอันดี

งามของทองถิ่น

กองสวัสดิการสังคม

๖.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพฒันา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๖ : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

ยุทธศาสตรท่ี  ๖ : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการอบรม

คุณธรรมและจริยธรรม

แกเยาวชน

                                                                                              - 70,000 100,000 100,000 100,000

 - เพื่อสรางคุณธรรมให

เกิดขึ้นในเยาวชนเพ่ิม

ความสัมพันธระหวาง

องคกร

 - เยาวชนในพื้นท่ีเขต

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ทั้ง 29 ชุมชน

 - เพื่อสนับสนุนกิจการ

ทางดานศาสนา

 - เพื่อสรางความสมัคคี

และความเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกันใหเกิดความ

สันติสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

30,000 30,000 30,000  - รอยละ 80    

ของกลุมเปาหมาย

มีความพีงพอใจตอ

โครงการ

 - เยาวชนมีคณุธรรม

เกิดความเปนน้ําหนึ่งใจ

เดียวกัน

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
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27,000

กองสวัสดิการฯ

1.1 กิจกรรมอบรม

เชิงปฏิบัติการ

ดานคุณธรรมจริยธรรมแก

เยาวชน

7

๖.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพฒันา

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๖ : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

ยุทธศาสตรท่ี  ๖ : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 - เพื่อสรางคุณธรรม

ใหแกเยาวชน        

สรางความสัมพันธอันดี

ระหวางองคกร

 -

 - เพื่อสนับสนุน

กิจกรรมทางดานศาสนา

 - สรางความสมัคคีเปน

น้ําหนึ่งอันเดียวกัน

รวม 7 โครงการ 1,270,000 1,270,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพฒันา

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๖ : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

ยุทธศาสตรท่ี  ๖ : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

๖.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

1.2 กิจกรรมพัฒนา

ความรูคูคุณธรรม

จริยธรรมและเยาวชน

 - เด็กและเยาวชนในเขต

เทศบาล จํานวน 60 คน

70,00043,000 70,000 70,000  - รอยละ 80 ของ

กลุมเปาหมายมี

ความพีงพอใจตอ

โครงการ

 - เยาวชนมีคณุธรรม

จริยธรรมมี

ความสัมพันธอันดีตอ

องคกรและเกิดความ

เปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน

กองสวัสดิการฯ

239



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดงานสงเสริม

ประเพณี ศาสนา 

วัฒนธรรมทองถิ่น

 - เพ่ือใหประชาชนมี

สวนรวมกิจกรรมวัน

สําคัญตางๆ และสืบ

ทอดประเพณีวัฒนธรรม

ของทองถิ่น

 - การจัดงานวันลอยกระทง,

 วันขึ้นปใหม,วันตรุษจีน,

 วันสงกรานต,วันเขาพรรษ

,วันอาสาฬหบูชา, 

เทศกาลกินเจ, 

สงเรือแขงขันหนา

พระที่นั่งฯ และงานของดี

เมืองนรา ฯลฯ

2,000,000  -  -  -  - ประชาชนมี

ความพึงพอใจใน

การรวมกิจกรรม

ไมนอยกวารอยละ

 ๘๐

สํานักการศึกษา

2 โครงการจัดงานรัฐพิธี

และวันสําคัญตางๆ

 - เพ่ือใหประชาชนมี

สวนรวมงานรัฐพิธีและ

วันสําคัญตางๆ

 - วันแมแหงชาต,ิ           

วันปยมหาราช,วันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา ๕ ธันวา,

วันคลายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระเทพฯ,วันเทศบาล

,วันเดก็แหงชาติ ฯลฯ

1,000,000  -  -  -  - ประชาชนมี

สวนรวมใน

กิจกรรมรัฐพิธี   

ไมนอยกวารอยละ

 ๘๐

สํานักการศึกษา

๒๔๐

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

๖.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพฒันา

 - ประชาชนเขารวม

และตระหนักถึง

ความสําคัญในการสืบ

สานและอนุรักษ

ประเพณีและ

วัฒนธรรม

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๖ : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

ยุทธศาสตรท่ี  ๖ : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

 - ประชาชนทุกหมู

เหลาแสดงออกถึง

ความจงรักภักดีตอ

สถาบัน

พระมหากษัตริย



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการอุดหนุนกิจ  

การดานศาสนา

 - เพ่ืออุดหนุนกิจการ

ดานศาสนสถานแก

ศาสนาพุทธและอิสลาม

 - อุดหนุนวัด,มัสยิดภายใน

เขตเทศบาล

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000  - ศาสนสถานทุก

แหงไดรับการ

สนับสนุน

สํานักการศึกษา

4 โครงการอุดหนุน

ศาลเจาแมโตะโมะ

 - เพ่ืออุดหนุนกิจกรรม

งานประเพณีศาลเจาแม

โตะโมะ

 - อุดหนุนการจัดกิจกรรม

พิธีเปดงานประเพณีศาลเจา

แมโตะโมะ

100,000  -  -  -  -  - ศาลเจาแม

โตะโมะไดรับการ

สนับสนุน

สํานักการศึกษา - มีนักทองเที่ยว 

ประชาชนเขารวม

ประเพณีศาลเจาแม

โตะโมะ

 - กิจการดานศาสน

สถานของศาสนาพุทธ

และอิสลามไดรับการ

ทํานุบํารุง

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

วัตถุประสงคโครงการที่

๖.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตรท่ี  ๖ : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๖ : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพฒันา

๒๔๑



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการประเพณีชักพระ  - เพ่ือสงเสริม เผยแพร

และอนุรักษไวซ่ึง

วัฒนธรรม ประเพณีอันดี

งามของทองถิ่นและ

สรางความสัมพันธอันดี

ระหวางหนวยงาน

ราชการกับประชาชน

 - จัดใหมีขบวนแหเรือพระ

จากวัดวาอารามตางๆ 

ในเขตเทศบาลและบริเวณ

ใกลเคียงและมีการประกวด

เรือพระ

 - 300,000 300,000 300,000 300,000  - ประชาชนมี

ความพึงพอใจใน

การเขารวม

กิจกรรมไมนอย

กวารอยละ 80

สํานักการศึกษา

6 โครงการประเพณีลอย

กระทง

 - เพ่ือเผยแพร

ประชาสัมพันธใหทุก

ภาคสวนมีสวนรวมใน

การอนุรักษและฟนฟูสืบ

สานประเพณีวัฒนธรรม

ของไทยและเพ่ิม

ศักยภาพการสงเสริม

การทองเที่ยวและรายได

 - เดก็ เยาวชน ประชาชน

ในพ้ืนท่ีตําบลใกลเคียง 

และประเทศเพ่ือนบาน

 - 580,000 580,000 580,000 580,000  - เดก็ เยาวชน 

ประชาชนมีความ

พึงพอใจในการ

เขารวมกิจกรรม

ไมนอยกวารอยละ

 80

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตรท่ี  ๖ : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

๖.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

242

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๖ : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

 - ประเพณีลากเรือ

พระของทองถิ่นได

ดํารงคงอยูสืบไป

 - ประชาชนและ

นักทองเที่ยวไดมา

เที่ยวอําเภอ

สุไหงโก-ลกมากยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพฒันา

งบประมาณ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการวันสงทายป

เกา-ตอนรับปใหม

 - เพ่ือเปนการสงเสริม

ใหพุทธศาสนิกชน        

ไดทําบุญตกับาตร

รวมกันและสรางความ

รักความสามัคคใีนหมูพ่ี

นองประชาชน       

สรางความสัมพันธอันดี

ระหวางประชาชนและ

สวนราชการ

 - ประชาชนรวมทําบุญตัก

บาตรและรวมกิจกรรมวัน

สงทายปเกาตอนรับปใหม

 - 350,000 350,000 350,000 350,000  - ประชาชนมี

ความพึงพอใจใน

การเขารวม

กิจกรรมไมนอย

กวารอยละ 80

สํานักการศึกษา

8 โครงการวันตรุษจีน  - เพ่ือสืบสานสงเสริม

อนุรักษประเพณี        

คนไทยเชื้อสายจีน

ในทองถิ่นและกระตุน

เศรษฐกิจของเมือง

สุไหงโก-ลกใหดียิ่งขึ้น

 - ประชาชนเชื้อสายจีน

และประชาชนท่ัวไปในพ้ืนที่

และพื้นที่ใกลเคียง

 - 480,000 450,000 450,000 450,000  - ประชาชนมี

ความพึงพอใจใน

การเขารวม

กิจกรรมไมนอย

กวารอยละ 80

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพฒันา

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๖ : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

ยุทธศาสตรท่ี  ๖ : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

๖.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

 - ประชาชนไดมี

โอกาสพบปะและ

รวมกันทําบุญตัก

บาตรและเสริมสราง

ความรักความสามัคคี

ความเขาใจอันดีตอกัน

 - เดก็ เยาวชน 

ประชาชนท่ัวไป

มีทัศนะคตทิี่ดีและ

ชวยกันอนุรักษ

ประเพณีอันดีงามสืบไป

243

งบประมาณ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการประเพณี

สงกรานต

 - เพ่ือสงเสริมให

ประชาชนเกิดความ

สํานึกในการแสดงออก

ซึ่งความกตัููกตเวที

ตอญาติผูใหญท่ีตน

เคารพนับถือและสราง

ความรัก ความสามัคคี

ของคนในทองถิ่น

 - ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 

และประเทศเพ่ือนบาน

 - 250,000 280,000 280,000 280,000  - ประชาชนมี

ความพึงพอใจใน

การเขารวม

กิจกรรมไมนอย

กวารอยละ 80

สํานักการศึกษา

10 โครงการวัน

อาสาฬหบูชา/วัน

เขาพรรษา

 - เพ่ือเปนการสงเสริม

และรักษาไวซึ่งประเพณี

วันสําคัญทางพุทธ

ศาสนาและสงเสริมให

นักเรียน ขาราชการและ

ประชาชนไดมีสวนรวม

ในการบําเพ็ญกุศลรวมกัน

 - จัดใหมีการหลอเทียน

และสมโภชเทียนพรรษา 

จํานวน 9 ตน,กิจกรรม

กวนขาวมธุปายาส 

จํานวน 8 กระทะและ

มีการแหเทียนพรรษาและ

ผาอาบน้ําฝน 

เพื่อนําไปถวายวัด         

จํานวน 4 วัด

 - 250,000 250,000 250,000 250,000  - ประชาชนมี

ความพึงพอใจใน

การเขารวม

กิจกรรมไมนอย

กวารอยละ 80

สํานักการศึกษา

244

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพฒันา

 - ประชาชนทุกหมู

เหลารวมกิจกรรม

บําเพ็ญกุศลอยาง

พรอมเพียงกัน

๖.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๖ : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

ยุทธศาสตรท่ี  ๖ : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

 - เดก็และประชาชน

เห็นความสําคัญและ

ชวยกันอนุรักษ

ประเพณีท่ีดีงามไว

ตอไป และเศรษฐกิจดี

ขึ้น

งบประมาณ



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพฒันา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการอนุรักษ

วัฒนธรรมภูมิปญญา

ทองถิ่น

 - เพ่ือสงเสริมและ

อนุรักษสมโภชเจาแม

โตะโมะใหไดรับความ

สนใจจากประชาชนที่มา

รวมงานท้ังชาวไทยและ

ชาวตางประเทศท่ีมีความ

ใกลเคียงกันท้ังเชื้อชาติ

และวัฒนธรรม

 - สรางภาพลักษณของ

เมืองทองเที่ยวที่ปลอดภัย  

และผูคนมีความรัก         

สมัครสมานสามัคคี 

เอื้อเฟอเผื่อแผ

 -    100,000      100,000      100,000       100,000  - ประชาชนมี

ความพึงพอใจใน

การเขารวม

กิจกรรมไมนอย

กวารอยละ 80

สํานักการศึกษา

12 โครงการบรรพชา

สามเณรและบวชศีลจา

ริณีภาคฤดูรอน

 - เพ่ือปลูกฝงคณุธรรม

จริยธรรมใหกับเด็กและ

เยาวชนไดตระหนักถึง

หลักปฏิบัติธรรมคําสอน

ของพระพุทธศาสนา

 - เดก็ เยาวชน ในเขต

เทศบาลเขารวมกิจกรรม 

จํานวน 100 คน

 -    100,000      100,000      100,000       100,000  - ประชาชนมี

ความพึงพอใจใน

การรวมกิจกรรม

ไมนอยกวารอยละ

 80

สํานักการศึกษา

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

 - ประชาชนเขารวม

และตระหนักถึง

ความสําคัญในการสืบ

สานอนุรักษณ

ประเพณีและ

วัฒนธรรม

 - เดก็และเยาวชน

ไดรับการปลูกฝง

ดานศึลธรรม 

คุณธรรมและ

จริยธรรมโดยสามารถ

นําไปปฏิบัติใน

ชีวิตประจําวันได

ที่ โครงการ

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๖ : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

ยุทธศาสตรท่ี  ๖ : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

๖.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

245

งบประมาณ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 โครงการจัดงานวันเด็ก

แหงชาติ

 - เพ่ือปลูกฝงใหเด็กมี

สวนรวมในสังคมและ

สงเสริมใหเด็กและ

เยาวชนไดมีการพัฒนา

ทางดานรางกาย จิตใจ 

อารมณ สังคมและ

สติปญญาในทางท่ีดีและ

ถูกตอง

 - เดก็และเยาวชนท้ังใน

และนอกระบบโรงเรียนใน

อําเภอสุไหงโก-ลก

 - 200,000 270,000 270,000 270,000  - ประชาชนมี

สวนรวมใน

กิจกรรม         

ไมนอยกวารอยละ

 80

สํานักการศึกษา

14 โครงการจัดงาน

วันพอแหงชาติ

 - เพ่ือเปนการรวมแสดง

ความจงรักภักดีตอ

สถาบันพระมหากษัตริย

 - ขาราชการ พอคา 

ประชาชน นักเรียน 

นักศึกษา เขารวมกิจกรรม

ทําบุญตักบาตรและพิธีถวาย

ราชสดุดี

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

สวนรวมใน

กิจกรรมรัฐพิธีไม

นอยกวารอยละ 

80

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๖ : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

ยุทธศาสตรท่ี  ๖ : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

๖.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

 - เดก็และเยาวชน 

กลาคิด กลาทํา     

กลาแสดงออกในทาง

ที่ถูกตองและเกิด

ความสามัคคีระหวาง

หมูคณะ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพฒันา

ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

 - ประชาชน

ทุกหมูเหลา 

สํานึกในสถาบันชาติ 

ศาสนาและ

พระมหากษัตริยได

รวมแสดงความ

จงรักภักดี

อยางพรอมเพรียงกัน

246



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 โครงการวันเฉลิม

พระชนมพรรษา

สมเด็จพระกนิษฐา

ธิราชเจา กรมสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

 - เพ่ือเปนการรวมแสดง

ความจงรักภักดีตอ

สถาบันพระมหากษัตริย

 - ขาราชการ พอคา 

ประชาชน องคกรตางๆ 

ในอําเภอสุไหงโก-ลก 

และพื้นที่ใกลเคียง

ไดรวมกิจกรรมเฉลิม

พระเกียรติฯ

 - 300,000 150,000 150,000 150,000  - ประชาชนมี

สวนรวมใน

กิจกรรมรัฐพิธีไม

นอยกวารอยละ 

80

สํานักการศึกษา

16 โครงการวันเฉลิม     

พระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว

 - เพ่ือเปนการรวมแสดง

ความจงรักภักดีตอ

สถาบันพระมหากษัตริย

 - ขาราชการ พอคา 

ประชาชน นักเรียน 

นักศึกษา เขารวมกิจกรรม

เฉลิมพระเกียรติฯ

 - 200,000 250,000 250,000 250,000  - ประชาชนมี

สวนรวมใน

กิจกรรมรัฐพิธีไม

นอยกวารอยละ 

80

สํานักการศึกษา - ประชาชนทุกหมู

เหลา ไดเขารวม

กิจกรรมการแสดง

ความจงรักภักดีตอ

สถาบัน

พระมหากษัตริย

247

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพฒันา

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๖ : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

ยุทธศาสตรท่ี  ๖ : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

๖.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

 - ประชาชน

ทุกหมูเหลา 

ไดเขารวมกิจกรรม

การแสดงความ

จงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
17 โครงการวันเฉลิม

พระชนมพรรษาสมเด็จ

พระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ    

พระบรมราชชนนี

พันปหลวง

 - เพ่ือเปนการรวมแสดง

ความจงรักภักดีตอ

สถาบันพระมหากษัตริย

 - ขาราชการ พอคา 

ประชาชน นักเรียน 

นักศึกษา เขารวมกิจกรรม

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

 - 50,000 100,000 100,000 100,000  - ประชาชนมี

สวนรวมใน

กิจกรรมรัฐพิธีไม

นอยกวารอยละ 

80

สํานักการศึกษา

18 โครงการวันเฉลิม       

พระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจาสุทิดา

พัชรสุธาพิมลลักษณ 

พระบรมราชินี

 - เพ่ือเปนการรวมแสดง

ความจงรักภักดีตอ

สถาบันพระมหากษัตริย

 - ขาราชการ พอคา 

ประชาชน นักเรียน 

นักศึกษาเขารวมกิจกรรม 

นอมรําลึก

 - 200,000 100,000     100,000     100,000       - ประชาชนมี

สวนรวมใน

กิจกรรมรัฐพิธีไม

นอยกวารอยละ 

80

สํานักการศึกษา

248

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพฒันา

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๖ : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

ยุทธศาสตรท่ี  ๖ : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

๖.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

 - ประชาชนทุกหมู

เหลา ไดเขารวม

กิจกรรมการแสดง

ความจงรักภักดีตอ

สถาบัน

พระมหากษัตริย

 - ประชาชน

ทุกหมูเหลา 

ไดเขารวมกิจกรรม

การแสดงความ

จงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
19 โครงการจัดกิจกรรม

นอมรําลึกวันคลายวัน

สวรรคตพระบาทสมเดจ็

พระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพล อดุลยเดช

มหาราช 

บรมนาถบพิตร 

(รัชกาลท่ี 9)

 - เพ่ือแสดงความอาลัย

และนอมรําลึก

พระมหากรุณาธิคุณ

 - ขาราชการ พอคา 

ประชาชน นักเรียน 

นักศึกษาเขารวมกิจกรรม 

นอมรําลึก

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

สวนรวมใน

กิจกรรมรัฐพิธีไม

นอยกวารอยละ 

80

สํานักการศึกษา

20 โครงการจัดงาน

วันปยมหาราช

 - เพ่ือเปนการรวมแสดง

ความจงรักภักดีตอ

สถาบันพระมหากษัตริย

 - ขาราชการ พอคา 

ประชาชน นักเรียน 

นักศึกษาเขารวมกิจกรรม

เฉลิมพระเกียรติ

 - 1,000  -  -  -  - ประชาชนมี

สวนรวมใน

กิจกรรมรัฐพิธีไม

นอยกวารอยละ 

80

สํานักการศึกษา

รวม 20 โครงการ 7,100,000 7,411,000 7,380,000  7,380,000  7,380,000  

 - ประชาชน

ทุกหมูเหลา 

ไดเขารวมกิจกรรม

การแสดงความ

จงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย

249

 - ประชาชนทุกหมู

เหลาไดเขารวม

กิจกรรมแสดงความ

อาลัยและนอมรําลึก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นท่ีแบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพฒันา

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๖ : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

ยุทธศาสตรท่ี  ๖ : ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

๖.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงหอง

ประชุมเทศบาล

 - เพื่อรองรับการประชุม

ใหเพียงพอและสะดวก

 - เครื่องเสียง,โตะเกาอี้,

 เครื่องปรับอากาศ,มาน,

โปรเจคเตอรและ

อุปกรณอื่นๆ

1,000,000 - - - -  - หองประชุม      

๑ หอง

 - ทําใหมีหอง

ประชุมเพียงพอ

และสะดวกในการใช

งานยิ่งขึ้น

สํานักปลัดฯ

2 โครงการปรับปรุงระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ใหระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรของ

สํานักงานเทศบาลเมือง 

สุไหงโก-ลกใหมี

ประสิทธิภาพ

 - ปรับปรุงระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร

ของสํานักงานเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

281,280       -  -  -  -  - เทศบาลเมือง

สุไหงโก-ลกไดเพิ่ม

ระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร 

จํานวน 1 แหง

 - ทําใหระบบ

เครือขาย

คอมพิวเตอรของ

สํานักงานเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลกมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สํานักปลัดฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตรที่  ๗ :  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ผลที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณ

250

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นที่แบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการปรับปรุง

หองน้ําพรอม

ที่ชําระลางบริเวณ

อาคารสํานักงาน

เทศบาล

 - เพื่อปรับปรุงหองน้ํา

ใหไดมาตรฐานถูก

สุขลักษณะและมีพื้นที่

สําหรับชะลาง

เครื่องมือ เครื่องครัว 

เครื่องใช

ที่เปนสัดสวน

 - ปรับปรุงหองน้ํา

ชาย-หญิง

 - พื้นที่ชําระลาง 

จํานวน 1 แหง

 -      300,000  -  -  -  - ปรับปรุง

หองน้ํา 

ชาย-หญิง

และพื้นที่ชําระลาง

จํานวน 1 แหง

 - มีหองน้ําที่ได

มาตรฐานและ

มีพื้นที่ชําระลาง

ที่เปนสัดสวน

เหมาะสม

กับการใชงาน

สํานักปลัดฯ

4 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนน คสล. 

พรอมระบบระบายน้ํา

ภายในบริเวณสํานักงาน

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - เพื่ปรับปรุงถนนและ

ระบบระบายน้ําโดยรอบ

สํานักงานเทศบาลฯ

 - ถนน คสล. 

พรอมระบบะระบายน้ํา

ภายในบริเวณ

สํานักงานจํานวน 1 แหง

 -     1,950,000  -  -  -  - ถนน คสล. 

พรอมระบบระบาย

น้ําโดยรอบ

เทศบาลฯ

 - มีถนน คสล. 

ที่ไดมาตรฐาน 

ปลอดภัยและ

มีระบบระบายน้ํา

ที่สามารถระบายน้ํา

ไดดี

สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นที่แบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่  ๗ :  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่

251

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการปรับปรุงและ

ซอมแซมอาคารจอดรถ

ภายในสํานักงานเทศบาล

 - เพื่อซอมแซมอาคาร

จอดรถใหมีความแข็งแรง

เหมาะกับการใชงาน

 - อาคารจอดรถภายใน

สํานักงานจํานวน 2 แหง

 - 715,000        -  -  -  - อาคารจอดรถ

ภายในสํานักงาน

จํานวน 2 แหง

 - มีอาคารจอดรถที่

โครงสรางแข็งแรง

6 โครงการจัดการการ

เลือกตั้ง

 - เพื่อเปนคาใชจายใน

การจัดการเลือกตั้ง

ผูบริหารทองถิ่นและ

สมาชิกสภาเทศบาล

 - ประชาชนในเขต

เทศบาลเมือง

สุไหงโก-ลก

1,500,000 1,500,000 2,000,000     -  -  - มีผูบริหารฯ และ

สมาชิกสภาทองถิ่น

ที่มาจากการเลือกตั้ง

 - การจัดการ

เลือกตั้งเปนไปดวย

ความเรียบรอยและ

ประชาชนออกมาใช

สิทธิในการเลือกตั้ง

ทุกครัวเรือน

สํานักปลัดฯ

252

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นที่แบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา

ที่ โครงการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรที่  ๗ :  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณ

วัตถุประสงค



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการคัดเลือกพนักงาน

เทศบาลลูกจางประจํา

และพนักงานจางดีเดน

 - เพื่อประกาศยกยอง

พนักงานเทศบาล 

ลูกจางประจําและ

พนักงานจางที่ไดรับ

คัดเลือกเปนขวัญและ

กําลังใจในการ

ปฏิบัติงานของเทศบาลมี

มาตรฐานโปรงใส 

สามารถตรวจสอบได

 - พนักงานเทศบาล 

ลูกจางประจําและ

พนักงานจางทุกคน

20,000        20,000         20,000         20,000        20,000         - การปฏิบัติงาน

มีมาตรฐาน

 - พนักงานเทศบาล

 ลูกจางประจําและ

พนักงานจางมีขวัญ

และกําลังใจในการ

ปฏิบัติงานมากขึ้น

การปฏิบัติงานของ

เทศบาลมีมาตรฐาน

และมีความโปรงใส

สํานักปลัดฯ

253

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นที่แบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่  ๗ :  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการฝกอบรมและ

ศึกษาดูงาน

 - เพื่อใหคณะผูบริหาร

สมาชิกสภาฯ พนักงาน

เทศบาล ลูกจางประจํา

พนักงานจาง มีความรู

ความสามารถ 

พัฒนาการปฏิบัติงาน

ใหมีประสิทธิภาพเพิ่ม

มากขึ้น

 - ผูบริหาร สมาชิกสภา

ฯ พนักงานเทศบาล

ลูกจางประจํา พนักงาน

จาง ไดรับการฝกอบรม

อยางนอย ๑ หลักสูตร

ตอคนตอป

1,000,000   218,000       400,000 400,000 400,000  - พัฒนาความรู 

ความสามารถเพื่อ

นําไปปฏิบัติงานได

มากยิ่งขี้น

 - ทําใหผูบริหาร 

สมาชิกสภาฯ 

พนักงานเทศบาล 

ลูกจางประจํา 

พนักงานจาง 

ไดรับความรูและ

เพิ่มประสิทธิภาพ

ปฏิบัติงาน สามารถ

ปฏิบัติงานแทนกัน

ไดพนักงานเทศบาล

มีจิตสํานึกในการ

บริการประชาชน 

พรอมทั้งมีแนวทาง

ปรับปรุงการ

ใหบริการรูปแบบ

ใหมที่ดีขึ้น

สํานักปลัดฯ

งบประมาณ

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นที่แบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรที่  ๗ :  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

254



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการวันเทศบาล  - เพื่อสรางความรัก

ความสามัคคีระหวาง

ผูบริหารสมาชิกสภา

เทศบาล พนักงาน 

ลูกจางและพนักงานจาง

และใหตระหนักถึงหนาที่

ในการอํานวยประโยชน

ใหกับทองถิ่นและ

ประชาชน

 - ผูบริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงาน

ลูกจางและพนักงาน

จางจํานวน  ๕๐๐  คน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  - มีความรักและ

ความสามัคคีที่ดีขึ้น

 - ทําใหผูบริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล

 พนักงานลูกจาง

และพนักงานจางมี

ความรัก ความ

สามัคคีและมีความ

เขาใจอันดีตอกัน 

บรรยากาศในที่

ทํางานดีขึ้น 

สงผลดีตอการ

บริการประชาชน ทํา

ใหประชาชนไดรับ

ความพึงพอใจใน

การมารับบริการของ

เทศบาลฯ

สํานักปลัดฯ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

255

งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่  ๗ :  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นที่แบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการกอสรางบานพัก

พนักงาน

 - เพื่อทดแทนอาคาร

หลังเดิมที่ชํารุดทรุดโทรม

 - กอสรางบานพัก 

จํานวน 1 หลัง 2 คูหา

 -  - 5,008,000     -  -  - บานพัก    

จํานวน 2 หลัง

 - มีบานพักที่

แข็งแรง เหมาะแก

การใชเปนที่พัก

อาศัยพนักงาน

สํานักปลัดฯ

11 โครงการประชาสัมพันธ

เผยแพรขาวสารของ

เทศบาล

 - เพื่อใชในการเผยแพร

กิจกรรมผลงานตางๆ   

ของเทศบาล

 - สื่อสิ่งพิมพ         

- วารสาร หนังสือพิมพ 

- รถแห               

- สื่อวิทยุ

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

ขอมูลขาวสาร รอย

ละ ๘๐

 - ทําใหมีความ

พรอมและมี

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

กองวิชาการฯ

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่  ๗ :  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นที่แบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา

งบประมาณ

256

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการจัดเวทีประชาคม  - เพื่อเปดโอกาสให

ผูแทนชุมชนและ

ประชาชนมีสวนรวมใน

การแสดงความคิดเห็น

กําหนดทิศทางในการ

พัฒนาใหเปนไปตาม

ความตองการของ

ประชาชนและสามารถ

เขาถึงปญหาที่เกิดขึ้นได

อยางแทจริง

 - ผูบริหารเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

คณะกรรมการพัฒนา

เทศบาล ผูแทนภาครัฐ

รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน

ผูทรงคุณวุฒิ ประธาน

ชุมชนทั้ง 28 ชุมชน 

ชมรม สมาคม 

และประชาชนในเขต

เทศบาลฯ

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

การประชุม

ประชาคมไมนอย

กวารอยละ 3 ของ

สัดสวนของการจัด

ประชาคมทองถิ่น

 - ประชาชนเขารวม

การจัดเวทีประชาคม

 เกิดการรวมกลุม

ทางสังคม สราง

แนวทางการพัฒนา

ทองถิ่นของตนเอง

และเพื่อใหการทํา

ประชาคม

มีประสิทธิภาพ

กองวิชาการฯ

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตรที่  ๗ :  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นที่แบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา

งบประมาณ

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
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หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการจัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธเผยแพร

หมายเลขโทรศัพทของ

หนวยงานราชการเอกชน

ในอําเภอสุไหงโก-ลก

 - จัดทําปฏิทินประจําป 

ที่รวบรวมหมายเลข

โทรศัพทของหนวยงาน

และองคกรตางๆ     

ในอําเภอสุไหงโก-ลก  

ที่ประชาชนควรทราบไว

ในปฏิทิน มุงหวังให

ประชาชนติดสื่อนี้ 

ไวในอาคารหรือสถานที่

สาธารณะตางๆ 

ที่มองเห็นไดงาย 

เพื่อที่จะไดสามารถ

คนหาหมายเลขโทรศัพท

สอบถามขอมูลหรือ

ขอรับบริการไดทันที

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

รูปแบบปฏิทิน

แขวนประจําป

พุทธศักราช

 - ทําใหมีความ

พรอมและมี

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

กองวิชาการฯ

ยุทธศาสตรที่  ๗ :  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

258

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับที่

งบประมาณ

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นที่แบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการสรางการมี

สวนรวมของประชาชนใน

การปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต

 - เพื่อใหประชาชนไดมี

สวนรวมในการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต

 - จัดทําตูเรื่องรองเรียน

การทุจริต    

- มีชองทางรองเรียน

เว็บไซต,เฟสบุค

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  - ประชาชนมี

ความพึงพอใจตอ

การไดมีสวนรวมใน

การปองกันและ

ปราบปรามการ

ทุจริตไมนอยกวา

รอยละ ๘๐

 - ทําใหประชาชนมี

สวนรวมในการ

ปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต

กองวิชาการฯ

15 โครงการจางเหมา

ผูปฏิบัติงานกองคลัง

 - เพื่อปฏิบัติงานงาน

จัดเก็บรายได/        

งานการเงิน/บัญชีงาน

ธุรการกองคลังและ   

งานจัดเก็บคาธรรมเนียม

เก็บขนขยะมูลฝอย

 - ผูปฏิบัติงาน 4 คน 

1.งานจัดเก็บรายได   

2.งานการเงิน         

3.บัญชีงานธุรการกอง

คลัง                       

4.งานจัดเก็บ

คาธรรมเนียมเก็บขน

ขยะมูลฝอย

450,000 216,000 216,000 216,000 216,000  - จางเหมา

ผูปฏิบัติงานจัดเก็บ

รายได/งาน

การเงิน/บัญชีงาน

ธุรการกองคลังและ

งานจัดเก็บ

คาธรรมเนียมเก็บ

ขนขยะมูลฝอย

 - ทําใหการ

ปฏิบัติงานของกอง

คลังมีประสิทธิภาพ

กองคลัง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่  ๗ :  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

259

ที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นที่แบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา

งบประมาณ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการสงเสริม

สนับสนุนใหบุคลากร

ของเทศบาลเขารับ

การประชุมฝกอบรม

การสรางจิตสํานึกและ

ความตระหนักตอการ

ปองกันและตอตาน

การทุจริต

 - เพื่อใหบุคลากรของ

เทศบาลใหมีจิตสํานึกใน

การปองกันและตอตาน

การทุจริต

 - ฝายการเมืองและ

ฝายประจําเขารับการ

ฝกอบรมจํานวน

ไมนอยกวา รอยละ ๑๐

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000   - บุคลากรไดรับ

การฝกอบรม

เพิ่มขึ้นรอยละ ๑๐ 

ตอป

  - ทําใหบุคลากร

ทางเทศบาลไดรับ

ความรูและความ

ตระหนักในการ

ปองกันและตอตาน

การทุจริต

ทุกกอง

รวม 16 โครงการ 5,057,280 5,725,000   8,450,000   1,442,000  1,442,000  

260

วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่  ๗ :  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นที่แบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการเสริมสราง

สุขภาพและทดสอบ

สมรรถภาพรางกายของ

เจาหนาที่

 - เพื่อเปนการสราง

เสริมสุขภาพรางกาย

ใหสมบูรณแข็งแรง

ของพนักงานเทศบาล

และพนักงานจาง

 - พนักงานเทศบาล

และพนักงานจาง 

งานปองกันฯ และ

งานรักษาความสงบ 

จํานวน ๔๐ คน

10,000       10,000      10,000       10,000        10,000        - จํานวนผูเขารวม

ผานการทดสอบ

สมรรถภาพทาง

รางกายตาม

เปาหมายที่ไดกําหนด

ไว

 - พนักงานมีสุขภาพ

รางกายที่สมบูรณ

แข็งแรงและมี

ประสิทธิภาพในการ

ทํางานมากขึ้น

สํานักปลัดฯ

รวม 1 โครงการ 10,000       10,000      10,000      10,000       10,000       

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่  ๗ :  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นที่แบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

261

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมสัมมนา

พัฒนาความรูทางวิชาการ

และทัศนศึกษาดูงาน 

พนักงานครูเทศบาล    

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก      

และบุคลากรทางการศึกษา

 - เพื่อใหครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

ไดพัฒนาการเรียนรูและ

การจัดการเรียนการสอน

- ศึกษาดูงานการจัด

การศึกษา

 - พนักงานครูเทศบาล/

ครูจางสอน/ครูสอน

ศาสนา/ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแล

เด็ก/บุคลากรทางการศึกษา

700,000 - - - -  - พนักงานครู

เทศบาล/ครูจาง

สอน/ครูสอน

ศาสนา/ครูผูดูแล

เด็ก/ผูดูแลเด็ก/

บุคลากรทางการ

ศึกษา เขารวม

โครงการไมนอย

กวา ๕๐ คน

 - ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาได

พัฒนาความรู

ความสามารถ

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่  ๗ :  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

262

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการปรับปรุงราว

บันได โรงเรียนเทศบาล 1

 - เพื่อปรับปรุงของเกาที่

ชํารุด และสรางความ

ปลอดภัยใหกับนักเรียน

 - ปรับปรุงราวบันได 

โรงเรียนเทศบาล 1 

ติดตั้งราวบันได ความยาว

ไมนอยกวา 25.00 เมตร

383,700 - - - -  - ปรับปรุงราว

บันได โรงเรียน

เทศบาล 1

 - มีราวบันไดที่ได

มาตรฐานและมีความ

ปลอดภัย

สํานักการศึกษา

3 โครงการปรับปรุงทาง

เชื่อมอาคาร 

โรงเรียนเทศบาล ๑

 - เพื่อปรับปรุงของเกาที่

ชํารุด และสรางความ

ปลอดภัยใหกับนักเรียน

 - ทางเชื่อมอาคาร 1 และ

อาคาร 3 ชั้น 2,3,4

300,000 - - - -  - ทางเชื่อม 

จํานวน ๑ สาย

 - มีทางเชื่อมอาคารที่

ไดมาตรฐานและมี

ความปลอดภัย

สํานักการศึกษา

4 โครงการกอสรางศาลา

ที่ตั้งพระบรมฉายาลักษณ

 - เพื่อสรางศาลาที่ตั้ง

พระบรมฉายาลักษณ

 - ขนาด กวาง 1.75 ม.   

 สูง 3 ม. ฐานปูน

100,000 - - - -  - ศาลาที่ตั้งพระ

บรมฉายาลักษณ 

จํานวน ๑ ชุด

 - โรงเรียนมีศาลา

ที่ตั้งพระบรมฉายา

ลักษณ

สํานักการศึกษา

5 โครงการติดตั้งประตู 

โรงเรียนเทศบาล ๒

 - เพื่อติดตั้งประตู

อลูมิเนียมที่แข็งแรง

ปลอดภัย

 - ประตูหนาโรงเรียน 100,000 - - - -  - ประตูหนา

โรงเรียน       

จํานวน ๑ ชุด

 - มีประตูที่แข็งแรง

และปลอดภัยในการ

ใชงาน

สํานักการศึกษา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

วัตถุประสงคที่ โครงการ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่  ๗ :  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๒๖๓

๗.3 แผนงานการศึกษา



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการติดตั้งกั้นสาด    

แผงเหล็กอลูมิเนียมและ

ประตูหองเรียน

อาคารเรียน 2 

โรงเรียนเทศบาล 2

 - เพื่อปองกันแดดฝน

ใหกับนักเรียนและเพื่อ

เปลี่ยนประตูหองเรียนให

เปนประตูอลูมิเนียม

 - ติดตั้งกันสาดหนาแผง

เหล็กอลูมิเนียมและประตู

หองเรียน อาคารเรียน 2 

โรงเรียนเทศบาล 2

 ติดตั้งกันสาด 2 จุด 

แผงบังแดดอลูมิเนียม 

1 จุด ติดตั้งบานประตู

อลูมิเนียม 8 บาน 

และติดตั้งรางน้ําสแตนเลส

273,500     - - - -  - กันสาดหนาแผง

เหล็กอลูมิเนียม

และประตูตอง

เรียน อาคารเรียน

 2

 - อาคารเรียนมีกัน

สาดปองกันแดด ฝน 

และมีประตูหองเรียน

สามารถใชงานได

สะดวกมากขึ้น

สํานักการศึกษา

7 โครงการติดตั้งแผงเหล็ก

กั้นรอบสนามบาสเกตบอล

โรงเรียนเทศบาล ๒

 - เพื่อแบงเปนสัดสวน

สะดวกการใชงาน

 - รั้วเหล็กยาวรวมไมนอย

กวา 65 เมตร

454,700 - - - -  - แผงเหล็กกั้น

รอบสนามบาส

เก็ตบอล      

จํานวน ๑ ชุด

 - สนามบาสเกตบอล

มีความเปนสัดสวน 

สะดวกในการใชงาน

สํานักการศึกษา

8 โครงการปรับปรุง

ซอมแซมพื้นอาคารและ

หองน้ําอาคารเรียน

โยทะกาโรงเรียนเทศบาล 3

 - มีหองพักครูเพียงพอ

ตอจํานวนครูและเพื่อให

หองทํางานอยูในสภาพ

พรอมที่ใชงานเต็ม

ศักยภาพ

 - ปูกระเบื้อง ชั้น 1-4 

พื้นที่ไมนอยกวา 

1,487.00 ตร.ม. 

และหองน้ําชั้น 2-4

1,278,000 - - - -  - ปรับปรุง

ซอมแซมหองน้ํา

อาคารโยทะกาให

เปนหองพักครู

 - ครูมีสถานที่       

ที่สะดวกสบายในการ

จัดเตรียมการเรียน

การสอนใหมี

ประสิทธิภาพ

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตรที่  ๗ :  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๒๖๔

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)

๗.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการปรับปรุง

ซอมแซมหองน้ําอาคาร

เรียนชงโค (เฉพาะชั้น 4) 

โรงเรียนเทศบาล 3

 - มีหองพักครูเพียงพอ

ตอจํานวนครู และ

เพื่อใหหองทํางานอยูใน

สภาพพรอมที่ใชงานเต็ม

ศักยภาพ

 - ปรับปรุงซอมแซม

หองน้ําอาคารเรียนชงโค 

(เฉพาะชั้น 4) 

โรงเรียนเทศบาล 3 

จํานวน 1 หอง

43,000 - - - -  - ปรับปรุง

ซอมแซมหองน้ํา 

ชั้น 4 อาคารชงโค

เปนหองพักครู 

จํานวน 1 หอง

 - ครูมีสถานที่       

ที่สะดวกสบายในการ

จัดเตรียมการเรียน

การสอนใหมี

ประสิทธิภาพ

สํานักการศึกษา

10 โครงการกอสรางหองสุขา 

โรงเรียนเทศบาล ๔

 - เพื่อใหมีหองสุขาที่

เพียงพอกับจํานวน

นักเรียน

 - หองสุขาชาย/หญิง    

ขนาด ๘ ที่ พรอมอางลาง

มือและโถปสสาวะ

800,000 - - - -  - หองสุขาชาย/

หญิง ขนาด ๘ ที่

 - นักเรียนไดใช

บริการหองสุขาที่ถูก

สุขลักษณะ

สํานักการศึกษา

11 โครงการปรับปรุงสนาม

ฟุตบอล และพื้นที่รอบๆ

โรงเรียนเทศบาล ๔

 - เพื่อปรับพื้นที่สนาม

ฟุตบอลใหไดมาตรฐาน

และมีพรอมในการจัด

กิจกรรมตางๆ

 - ปรับปรุงสนามฟุตบอล

และพื้นที่รอบๆ โรงเรียน

เทศบาล 4 ขนาดสนาม

กวาง 52.00 เมตร 

ยาว 70.00 เมตร 

พรอมคูระบายน้ําบริเวณ

รอบสนามอุปกรณสนาม 

และอุปกรณ     

จํานวน 1 สนาม

1,320,000 - - - -  - ปรับพื้นสนาม

ฟุตบอล       

จํานวน ๑ สนาม

 - นักเรียนมีพื้นที่ใน

การเสริมทักษะและ

สงเสริมการเรียนรู

ดานตางๆ

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่  ๗ :  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.3 แผนงานการศึกษา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

265

งบประมาณ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 โครงการปรับปรุงใตอาคาร

ไพลินเปนศูนยการเรียนรู

ภาษาและวัฒนธรรม     

โรงเรียนเทศบาล ๔

 - เพื่อปรับปรุงใตอาคาร

ไพลินเปนศูนยการ

เรียนรูภาษาและ

วัฒนธรรม

 - กั้นฝาผนังใตอาคารไพลิน

เปนหองเรียนและหอง

ประชุม จํานวน ๒ หอง   

สื่อวัสดุและสารสนเทศอื่นๆ

800,000 - - - -  - ปรับปรุงหอง

ศูนยการเรียนรู 

จํานวน 1 หอง

 - โรงเรียนมีความ

พรอมในการสงเสริม

การเรียนรูใหกับ

นักเรียน

สํานักการศึกษา

13 โครงการขุดบอน้ําภายใน 

โรงเรียนเทศบาล ๔

 - เพื่อใชในการเกษตร

และทดแทนการใช

น้ําประปาในบริเวณ

หองน้ํา/โรงครัว

 - ขนาดเสนผานศูนยกลาง

1.00 เมตร ลึกไมนอยกวา

9.00 เมตร จํานวน 1 บอ

36,000 - - - -  - บอน้ําใตดิน 

จํานวน ๑ บอ

 - โรงเรียนมีน้ําใชใน

การจัดกิจกรรมตางๆ

อยางเพียงพอ

สํานักการศึกษา

14 โครงการติดตั้งกันสาด

หนาอาคารเรียน ๑ 

และหลังคาเชื่อมระหวาง

อาคาร ๑ และ ๓ 

ศพด.เทศบาล

 - เพื่อกันแดด ฝน 

เด็กเล็ก

  - ติดตั้งกันสาดอาคาร 

ขนาดกวาง 8.05 เมตร 

ยาว 11.80 เมตร

120,000 - - - -   - ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กติดตั้งกันสาด

อาคารเรียน 1 

และหลังคาเชื่อม

ระหวางอาคาร 

1 และ 2

 - มีกันสาดปองกัน

แสงแดดและน้ําฝน

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่  ๗ :  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

266

งบประมาณ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 โครงการปรับปรุง

หองปฏิบัติการภาษาจีน 

โรงเรียนเทศบาล 1, 2 

และ 4

 - เพื่อใชจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน สําหรับ

นักเรียนระดับอนุบาลถึง

มัธยมศึกษาตอนตน

 - ปรับปรุงหองปฏิบัติการ

ภาษาจีน สําหรับโรงเรียน

เทศบาล 1,2 และ 4 

ติดตั้งกระจกอลูมิเนียม,

ผามานบังแดด ฯลฯ

3,000,000 - - - -  - หอง

ปฏิบัติการ

ภาษาจีน       

จํานวน 3 แหง

 - นักเรียนเกิดการ

เรียนรูและใชภาษาจีน

ไดอยางมีคุณภาพ

สํานักการศึกษา

16 โครงการจัดทําปาย

ประชาสัมพันธ      

โรงเรียนเทศบาล ๒

 - เพื่อประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวสารของ

โรงเรียน

 - ปายประชาสัมพันธ 

จํานวน 1 ปาย 

ขนาดกวาง 3.00 เมตร 

สูง 5.00 เมตร

75,000 - - - -  - โรงเรียน

เทศบาล 2 

มีปาย

ประชาสัมพันธ

 - ผูปกครองและ

ประชาชนไดรับรู

ขอมูลขาวสารของ

โรงเรียน

สํานักการศึกษา

17 โครงการปรับปรุงทาสี

อาคารปาริชาต        

โรงเรียนเทศบาล ๓

 - เพื่อปรับปรุงอาคาร  

ปาริชาติใหสวยงาม

 - ทาสีอาคารปาริชาติ 

(ภายนอก) 

พื้นที่ไมนอยกวา 

1,040.00 ตร.ม.

132,000 - - - -  - ทาสีอาคาร     

ปาริชาติ       

จํานวน 1 หลัง

 - อาคารปาริชาติมี

ความสวยงาม

สํานักการศึกษา

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

โครงการที่

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่  ๗ :  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

งบประมาณ

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

๗.3 แผนงานการศึกษา

๒๖๗



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
18 โครงการปรับปรุงสนาม

บาสเก็ตบอล 

โรงเรียนเทศบาล ๔

 - เพื่อปรับปรุงพื้นสนาม

ที่ชํารุดใหใชการไดดี

 - ปรับปรุงสนามบาสเก็ต

บอล พื้นที่ไมนอยกวา 

633.00 ตร.ม. 

พรอมแปนบาสเก็ตบอล 

จํานวน 2 แปน

  1,955,000 - - - -  - สนามบาตเก็ต

บอล            

จํานวน ๑ แหง

 - โรงเรียนมีสนาม

บาสเก็ตบอลที่

เหมาะสมในการใชงาน

สํานักการศึกษา

19 โครงการกอสรางอาคาร

เอนกประสงค        

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓

 - เพื่อใหมีสถานที่ในการ

จัดกิจกรรมตางๆของ

นักเรียนชั้นอนุบาล

 - กอสรางอาคาร

เอนกประสงค ขนาดพื้นที่

กวาง 8.00 ม.         

ยาว 24.00 ม.

  2,978,000 - - - -  - อาคาร

เอนกประสงค 

จํานวน ๑ หลัง

 - มีอาคารสําหรับจัด

กิจกรรมตางๆ

สํานักการศึกษา

20 โครงการปรับปรุงพื้น

อาคารเรียน ๒ 

โรงเรียนเทศบาล ๑

 - เพื่อปรับปรุงพื้น

ทางเดินบันไดและ

หองเรียนสวนที่เหลือ

ของอาคารเรียน ๒ ใหอยู

ในสภาพที่ใชงานได

 - ปูกระเบื้องอาคารเรียน 

๒ ปรับปรุงพื้นอาคารเรียน

๒ โรงเรียนเทศบาล ๑  

ปูกระเบื้องขนาด      

๑๒x๑๒ นิ้ว           

พื้นที่รวมไมนอยกวา 

๕๘๐.๐๐ ตารางเมตร

     158,100 - - - -  - ปรับปรุงพื้น

อาคารเรียนสวนที่

เหลือ

 - โรงเรียนมี

บรรยากาศนาเรียนรู

มากขึ้น

สํานักการศึกษา

268

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตรที่  ๗ :  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
21 โครงการปรับปรุงโรง

อาหาร หองประกอบ

อาหารโรงเรียนเทศบาล ๑

 - เพื่อใหโรงเรียนมีหอง

ประกอบอาหารที่ถูก

ลักษณะอนามัย

 - ปรับปรุงโรงอาหารหอง

ประกอบอาหาร        

โรงเรียนเทศบาล ๑   

ปูกระเบื้องพื้น         

พื้นที่ไมนอยกวา ๕๔.๐๐ 

ตารางเมตร ติดตั้งชุดสแตน

เลสจุดจายอาหาร ๑ จุด,

ติดตั้งรางน้ํา 

ติดตั้งเคานเตอรลางจาน 

๑ จุด

380,000     - - - -  - ปรับปรุง

หองอาหารหอง

ประกอบอาหาร

จํานวน ๑ หลัง

 - โรงเรียนมีหอง

ประกอบอาหารที่ถูก

ลักษณะอนามัย

สํานักการศึกษา

22 โครงการกอสรางปรับปรุง

อาคารสนามแบดมินตัน

 - เพื่อตอเติมอาคาร

สนามแบดมินตัน ทํา

หองฟตเนส

 - เพื่อตอเติมอาคาร ๒ ชั้น

ใหเปนศูนยฟตเนส 

(ปรับปรุงอาคารสนาม

แบดมินตัน ๒ ชั้น 

ใตถุนโลง 

ขนาดกวาง ๖ เมตร 

ยาว ๘.๐๐ เมตร 

จํานวน ๑ หลัง)

1,150,000 - - - -  - อาคาร

ศูนยฟตเนส  

จํานวน ๑ หอง

 - มีอาคารสําหรับใน

การออกกําลังกาย

ฟตเนส

สํานักการศึกษา

งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

269

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๗.3 แผนงานการศึกษา

ยุทธศาสตรที่  ๗ :  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
23 โครงการกอสรางอาคาร

เอนกประสงค               

โรงเรียนเทศบาล 2

 - เพื่อใหมีสถานที่ในการ

จัดกิจกรรมและหอง

ประชุมที่เพียงพอ

 - ปรับปรุงโรงอาหารหลัง

เกาใหเปนหองประชุม

2,400,000 - - - -  - ปรับปรุงโรง

อาหารเปนหอง

ประชุม            

จํานวน 1 หอง

 - มีสถานที่เพียงพอ

ในการจัดประชุม

สํานักการศึกษา

24 โครงการปรับปรุงตอเติม 

หองออกกําลังกาย 

(ฟตเนส) 

สนามกีฬามหาราช

 - เพื่อใหมีสถานที่

กวางขวาง เพียงพอตอ

การใชบริการของ

ประชาชน และภายใน

หองมีอากาศถายเทมาก

ขึ้น

 - ปรับปรุง ตอเติมหอง

ออกกําลังกาย พื้นที่รวมไม

นอยกวา 48.00 ตร.ม.

150,000  -  -  - -  - หองฟตเนสมี

พื้นที่ออกกําลัง

กายเพิ่มขึ้นไม

นอยกวา      

48.00 ตร.ม.

 - หองฟตเนส 

สามารถรองรับ

ประชาชนที่มาใช

บริการเพิ่มมากขึ้น

สํานักการศึกษา

25 โครงการปรับปรุง

ซอมแซมระบบไฟฟาสอง

สวางบริเวณสนามกีฬา

มหาราช

 - เพื่อปรับปรุงระบบ

ไฟฟาใหสามารถใชงาน

ไดอยางเพียงพอ

 - ปรับปรุง ซอมแซมระบบ

ไฟฟาสองสวางบริเวณ

สนามกีฬามหาราช,ลาน

อเนกประสงคและสนาม

ฟุตบอล (หญาเทียม)

1,718,200  -  -  - -  - ไฟฟาสองสวาง

บริเวณสนามกีฬา

มหาราช,ลาน

อเนกประสงค

และสนามฟุตบอล

(หญาเทียม)

 - บริเวณสนามกีฬา

มหาราชมีไฟฟาสอง

สวางเพียงพอ

สํานักการศึกษา

งบประมาณ
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ตัวชี้วัด (KPI)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่  ๗ :  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
26 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงอาคารสถานที่ 

โรงเรียนเทศบาล 1

 - เพื่อปรับปรุงหอง

ประชุมและบริเวณ

ภายในโรงเรียนใหมี

ความพรอมในการจัด

กิจกรรมตางๆ

 - กอสรางและปรับปรุง

อาคารสถานที่ โรงเรียน

เทศบาล ๑ ประกอบดวย 

หองประชุมขนาดกวาง 

11.00 ม. ยาว 7.20 ม. 

พื้นที่รวมไมนอยกวา 

79.00 ตร.ม.,กออิฐรั้ว,

หลังคาคลุมทางเดินและที่

นั่งเด็กนักเรียนระหวาง

อาคารขาหลวงและอาคาร

เฟองฟาและปรับปรุงพื้นที่

หนาอาคารขาหลวง

๙๖๙,๐๐๐ - - - -  - กอสรางและ

ปรับปรุงอาคาร

สถานที่ โรงเรียน

เทศบาล ๑

 - หองประชุมและ

สถานที่ 

โรงเรียนเทศบาล ๑ 

มีความพรอมในการ

จัดกิจกรรมตางๆ

สํานักการศึกษา

27 โครงการกอสรางอาคาร

หลังคาโรงอาหาร         

โรงเรียนเทศบาล 4

 - เพื่อปองกันแดดและ

ฝนสําหรับนักเรียน

 - กอสรางอาคารหลังคา

โรงอาหาร พื้นที่หลังคา

ไมนอยกวา 16.00 ตร.ม.

55,000  -  -  - -  - พื้นที่หลังคาไม

นอยกวา          

16.00 ตร.ม.

 - โรงอาหารรองรับ

การใชงานอยางเต็ม

ศักยภาพ

สํานักการศึกษา

๗.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่  ๗ :  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

271



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
28 โครงการปรับปรุงระบบ

อินเตอรเน็ต 

โรงเรียนเทศบาล 1

 - เพื่อปรับปรุงระบบ

อินเตอรเน็ตภายใน

โรงเรียน

 - ปรับปรุงระบบ

อินเตอรเน็ตภายในโรงเรียน

 - 300,000      -  -  -  - มีระบบ

อินเตอรเน็ตที่ดีขึ้น

 - โรงเรียนมีระบบ

อินเตอรเน็ตเพื่อใช

จัดการเรียนการสอน

สํานักการศึกษา

29 โครงการปรับปรุงหองสุขา

 โรงเรียนเทศบาล ๑

 - เพื่อใหมีหองสุขาที่

เพียงพอกับ

จํานวนนักเรียน

 - ปรับปรุงหองสุขา   

จํานวน 8 หอง 

อาคารเรียน 2 

โรงเรียนเทศบาล 1

- 450,000 - - -  - หองสุขา

จํานวน ๒๑ หอง

 - นักเรียนมีหองสุขา

ที่เพียงพอและถูก

สุขลักษณะ

สํานักการศึกษา

30 โครงการติดตั้งหลังคา

ทางเดินระหวางอาคาร

เรียน ๑ และ ๒ 

โรงเรียนเทศบาล ๒

 - เพื่ออํานวยความ

สะดวกและปองกันแดด 

ฝน แกนักเรียน

 - ติดตั้งหลังคาทางเดิน

อาคารเรียน 1 และ 2 

โรงเรียนเทศบาล 2      

ขนาดกวาง 2.00 ม.  

ยาว 9.00 ม.

- 96,000 - - -  - กันสาดหลังคา

โคง

จํานวน ๑ หลัง

 - นักเรียนและ

ผูปกครองไดรับ

ความสะดวก

สํานักการศึกษา

31 โครงการทาสีอาคาร

กระดังงาโรงเรียนเทศบาล

 ๓

 - เพื่อปรับปรุงอาคาร

กระดังงา ใหมีความ

สวยงามเหมาะ

แกการใชงาน

 - ทาสีบริเวณภายนอก

อาคารกระดังงา

-      450,000 - - -  - อาคารไดรับ

การทาสี 

จํานวน ๑ หลัง

 - อาคารกระดังงามี

ความสวยงาม     

เหมาะแกการใชงาน

สํานักการศึกษา

๗.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่  ๗ :  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

๒๗๒



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
32 โครงการกอสรางรั้ว

โรงเรียนโรงเรียนเทศบาล

 ๔

 - เพื่อความปลอดภัย

และปองกันทรัพยสิน

ภายในโรงเรียน

 - กอสรางรั้วโรงเรียน  

สแตนเลส 

โรงเรียนเทศบาล 4 

ความยาวไมนอยกวา 

102.00 ม.

- 923,000 - - -  - รั้วสแตนเลส 

จํานวน 1 รั้ว

 - มีรั้วที่สวยงามและ

ปลอดภัย

สํานักการศึกษา

33 โครงการปูกระเบื้อง

อาคารศรีตรัง 

โรงเรียนเทศบาล 3

 - เพื่อพัฒนาปรับปรุง

อาคารศรีตรังใหสวยงาม 

เหมาะแกการใชงาน      

 - เพื่อใหนักเรียนไดรับ

ความสะดวกสบายในการ

ใชบริการภายใน

สถานศึกษา

 - ปูกระเบื้องรอบอาคาร

และปูพื้นกระเบื้องใตบันได

โรงเรียนเทศบาล 3 

พื้นที่ไมนอยกวา 

198.00 ตารางเมตร 

พรอมบัวเชิงผนัง 

กระเบื้องเซรามิค 

ความยาวไมนอยกวา 

102.00 เมตร

 - 148,000  -  - -  - ปูกระเบื้อง

อาคารศรีตรัง 

จํานวน 1 แหง

 - อาคารศรีตรัง      

มีความสวยงาม 

เหมาะแกการใชงาน  

 - นักเรียนไดรับ

ความสะดวกสบายใน

การใชบริการภายใน

สถานศึกษา

สํานักการศึกษา

๗.3 แผนงานการศึกษา

273

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่  ๗ :  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ที่



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
34 โครงการพัฒนาขาราชครู

ในสังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

 - เพื่อใหครูไดมีโอกาส

พัฒนาความรู 

ความสามารถเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทํางาน

 - สําหรับครูโรงเรียน

เทศบาลทั้ง ๔ โรง 

และสําหรับครูศูนยพัฒนา

เด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย

 - 507,000 549,000 549,000 549,000  - พนักงานครู

ไดรับการอบรม

ไมนอยกวา       

 169 คน

 - ครูทางการศึกษา

ไดพัฒนาความรูเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

ในการทํางาน

สํานักการศึกษา

35 โครงการจางเหมาทํา

ความสะอาด

 - เพื่อใหอาคารเรียน 

อาคารปฏิบัติการ 

มีภาพลักษณที่ดีตอ

สายตาบุคคลภายในและ

ภายนอกที่มาติดตอ

ราชการ

 - จางเหมาบุคคลภายนอก

มาปฏิบัติงานในตําแหนง 

นักการภารโรง จํานวน 7 

อัตรา รร.ท. 1 จํานวน 2 

อัตรา, รร.ท.2 จํานวน 1 

อัตรา, รร.ท.3 จํานวน 2 

อัตรา, รร.ท.4 จํานวน 2 

อัตรา

 - 756,000 756,000 756,000 756,000  - มีจางเหมา

นักการภารโรง 

จํานวน 7 อัตรา

 - ทําใหอาคารสถานที่

 ไดรับการดูแลรักษา

ความสะอาดและถูก

สุขลักษณะอยางทั่วถึง

สํานักการศึกษา

36 โครงการจางเหมาบุคคล

ปฏิบัติหนาที่งานบันทึก

ขอมูล

 - เพื่อจางเหมาบุคคล

ปฏิบัติหนาที่งานบันทึก

ขอมูลในระบบสารสนเทศ

 - จางเหมาบุคคลปฏิบัติ

หนาที่งานบันทึกขอมูล

พัฒนาระบบสารสนเทศ 

จํานวน 1 อัตรา      

โรงเรียนเทศบาล 3

 -        30,000        120,000        120,000      120,000  - จํานวน 1 คน  - ทําใหงานบันทึก

ขอมูลและงานระบบ

สารสนเทศมี

ประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น

สํานักการศึกษา

274

งบประมาณ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่  ๗ :  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.3 แผนงานการศึกษา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
37 โครงการทาสีสนามบาส

เก็ตบอล 

โรงเรียนเทศบาล 1

 - เพื่อปรับปรุงสนาม

บาสของโรงเรียน

 - ทาสีพื้นสนามบาส

เก็ตบอล ดวยสีอะคลีลิก

พื้นที่รวมไมนอยกวา 

452 ตารางเมตร

 -  - 166,900  -  -  - ทาสีสนามบาส 

โรงเรียนเทศบาล 

1 จํานวน 1 แหง

 - โรงเรียนมีสนามบาส

ใหมในการจัดกิจกรรม

กลางแจง

สํานักการศึกษา

38 โครงการทาสีภายนอก

อาคารเรียน 1,2 และ 3 

โรงเรียนเทศบาล 1

 - เพื่อปรับปรุงสภาพ

อาคารเรียนใหดูใหม

อยูเสมอ

 - ประกอบดวย 

1.ทาสีอะครีลิกภายนอก

อาคารเรียน 1 พื้นที่ไมนอย

กวา 1,282 ตารางเมตร 

2.ทาสีอะครีลิก ภายนอก-

ภายใน อาคารเรียน 2 

พื้นที่รวมไมนอยกวา 

4,079 ตารางเมตร 

3.ทาสีอะครีลิกภายนอก

อาคารเรียน 3 พื้นที่

ไมนอยกวา 875 ตาราง

เมตร

 -  - 1,042,900      -  -  - ทาสีอาคารเรียน

 1,2 และ 3

จํานวน 3 หลัง

 - โรงเรียนมีอาคาร

เรียนที่ดูใหมอยูเสมอ

และสรางบรรยากาศ

ตอการเรียนรูของ

นักเรียน

สํานักการศึกษา

39 โครงการปรับปรุงเฟสไฟฟา

หองประชุมวาสนา 

โรงเรียนเทศบาล 1

 - เพื่อปรับปรุงระบบ

ไฟฟาใหมีเฟสสูงขึ้น

 - ไฟฟาจากระบบไฟฟา 

1 เฟส เปนระบบไฟฟา 

3 เฟส

 -  - 26,000           -  -  - มีระบบไฟฟา 3 

เฟส สําหรับใชใน

หองประชุม

 - โรงเรียนมีระบบ

ไฟฟาสําหรับใชในการ

จัดกิจกรรมตางๆ

ของหองประชุม

สํานักการศึกษา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
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๗.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่  ๗ :  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
40 โครงการกอสราง

ราวกันตกอาคารเรียน 3 

โรงเรียนเทศบาล 1

 - เพื่อปองกันอุบัติเหตุ

ไมใหนักเรียนตกจาก

อาคารเรียน

 - ติดตั้งราวกันตก

สแตนเลส สูงไมนอยกวา 

1.70 เมตร 

ยาวรวมไมนอยกวา 

84.40 เมตร

 -  - 207,900        -  -  - อาคารเรียน 3 

 ติดตั้งราวกันตก 

จํานวน 1 อาคาร

 - ครูและนักเรียนมี

ความปลอดภัยในการ

ใชอาคารเรียน

สํานักการศึกษา

41 โครงการทาสีอาคารชงโค 

โรงเรียนเทศบาล ๓

 - เพื่อพัฒนาปรับปรุง

อาคารชงโค 

ใหมีความสวยงาม 

เหมาะแกการใชงาน

 - ทาสีอะครีลิกภายนอก 

พื้นที่รวมไมนอยกวา 

1,530 เมตร

-  -        223,900  -  -  - อาคารไดรับ

การทาสี 

จํานวน ๑ หลัง

 - อาคารชงโค        

 มีความสวยงาม 

เหมาะแกการใชงาน

สํานักการศึกษา

42 โครงการทาสีกําแพง    

(ฝายอนุบาล)           

โรงเรียนเทศบาล ๓

 - เพื่อทาสีกําแพงให

สวยงาม

 - ทาสีรั้วกําแพงทั้ง 

4 ดาน 

รวมพื้นที่ไมนอยกวา 

1,302 ตารางเมตร

- - 178,300       - -  - กําแพงโรงเรียน

ไดทาสีรั้วใหม

 - กําแพงโรงเรียน

มีความสวยงาม

สํานักการศึกษา

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่  ๗ :  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

276

๗.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
43 โครงการปรับปรุงหอง

นาฏศิลป                

โรงเรียนเทศบาล 3

 - เพื่อปรับปรุงซอมแซม

หองนาฏศิลปใหมีความ

เหมาะสมในการใชงาน

 - ปรับปรุงหองนาฏศิลป 

ขนาดกวางไมนอยกวา 

3.50 เมตร 

ยาวไมนอยกวา 

18.00 เมตร

- - 423,000 - -  - ปรับปรุง

ซอมแซมหอง

นาฏศิลป       

จํานวน 1 หอง

 - หองนาฏศิลปใหมี

ความเหมาะสมในการ

ใชงาน

สํานักการศึกษา

44 โครงการกอสรางหลังคา

อัฒจันทร (สนามฟุตบอล)  

โรงเรียนเทศบาล ๔

 - เพื่อปองกันแดดและฝน  - กอสรางหลังคาคลุม

อัฒจันทรโครงเหล็ก 

หลังคาเมทัลชีท 

กวางไมนอยกวา 

4.25 เมตร 

ยาวไมนอยกวา 52 เมตร 

สูงไมนอยกวา 1.80 เมตร

- - 788,600 - -  - สนามฟุตบอล

โรงเรียนเทศบาล 4

มีหลังคาอัฒจันทร 

(สนามฟุตบอล)

 - สนามกีฬารองรับ

การใชงานอยางเต็ม

ศักยภาพ

สํานักการศึกษา

45 โครงการสรางหลังคา    

ทางเดิน (อนุบาล)       

โรงเรียนเทศบาล ๔

 - เพื่อปองกันแดดฝน

สําหรับนักเรียนอนุบาล

 - ประกอบดวย ทางเดิน

ยาวไมนอยกวา 43 เมตร

อาคารเสาโครงเหล็กหลังคา

เมทัลชีท  

ขนาดกวางไมนอยกวา 

10.50 เมตร 

ยาวไมนอยกวา 

10.00 เมตร

- - 834,900 - -  - โรงเรียนเทศบาล

 4 มีหลังคา

ทางเดิน (อนุบาล)

 - นักเรียนไดใช

ทางเดินที่สะดวกและ

ปลอดภัย

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่  ๗ :  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

277



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 - เพื่อแกปญหาพื้นที่ลุม

น้ําขังไมเอื้อตอการเรียนรู

 - เพื่อใหมีพื้นที่เปนลาน

กิจกรรมการเรียนรู

 - เพื่อใหมีพื้นที่หอง

จัดเก็บวัสดุอุปกรณ

สื่อการเรียนการสอน

ครุภัณฑเปนระเบียบ

และปลอดภัย

 - เพื่อจัดสภาพแวดลอม

ภูมิทัศนบริเวณโรงเรียน

ให

เอื้อตอบรรยากาศ

การเรียนการสอนนาอยู

และสวยงาม

ยุทธศาสตรที่  ๗ :  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

- 185,000       - -  - สภาพแวดลอม

ในโรงเรียน

รอยละ 70 

ไดรับการปรับปรุง

ใหเปนแหลงเรียนรู

 - ภูมิทัศนภายใน

สถานศึกษาที่

สวยงามสะดวกและ

ปลอดภัย มีลาน

กิจกรรม

จัดการเรียนการสอน

และมีหองจัดเก็บวัสดุ

สื่ออุปกรณการเรียน

การสอนและครุภัณฑ

สํานักการศึกษา

 - นักเรียนทุกระดับชั้น

ไดพื้นที่ลานกิจกรรมและ

โรงเรียนมีแหลงเรียนรู

ที่เอื้อตอการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนเพิ่มขึ้น

๗.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

46 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

และปรับปรุงพื้นที่ลาน

กิจกรรมโรงเรียนเทศบาล

 2 (บานตันหยงมะล)ิ

 - สภาพแวดลอมใน

โรงเรียนรอยละ 70 

ไดรับการปรับปรุง

ใหเปนแหลงเรียนรู

-

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

278



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
47 โครงการปรับปรุงสนาม

บาสเกตบอล 

โรงเรียนเทศบาล 2

 - เพื่อปรับปรุงสนาม

บาสเก็ตบอลใหมี

มาตรฐานและให

สอดคลอง

กับความเปนจริง

ตามสภาพพื้นที่

 - ปรับปรุงสนาม

บาสเก็ตบอล 

พื้นที่ไมนอยกวา 

633.00 ตารางเมตร 

พรอมแปนบาสเกตบอล    

จํานวน 2 แปน

 -  - 2,000,000      -  -  - สนามบาสเก็ต

บอล โรงเรียน

เทศบาล 2 

ไดรับการปรับปรุง

จํานวน 1 แหง

 - นักเรียนไดใช

สนามบาสเก็ตบอล

ที่ไดมาตรฐานและ

โรงเรียนมี

สนามบาสเก็ตบอลที่

เหมาะสมในการ

ใชงาน

สํานักการศึกษา

48 โครงการสรางสนาม

วอลเลยบอลชายหาด 

โรงเรียนเทศบาล 4

 - เพื่อสรางสนาม

วอลเลยบอลชายหาด

ที่ไดมาตรฐานให

นักเรียนและ

ประชาชนได

ใชเปนสถานที่

ออกกําลังกายและ

ฝกซอมกีฬา

 - กอสรางสนาม

วอลเลยบอกลชายหาด 

ขนาดกวาง 12.00 เมตร 

ยาว 20.00 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา 

240.00 ตารางเมตร 

จํานวน 1 แหง

 -  - 140,000        -  -  - โรงเรียน 

เทศบาล 4 

มีสนาม

วอลเลยบอล

ชายหาด

 - มีสนาม

วอลเลยบอลชายหาด

ที่รองรับการฝกซอม

และจัดการแขงขัน

กีฬาระดับตางๆ        

- นักเรียนและ

ประชาชนไดใชเปน

สถานที่ออกกําลัง

กายและเลนกีฬา

สํานักการศึกษา

งบประมาณ

279

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่  ๗ :  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
49 โครงการติดตั้งแผง         

ตาขายเหล็ก

ประชาสัมพันธโรงเรียน

เทศบาล ๒

 - เพื่อประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวสาร

ของโรงเรียน

 - แผงประชาสัมพันธ      

บนรั้วโรงเรียน              

ขนาด 0.8x50 ม.

- - 50,000 - -  - แผง

ประชาสัมพันธ 

บนรั้วโรงเรียน 

จํานวน ๑ ปาย

 - ผูปกครองและ

ประชาชนไดรับรู

ขอมูลขาวสาร

ของโรงเรียน

สํานักการศึกษา

50 โครงการปรับปรุงหองเรียน

อาคารมรกต 

โรงเรียนเทศบาล 4

 - เพื่อใหหองเรียนมี

ความพรอม ปลอดภัย

และเหมาะสม

ตอการใชงาน

 - เปลี่ยนประตู หนาตาง

บานเกล็ด หองเรียนอาคาร

มรกต

 -  - 196,000       -  -  - หองเรียน

อาคารมรกต

ไดรับการปรับปรุง

 - หองเรียน

มีความพรอม 

ปลอดภัยและหมาะ

สมตอการใชงาน

สํานักการศึกษา

51 โครงการกอสราง

อาคารเรียน 4 ชั้น 

โรงเรียนเทศบาล ๒

 - เพื่อใหมีสถานที่

เพียงพอกับจํานวน

นักเรียน

 - กอสรางอาคารเรียน 4

ชั้น 12 หอง ใตถุนโลง 

จํานวน 1 หลัง

- -   10,500,000 - -  - อาคารเรียน 

4 ชั้น 

จํานวน 1 หลัง

  - โรงเรียนมี

หองเรียนที่เพียงพอ

สําหรับนักเรียน

สํานักการศึกษา

52 โครงการติดตั้งกันสาด 

หลังคาโคงทางเขาโรงเรียน

เทศบาล 2

 - เพื่ออํานวยความ

สะดวกและปองกันแดด 

ฝน แกนักเรียน

 - กันสาดหลังคาโคง 

จํานวน 1 หลัง

- -        300,000 - -  - กันสาด

หลังคาโคง 

จํานวน 1 หลัง

  - นักเรียนและ

ผูปกครองไดรับความ

สะดวก

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตรที่  ๗ :  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
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เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
53 โครงการกอสรางหลังคา

โคงเชื่อมอาคาร 1 

กับอาคาร 3 

โรงเรียนเทศบาล 1

 - เพื่อใหเกิดความรมรื่น

และมีบรรยากาศที่เอื้อ

ตอการเรียนรูและ

การจัดกิจกรรมตางๆ   

ของโรงเรียน

 - กอสรางหลังคาโคง

เชื่อมอาคาร 1 

กับอาคาร 3     

โรงเรียนเทศบาล 1

 -  -  - 1,500,000  -  - มีหลังคาโคง

คลุมระหวาง

อาคาร 1 และ

อาคาร 3

 - โรงเรียนมีพื้นที่รม

เพิ่มขึ้น เพื่อใชใน

กิจกรรมการเรียน

การสอน

สํานักการศึกษา

54 โครงการติดตั้งประตูยืด

ทางขึ้นอาคารเรียน 1 

โรงเรียนเทศบาล 1

 - เพื่อปรับปรุงของเดิม

ที่ชํารุดและใหเกิดความ

ปลอดภัยตอนักเรียน ครู

และผูปกครอง

 - ติดตั้งประตูยืดทางขึ้น

อาคารเรียน 1 

ขนาดกวาง 5.00 เมตร

สูง 3.00 เมตร

 -  -  - 100,000        -  - มีประตูยืดทาง

ขึ้นอาคารเรียน 

1 ใหม 

จํานวน 1 จุด

 - โรงเรียนมีประตูยืด

ทางขึ้น

อาคารเรียน 1 ใหม 

และมีความปลอดภัย

สําหรับนักเรียน ครู

และผูปกครอง

สํานักการศึกษา

55 โครงการปรับปรุงหองน้ํา

อาคาร 1                 

โรงเรียนเทศบาล 1

 - เพื่อทดแทนของเดิมที่

ชํารุด

 - ปรับปรุงประตูหองน้ํา

อาคารเรียน 1

 -  -  - 300,000        -  - มีการปรับปรุง

หองน้ํา 

อาคาร 1 

จํานวน 9 หอง

 - โรงเรียน

มีหองน้ําใหม 

ที่สามารถใชงานได

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่  ๗ :  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

281



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
56 โครงการปูกระเบื้อง

อาคารมรกต 

โรงเรียนเทศบาล 4

 - เพื่อพัฒนาปรับปรุง

อาคารมรกตใหสวยงาม 

เหมาะสมตอการใชงาน  

- เพื่อใหนักเรียนไดรับ

ความสะดวกสบาย

ในการใชบริการ

ภายในสถานศึกษา

 - ปูกระเบื้องใหหองเรียน

หนาระเบียงและบันได 

อาคารมรกต ชั้น 2,3 

และ 4 พื้นที่ไมนอยกวา 

1,500.00 ตารางเมตร 

(ตารางเมตรละ 800 บาท)

 -  -  - 1,200,000     -  - ปูกระเบื้อง

อาคารมรกต 

จํานวน 1 แหง

 - อาคารมรกตมี

ความสวยงาม

เหมาะสม

ตอการใชงาน       

- นักเรียนไดรับความ

สะดวกสบาย

ในการใชบริการ

ภายในสถานศึกษา

สํานักการศึกษา

57 โครงการปรับปรุงหองเรียน

อาคารไพลิน 

โรงเรียนเทศบาล 4

 - เพื่อใหหองเรียน

มีความพรอม ปลอดภัย

และเหมาะสม

ตอการใชงาน

 - เปลี่ยนประตู หนาตาง

บานเกล็ดหองเรียน

อาคารไพลิน

 -  - 196,000        -  - หองเรียน

อาคารไพลินไดรับ

การปรับปรุง

 - หองเรียน

มีความพรอม 

ปลอดภัยและหมาะ

สมตอการใชงาน

สํานักการศึกษา

58 โครงการปรับปรุง

หองเรียน อาคารบุษราคัม 

โรงเรียนเทศบาล 4

 - เพื่อใหหองเรียน

มีความพรอม ปลอดภัย

และเหมาะสม

ตอการใชงาน

 - เปลี่ยนประตู หนาตาง

บานเกล็ด หองเรียน

อาคารบุษราคัม

 -  -  - 96,000          -  - หองเรียน

อาคารบุษราคัม

ไดรับการปรับปรุง

 - หองเรียนมีความ

พรอม ปลอดภัย

และหมาะสมตอการ

ใชงาน

สํานักการศึกษา

วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่  ๗ :  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
59 โครงการปรับปรุงหองน้ํา

ภายในอาคารเรียน

เปนหองพักครู 

อาคารมรกต

ชั้น 2,3 และ 4 

โรงเรียนเทศบาล 4

 - เพื่อความสะดวกใน

การปฏิบัติงานของครู

และสามารถดูแล

นักเรียนไดอยางใกลชิด  

- เพื่อใชพื้นที่ภายใน

อาคารเรียนไดอยางคุมคา

 - ปรับปรุงหองน้ําภายใน

อาคารเรียนเปนหองพักครู

 ขนาด 4.50เมตร 

ยาว 6.50 เมตรพื้นที่

รวมไมนอยกวา 

29.25 ตารางเมตร 

จํานวน 3 หอง

 -  -  - 135,000        -  - มีหองพักครู

ภายในอาคาร

มรกต ชั้น 2,3 

และ 4 จํานว 3 

หอง

 - ครูมีความสะดวก

ในการปฏิบัติงาน

สามารถดูแลนักเรียน

ไดอยางใกลชิด 

และใชพื้นที่ภายใน

อาคารเรียนได

อยางคุมคา

สํานักการศึกษา

60 โครงการปรับปรุงหองน้ํา

ภายในอาคารเรียนเปน

หองพักครู อาคารบุษราคัม

ชั้น 4 โรงเรียนเทศบาล 4

 - เพื่อความสะดวกใน

การปฏิบัติงานของครู

และสามารถดูแล

นักเรียนไดอยางใกลชิด  

- เพื่อใชพื้นที่ภายใน

อาคารเรียนไดอยางคุมคา

 - ปรับปรุงหองน้ําภายใน

อาคารเรียนเปนหองพักครู

ขนาดกวาง 4.20 เมตร  

ยาว 6.50 เมตร

พื้นที่ไมนอยกวา 

27.30 ตารางเมตร 

จํานวน 1 หอง

 -  -  - 45,000          -  - มีหองพักครู

ภายในอาคาร

บุษราคัม ชั้น 4 

จํานวน 1 หอง

 - ครูมีความสะดวก

ในการปฏิบัติงาน

สามารถดูแลนักเรียน

ไดอยางใกลชิด 

และใชพื้นที่ภายใน

อาคารเรียน

ไดอยางคุมคา

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่  ๗ :  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

283



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
61 โครงการปรับปรุงหอง

ประชุมอาคารศรีตรัง 

โรงเรียนเทศบาล ๓

 - เพื่อปรับปรุงหอง

ประชุมอาคารศรีตรัง

ใหมีความพรอมในการ

จัดกิจกรรมตางๆ

 - ปรับปรุงซอมแซมหอง

ประชุมอาคารศรีตรัง    

(ตกแตง,ติดตั้งระบบไฟฟา

และเครื่องขยายเสียง ฯลฯ)

- - - 2,500,000 -  - หองประชุม

ศรีตรัง          

จํานวน ๑ หอง

 - หองประชุม

อาคารศรีตรัง

มีความพรอม

ในการจัดกิจกรรม

ตางๆ

สํานักการศึกษา

62 โครงการกอสรางหลังคา

คลุมสนาม (โดม) 

โรงเรียนเทศบาล ๑

 - เพื่อสรางบรรยากาศให

เอื้อตอการเรียนรูและ

สะดวกในการจัด

กิจกรรมตางๆ

 - กอสรางหลังคาคลุม

สนาม (โดม) 

สนามบาสเกตบอล,

สนามเปตอง,สนามเด็กเลน

- - - 1,300,000 -  - หลังคาคลุม

สนาม (โดม) 

จํานวน ๓ แหง

 - บรรยากาศใหเอื้อ

ตอการเรียนรูและ

สะดวกในการจัด

กิจกรรมตางๆ

สํานักการศึกษา

63 โครงการติดตั้งหลังคา   

สนามเด็กเลน           

โรงเรียนเทศบาล ๔

 - เพื่อเพิ่มสถานที่ให

เด็กพัฒนาการเรียนรูใน

ทุกสภาวะอากาศ

 - หลังคา 

ขนาด 20x20 ม.

- - - 300,000 -  - ติดตั้งหลังคา

สนามเด็กเลน 

จํานวน 1 ชุด

 - นักเรียนมีสนาม

ใชในการพัฒนา

การเรียนรู

สํานักการศึกษา

64 โครงการจัดทําปาย

ประชาสัมพันธ      

โรงเรียนเทศบาล ๔

 - เพื่อใชในการ

ประชาสัมพันธขาวสาร

ตางๆ ของโรงเรียน

 - ปายแผงเหล็ก            

ขนาด 4x8 ฟุต          

จํานวน 4 ปาย

- - - 120,000 -  - โรงเรียน

เทศบาล 4 มีปาย

แผงเหล็ก

จํานวน 4 ปาย

 - ผูปกครองและ

นักเรียนรับทราบ

ขาวสารจาก

โรงเรียนสะดวกยิ่งขึ้น

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่  ๗ :  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

284



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
65 โครงการปรับปรุงโรง

ฝกงานโรงเรียนเทศบาล 4

 - เพื่อซอมแซมอาคาร

โรงฝกงานใหใชงาน

ไดเต็มศักยภาพ

 - ปรับปรุงซอมแซม  

โรงฝกงาน จํานวน 1 หลัง

- - - 250,000 -  - ปรับปรุง

ซอมแซม        

โรงฝกงาน     

จํานวน 1 หลัง

 - มีโรงฝกงาน

ที่ใชงานได

อยางเต็มศักยภาพ

สํานักการศึกษา

66 โครงการปรับปรุงรั้ว 

โรงเรียนเทศบาล ๔

 - เพื่อซอมแซมรั้ว

โรงเรียนใหมีความ

สวยงามและปลอดภัย

 - ซอมแซมรั้วติดถนน

ทรายทอง 5 ซอย 1 

และติดแผงกันขโมย

- - - 500,000 -  - ซอมแซมรั้วติด

ถนนทรายทอง 5

 ซอย 1 และ

ติดแผงกันขโมย 

จํานวน 1 แหง

  - โรงเรียนมีความ

สวยงามและปลอดภัย

สํานักการศึกษา

67 โครงการกอสรางอาคาร

เรียน ๓ ชั้น ๑๒ หองเรียน

 โรงเรียนเทศบาล ๔

 - เพื่อทดแทนอาคาร

เรียนที่ชํารุดและ

มีหองเรียนตางๆ

เพียงพอในการจัด

กิจกรรมการเรียน

การสอน

 - อาคารเรียน คสล. 3 ชั้น

 12 หองเรียน 

ทดแทนอาคารไม 

อาคารทับทิม

- - - 8,500,000 -  - อาคารเรียน 

คสล. 

ขนาด ๓ ชั้น 

12 หองเรียน

 - มีอาคารเรียนและ

หองเรียนที่ปลอดภัย

และพรอมใน

การจัดการเรียนการ

สอน

สํานักการศึกษา

68 โครงการปรับปรุงหอง

ประชุมอาคารวาสนา

  - เพื่อใหหองประชุม

วาสนามีความพรอม

ในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน

 - ปรับปรุงหองวาสนา

พรอมตกแตง ทาสี 

ติดตั้งระบบไฟฟาและ

เครื่องขยายเสียง

- - - 1,900,000 -  - ปรับปรุงหอง

วาสนา         

จํานวน ๑ หอง

 - หองประชุมวาสนา

มีความพรอม

ในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่  ๗ :  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

285



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
69 โครงการทาสีภายนอกอาคาร

เรียน ๒ โรงเรียนเทศบาล ๒

 - เพื่อทาสีอาคารให

สวยงาม

 - ทาสีอาคารเรียน ๒     

ขนาดพื้นที่ไมเกิน ๕๐๐ ตร.ม.
- - - - 200,000  - ทาสีอาคาร ๒ 

จํานวน ๑ อาคาร

 - อาคารโรงเรียน

เทศบาล ๒ 

มีความสวยงาม

สํานักการศึกษา

70 โครงการปรับปรุงอาคาร 

(คาเธร)

 - เพื่อปรับปรุงอาคารให

สามารถใชสอยประโยชน

ได

อยางมีประสิทธิภาพ

 - อาคาร ๔ ชั้น - - - - 5,000,000  - จํานวน ๑ แหง  - มีอาคารที่สามารถ

รองรับกิจกรรมตางๆ

ของสํานักการศึกษาได

สํานักการศึกษา

71 โครงการปรับปรุงหองน้ํา 

อาคารเรียน ๒           

โรงเรียนเทศบาล ๑

 - เพื่อปรับปรุงหองน้ํา

อาคารเรียน ๒ 

เปนหองปฏิบัติการ 

เชน หองตัดเย็บ 

หองตัดผม เปนตน

 - ปรับปรุงหองน้ํา      

อาคารเรียน ๒

- - - - 300,000  - ปรับปรุง

หองน้ําเปน

หองปฏิบัติการ

จํานวน ๑ หอง

 - มีหองปฏิบัติ

การใชในงานตัดเย็บ 

ตัดผม ฯลฯ

สํานักการศึกษา

72 โครงการปรับปรุงปายชื่อ 

โรงเรียนเทศบาล 1-4

 - เพื่อใหโรงเรียนมีปาย

ชื่อโรงเรียนที่เหมาะสม

ตามแบบที่กรมสงเสริมฯ

กําหนด

 - ปายชื่อโรงเรียน - - - 800,000      - ปายชื่อโรงเรียน

จํานวน 4 ปาย

 - โรงเรียนมีปายชื่อ

โรงเรียนที่เหมาะสม

สวยงาม

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตรที่  ๗ :  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.3 แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
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โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
73 โครงการปรับปรุงสนาม

ฟุตบอล (ภายในสนาม

กีฬามหาราช)

 - เพื่อปรับปรุงสนาม

ฟุตบอลใหไดมาตรฐาน

และใหเยาวชน 

ประชาชนไดใชเปน

สถานที่ออกกําลังกาย

 - ปรับปรุงสนามฟุตบอล 

(ภายในสนามกีฬามหาราช)

-  -  -  - 500,000  - จํานวน ๑ แหง  - มีสนามฟุตบอลที่

รองรับการฝกซอม

และจัดการแขงขัน

กีฬาในระดับตางๆ ได

 - เด็กเยาวชนและ

ประชาชนไดออก

กําลังกายและเลน

กีฬาเพิ่มมากขึ้น 

ทําใหมีสุขภาพที่

แข็งแรงสมบูรณ

หางไกลยาเสพติด

สํานักการศึกษา

รวม 73 โครงการ 21,829,200 3,660,000  18,688,400   20,367,000  8,225,000  
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่  ๗ :  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

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

ปรับปรุงอาคารกักสัตว 

(เพิ่มเติม) พรอมรั้วตาขาย

โดยรอบบริเวณ

 - เพื่อใชเปนสถานที่

กักกันสุนัขจรจัดและ

สุนัขที่ตองสงสัย

อาจจะเปนโรคติดตอ

 - กอสรางปรับปรุงตอเติม

อาคารเดิม ประกอบดวย 

รั้วตาขาย,เสริมหลังคาและ

เทพื้นภายใน

300,000  -  -  -  -  - ลดปริมาณสุนัข

จรจัดในแหลงชุมชน

 - สุนัขที่สงสัยอาจ

เปนโรคติดตอไดรับ

การตรวจคัดกรอง 

รอยละ 100

 - ลดอัตราเสี่ยง

จากการถูกสุนัขจร

จัดทําราย              

- ลดความเสี่ยงจาก

โรคพิษสุนัขบา

กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการตอเติมอาคาร

กักสัตว รั้วตาขาย

พรอมหลังคา

 - เพื่อใชเปนสถานที่

กักกันสุนัขจรจัดและ

สุนัขที่ตองสงสัย

อาจจะเปนโรคติดตอ

 - ตอเติมอาคารกักสัตว 

ขนาด 20x20 เมตร

พื้นคอนกรีต รั้วตาขาย

พรอมหลังคา

 -     2,400,000  -  -  -  - ลดปริมาณสุนัข

จรจัดในแหลงชุมชน

 - สุนัขที่สงสัยอาจ

เปนโรคติดตอไดรับ

การตรวจคัดกรอง 

รอยละ 100

 - ลดอัตราเสี่ยง

จากการถูกสุนัขจร

จัดทําราย              

- ลดความเสี่ยงจาก

โรคพิษสุนัขบา

กองสาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่  ๗ :  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.4 แผนงานสาธารณสุข

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

288

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการปรับปรุง

ทัศนียภาพและรั้ว        

บริเวณอาคารกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

 - เพื่อใหประชาชนที่มา

รับบริการมีความ

สะดวกสบายยิ่งขึ้น

 - ปรับปรุงทัศนียภาพและ

รั้วบริเวณอาคารกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

พรอมติดตั้งประตูเหล็กเลื่อน

 ดานหนาประตู ทางเขา 

และปรับปรุงพื้นทางเดิน 

และที่จอดรถ บริเวณรอบๆ 

อาคาร และตอเติมอาคาร

หองพักเวรยาม

 -  -  -  - 700,000       - อาคารกอง

สาธารณสุขฯ 

จํานวน ๑ แหง

 - ประชาชนผูมารับ

บริการมีความ

สะดวกสบายมาก

ยิ่งขึ้น

กองสาธารณสุขฯ

รวม 3 โครงการ 300,000    2,400,000  -  - 700,000     

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน

ยุทธศาสตรที่  ๗ :  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

289



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจางเหมา

สํารวจออกแบบ 

ประมาณการโครงการ

กอสรางตางๆ

 - เพื่อใหโครงการ

กอสรางตางๆ 

ที่เกินศักยภาพ 

ไดรับการสํารวจ 

ออกแบบและ

ประมาณการที่ได

มาตรฐาน

 - โครงการกอสรางตางๆ

 ที่เกินศักยภาพ

2,000,000   -    -    -    -   - มีแบบแปลน

และงบประมาณ

การที่ไดมาตรฐาน

 - มีแบบแปลนและ

ประมาณราคาที่ได

มาตรฐาน

กองชาง

2 โครงการจางเหมา

บริการผูปฏิบัติงานทํา

ความสะอาดอาคาร

สํานักงานกองชาง

 - เพื่อดูแลรักษาความ

สะอาดอาคาร

สํานักงานกองชาง

 - ผูปฏิบัติงานดูแลรักษา

ความสะอาดอาคาร

สํานักงานกองชาง    

จํานวน 1 คน

 - 108,000       108,000      108,000     108,000          - ผูปฏิบัติงาน 

จํานวน 1 คน   

ดูแลรักษาอาคาร 

สํานักงานกองชาง

ใหมีความสะอาด

เรียบรอย

 - อาคารสํานักงาน

กองชางมีความสะอาด

ประชาชนที่  มาใช

บริการมีความพีงพอใจ

กองชาง

๗.5 แผนงานเคะหะและชุมชน

ตัวชี้วัด (KPI)ที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่  ๗ :  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๒๙๐

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการจัดซื้อไฟ

ประดับตกแตง

 - เพื่อปรับปรุง      

ภูมิทัศนเมืองให

สวยงาม สรางภาพ

ลักษที่ดีใหแก

นักทองเที่ยว

 - ถนนเอเชีย ๑๘      

สวนภูมินทร,สวนหนา

โรงพยาบาล,สี่แยกเมอลิน

,ซุมหนาประตูเมือง

 - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000  - ไมไฟประดับ 

๕ จุด

 - เมืองมีความสวยงาม

 สรางความประทับใจ

ใหกับประชาชนใน

พื้นที่และนักทองเที่ยว

กองชาง

4 โครงการกอสราง

และปรับปรุง

หองน้ํา-หองสวมและ

ระบบประปา 

ภายในอาคารน้ําตก 

สวนมิ่งขวัญประชา

 - เพื่อปรับปรุง

หองน้ํา-หองสวมให

สามารถใชงานไดดี 

รองรับประชาชนที่มา

ใชบริการได

 - จํานวน ๑ แหง  -  -  -  - 800,000          - จํานวน ๑ แหง  - สวนสาธารณะมี

หองน้ําที่สามารถใช

การไดดี เพียงพอตอ

ความตองการของ

ประชาชนที่มาใชบริการ

กองชาง

5 โครงการจัดทําจุด

บริการและ

ประชาสัมพันธ

 - เพื่อจุดบริการและ

ประชาสัมพันธใหกับ

ประชาชนในเพื้นที่

และนักทองเที่ยว

 - ขนาด ๑.๕๐x๔.๐๐ ม.  -  -  -  - 800,000          - จํานวน ๑๐ จุด  - มีจุดบริการ

ประชาชนที่เปน

ระเบียบเรียบรอย

กองชาง

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.5 แผนงานเคะหะและชุมชน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

291

ยุทธศาสตรที่  ๗ :  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด (KPI)วัตถุประสงคโครงการที่



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการกอสราง

ปรับปรุงรั้วสนามกีฬา

สันติภาพ

 - เพื่อใหยามรักษา

กราณดูแลความ

เรียบรอย ปลอดภัย   

มีอาคารสําหรับพัก

และรั้วโดยรอบเพื่อ

ความปลอดภัยใน

ทรัพยสินของสนามกีฬา

 - อาคารปอมยาม        

 รั้วและกีฬาสันติภาพ

 -  -  -  -       2,000,000  - อาคารปอมยาม

 ๑ หลัง         

และรั้วโดยรอบ

 - มีอาคารปอมยาม

สําหรับยาม

รักษาการณที่คอยดูแล

ความปลอดภัยและมี

รั้วรอบอาคารเพื่อ

ความปลอดภัยใน

ทรัพยสินของสนามกีฬา

กองชาง

7 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงอาคารกองชาง

(สวนสาธารณูปโภค)

 - เพื่อปรับปรุงอาคาร

ใหสามารถใชสอย

ประโยชนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

 - อาคารกองชาง    

จํานวน ๑ แหง

 -  -  -  -       5,000,000  - จํานวน ๑ แหง  - มีความพรอมและ

เพิ่มประสิทธิภาพใน

การทํางาน

กองชาง

8 โครงการจัดซื้อที่ดิน

เพื่อขยายศูนยกําจัด

ขยะมูลฝอย

 - เพื่อขยายพื้นที่กําจัด

ขยะ

 - พื้นที่ไมนอยกวา ๕๕ ไร  -  -  -  -     31,000,000  - มีพื้นที่รองรับ

ขยะมากขึ้น    

รอยละ ๙๐

 - มีพื้นที่เพียงพอใน

การรองรับขยะที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคต

กองสาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่  ๗ :  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.5 แผนงานเคะหะและชุมชน

ผลที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

292

ที่ โครงการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการศึกษาความ

เหมาะสมระบบบําบัด

น้ําเสียรวม

 - เพื่อแกปญหาดาน

การบําบัดน้ําเสียใน

อนาคต

 - จํานวน ๑ แหง  -  -  -  - 3,000,000       - ปญหาในเรื่อง

ของมลพิษที่มีตอ

สิ่งแวดลอมลดลง 

รอยละ ๖๐

 - ลดปญหาในเรื่อง

ของมลพิษที่มีตอ

สิ่งแวดลอม

กองสาธารณสุขฯ

รวม 9 โครงการ 2,000,000 2,108,000   2,108,000 2,108,000 44,708,000

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่  ๗ :  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.5 แผนงานเคะหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน

293



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสราง

หอกระจายขาว

 - เพื่อติดตั้งบริเวณที่ทําการ

ชุมชนสันติสุขและชุมชน

จือแรตูลี

 - กอสรางที่ทําการชุมชน 

จํานวน 2 แหง ชุมชนสันติสุข

และชุมชนจือแรตูลี

ประกอบดวยเสา tower 

สามเหลี่ยม 

สูง ๖ เมตร มีหลังคาคลุม 

จํานวน ๒ ตน, Power Mix 

กําลังขับไมนอยกวา ๓๐๐ วัตต

 จํานวน ๒ เครื่อง,เครื่อง DVD 

ใชแผน CD และ USB ได 

จํานวน ๒ เครื่อง,ชุดลําโพง

ฮอรน ขนาด 150 วัตต มี 

Matching Cine ปากฮอรน 

๑๕ นิ้ว จํานวน ๘ ตัวและ

ไมโครโฟนสายแบบไดนามิค 

จํานวน ๔ ตัว พรอมติดตั้ง

95,400   -    -    -    -   - หอกระจายขาว

 จํานวน 2 แหง

 - มีหอกระจายขาวใชใน

การประชาสัมพันธ

ภายในชุมชน

กองสวัสดิการ

สังคม

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นที่แบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  7 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่  7 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

7.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

๒๙๔



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการกอสรางที่ทํา

การชุมชนตันหยงมะลิ

 - เพื่อใหมีที่ทําการชุมชนไว

จัดกิจกรรมของชุมชน

 - ที่ทําการชุมตันหยงมะลิ 

ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร    

ยาว ๑๕.๐๐ เมตร

1,000,000    -    -    -    -   - ชุมชนตันหยง

มะลิ 

จํานวน ๑ แหง

 - มีที่ทําการชุมชนไว

จัดกิจกรรมของชุมชน

กองสวัสดิการ

สังคม

3 โครงการปรับปรุงศูนย

เรียนรูผูสูงอายุ    

(อาคารสงเสริมอาชีพ)

 - เพื่อใหผูสูงอายุและ

ประชาชนที่สนใจมีสถานที่

เรียนรูพัฒนาสงเสริมดาน

อาชีพ

 - ขนาดกวาง        

6.00x7.50 ม.            

รวมพื้นที่ไมนอยกวา    

45.00 ตร.ม.

500,000  -  -  -   -   - จํานวน ๑ แหง  - ผูสูงอายุและ

ประชาชนไดรับความรู

 ทักษะในดานอาชีพ

เพิ่มขึ้น

กองสวัสดิการฯ

4 โครงการฝกอบรมและ

ทัศนศึกษาดูงานของ

กลุมพลังมวลชน

 - เพื่อใหคณะกรรมการ

ชุมชน แกนนําสตรี เยาวชน

 ผูสูงอายุและผูพิการมี

โอกาสเรียนรูและมี

ประสบการณนอกสถานที่

 - คณะกรรมการชุมชน 

แกนนําสตรี เยาวชน 

ผูสูงอายุและผูพิการ   

จํานวน ๒๘ ชุมชน

1,000,000   -    -    -    -   - รอยละ ๘๐ 

ของ

กลุมเปาหมายมี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ

 - กลุมพลังมวลชน

สามารถนํา

ประสบการณจากการ

ทัศนศึกษาดูงาน

ประยุกตใชในการ

พัฒนาชุมชน

กองสวัสดิการ

สังคม

งบประมาณ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นที่แบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  7 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่  7 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

7.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

295



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการฝกอบรมและ

จัดเก็บขอมูลพื้นฐานเพื่อ

การพัฒนา

 - เพื่อทราบขอมูลพื้นฐาน

ของประชาชน

 - ชุมชนในเขตเทศบาล 

จํานวน ๒9 ชุมชน

100,000   -    -    -    -   - รอยละ ๗๕    

มีขอมูลที่

สามารถนํามาใช

ในการ

ประกอบการ

จัดทําแผนชุมชน

และแผนเทศบาล

ได

 - ไดขอมูลที่ถูกตอง

และเปนจริง

กองสวัสดิการ

สังคม

6 โครงการจัดทําแผนชุมชน  - เพื่อใหชุมชนมีสวนรวมใน

การวางแผนและกําหนด

ทิศทางของชุมชนรวมกับ

เทศบาล

 - ชุมชนในเขตเทศบาล

จํานวน ๒9 ชุมชน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  - รอยละ ๘๐   

ของ

กลุมเปาหมายมี

ความพึงพอใจตอ

โครงการ

 - ปญหาตางๆ       ใน

ชุมชนไดรับการแกไข

ตามแผนที่ตนเองไดวาง

ไว

กองสวัสดิการ

สังคม

งบประมาณ

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  7 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่  7 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

7.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นที่แบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา
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เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการฝกอบรมและ

ทัศนศึกษาดูงานของ

กลุมพลังมวลชนตางๆ

                                                                                              - 930,000 930,000 930,000 950,000

 - เพื่อสรางโอกาสใหกลุม

สตรีเกิดกระบวนการเรียนรู

และนําไปตอยอดสูการสราง

ความเขมแข็งของกลุมใน

อนาคต

 - เพื่อใหกลุมสตรีนําความรู

ไปประยุกตใชใหเกิด

ประโยชน

 - เพื่อสงเสริมใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูการ

ดําเนินกิจกรรมการสราง

ความเขมแข็งของชุมชน

 - คณะกรรมการชุมชน

เกิดกระบวนการเรียนรู

และนําไปสูการพัฒนา

ภายในชุมชน

 - เพื่อนําประสบการณใหม

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

ของ

กลุมเปาหมายมี

ความพีงพอใจตอ

โครงการ

กองสวัสดิการฯ

1.1 กิจกรรมศึกษาดูงาน

ดานกระบวนการ

เสริมสรางความเขมแข็ง

และการสงเสริมอาชีพ

ของกลุมสตรี 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  7 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ที่

7.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่  7 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

 - คณะกรรมการกลุมสตรี

จํานวน 40 คน เจาหนาที่

กองสวัสดิการฯ จํานวน 5 คน

 - 180,000 180,000 180,000

7

180,000  - รอยละ 80 

ของ

กลุมเปาหมายมี

ความพีงพอใจตอ

โครงการ

กองสวัสดิการฯ - คณะกรรมการกลุม

สตรีเกิดกระบวนการ

เรียนรูและนําไป

ประยุกตใหเกิด

ประโยชนสูงสุด

 - คณะกรรมการชุมชนและ

เจาหนาที่กองสวัสดิการฯ ไม

นอยกวา 100 คน

1.2 กิจกรรมการสราง

ความเขมแข็งของ

คณะกรรมการชุมชน

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - เพื่อใหแกนนําผูสูงอายุได

เสริมสรางประสบการณ

และพัฒนาการเรียนรูคุณคา

ความเปนไทย

 - สรางความเขาใจการเรียน

รูเทาทันสังคมโลกในกลุม

ประเทศอาเซียน

 - ปลูกจิตสํานึกคานิยม

ความเปนไทย มีคุณธรรม 

จริยธรรมเอื้ออาทรตอผูอื่น

 - เพื่อใหแกนนําเยาวชนมี

ความรู ในดานพัฒนากลุม

ชุมชน และสังคม

 - สงเสริมใหดําเนิน

กิจกรรมของเยาวชนเกิด

่ - สรางความรักสามัคคีและ

ความเขาใจอันดีแกกลุม

เยาวชน

งบประมาณ
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 - แกนนําเยาวชน           

กลุมเยาวชน สภาเด็ก        

 และเยาวชน เจาหนาที่ของ

เทศบาล จํานวนไมนอยกวา 

44 คน

150,0001.4 กิจกรรมเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพแกนนํา

เยาวชนและศึกษาดูงาน

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - รอยละ 80 

ของ

กลุมเปาหมายมี

ความพีงพอใจตอ

โครงการ

 - แกนนําเยาวชน

สามารถพัฒนา       

กลุมชุมชนและสังคม 

ใหดียิ่งขึ้น เกิดความ

ตอเนื่องในกิจกรรมของ

เยาวชน มีความเขาใจ

อันดีตอกัน

กองสวัสดิการฯ - 150,000 150,000 150,000

 - แกนนําผูสูงอายุและ

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ          

ไมนอยกวา 44 คน

1.3 กิจกรรมฝกอบรม

เพิ่มพูนประสิทธิภาพ

แกนนําศูนยเรียนรู

ผูสูงอายุและศึกษาดูงาน 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

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

ของ

กลุมเปาหมายมี

ความพีงพอใจตอ

โครงการ

 - แกนนําผูสูงอายุเกิด

กระบวนการเรียนรู

คานิยม คุณคาความ

เปนไทยรูเทาทันโลกใน

กลุมประเทศอาเซียน

กองสวัสดิการฯ

ยุทธศาสตรที่  7 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

7.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  7 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.5 กิจกรรมฝกอบรม

เพิ่มพูนประสิทธิภาพ

แกนนําผูพิการและ

ศึกษาดูงาน

 - เพื่อใหผูพิการมีคุณภาพ

ชีวิตดานสุขภาพ 

และดานสังคมที่ดี 

เกิดเครือขายการจัดบริการ

คนพิการในทองถิ่น 

เกิดการประสานความ

รวมมือระหวางภาคสวน

ตางๆ และหาประสบการณ

จากภายนอกมาปรับใชให

เกิดประโยชนในการทํางาน

ในพื้นที่

 - กลุมผูพิการมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีในทุกๆ ดาน

 -  -  -  - 20,000      - ผูพิการมี

คุณภาพชีวิตที่ดี 

เกิดเครือขายการ

จัดการคนพิการ

รอยละ 70

 -  มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ในทุกๆ ดาน 

และเกิดเครือขายใน

การทํางาน

กองสวัสดิการฯ

8 โครงการจางเหมา

บุคคลภายนอก

ดําเนินการดูแล

กองสวัสดิการสังคมและ

ศูนยเรียนรูผูสูงอายุ

 - เพื่อทําหนาที่ทําความ

สะอาดสํานักงานและบริเวณ

โดยรอบอาคารกอง

สวัสดิการสังคม

 - จางเหมาบุคคลภายนอก

ปฏิบัติงานรักษาความ

สะอาดสํานักงานและบริเวณ

โดยรอบอาคารกอง

สวัสดิการสังคม จํานวน 1 คน

 -  - 108,000 108,000     108,000      - อาคารกอง

สวัสดิการฯ และ

บริเวณโดยรอบ

อาคารมีความ

สะอาดและ

พรอมบริการแก

ประชาชนเขามา

ติดตอราชการ

 - ประชาชนที่มารับ

บริการไดรับความ

สะดวก

กองสวัสดิการฯ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นที่แบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  7 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่  7 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

7.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
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เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการเทศบาล        

พบประชาชน

 - เพื่อทราบถึงปญหาความ

ตองการของประชาชนอยาง

แทจริง                 

- เพื่อเปนการออกพบปะ

ประชาชนในเขตเทศบาลทุก

ชุมชนอยางใกลชิดและทั่วถึง

- เพื่อเสริมสรางทัศนคติที่ดี

ตอเทศบาล

 - ออกบริการประชาชนใน

เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 จํานวน 29 ชุมชน

 -  - 200,000 200,000 200,000  - เทศบาล

สามารถรับทราบ

ปญหาและนํา

บริการไปสูชุมชน

ไดรอยละ 70

 - สามารถแกไขปญหา

ชุมชนได    และ

ใหบริการสมาชิกชุมชน

ไดอยางทั่วถึง

กองสวัสดิการฯ

๓๐๐

ยุทธศาสตรที่  7 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

7.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นที่แบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  7 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการกอสรางหอ

กระจายขาวพรอมติดตั้ง

ชุมชนจือแรตูลีและ

ชุมชนสันติสุข

 - เพื่อเผยแพร

ประชาสัมพันธขอมูล

ขาวสารของชุมชนจือแรตูลี

และชุมชนสันติสุขใหสมาชิก

ชุมชนไดรับทราบ

 - กอสรางหอกระจายขาว

พรอมติดตั้ง ประกอบดวย 

เสา Tower สามเหลี่ยม 

สูง 6 เมตร มีหลังคาคลุม 

จํานวน 2 ตน Power Mix

กําลังขับไมนอยกวา 

300 วัตต จํานวน 2 เครื่อง

เครื่อง DVD ใชแผน CD 

และ USB ได 

จํานวน 2 เครื่อง 

ชุดลําโพงฮอรน 

ขนาด 150 วัตต 

มี Matching Cine 

ปากฮอรน 15 นิ้ว 

จํานวน 8 ตัว ไมโครโฟน

สายแบบไดนามิค 

จํานวน 4 ตัว พรอมติดตั้ง 

ณ ชุมชนจือแรตูลีและชุมชน

สันติสุข

 -  - 164,600  -  -  สมาชิกชุมชน

ไดรับขอมูล

ขาวสารรอยละ 

70

 - สมาชิกชุมชนไดรับ

ทราบขาวสารโดยทั่วกัน

กองสวัสดิการฯ

รวม  10 โครงการ 2,795,400 1,030,000 1,502,600 1,338,000  1,358,000  

๗.๖ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นที่แบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  7 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่  7 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ผลที่คาดวาจะไดรับ

๓๐๑

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจางเหมาบุคคล

ปฏิบัติหนาที่งานบันทึก

ขอมูลและพัฒนาระบบ

สารสนเทศ

 - เพื่อจางเหมาบุคคล

ปฏิบัติหนาที่งานบันทึก

ขอมูลในระบบสารสนเทศ

 - จางเหมาบุคคลปฏิบัติ

หนาที่งานบันทึกขอมูล

พัฒนาระบบสารสนเทศ 

จํานวน 1 อัตรา

 -     108,000     108,000    108,000    108,000  - จํานวน 1 คน  - ทําใหงานบันทึก

ขอมูลและงานระบบ

สารสนเทศมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สํานักการศึกษา

รวม 1 โครงการ 108,000   108,000   108,000  108,000  

ผลที่คาดวาจะไดรับ

302

งบประมาณ

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นที่แบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา

ยุทธศาสตรที่  ๗ :  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

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

ปรับปรุงโรงฆาสัตว 

(เพิ่มเติม)

 -  เพื่อปรับปรุงโรงฆา

สัตวใหไดมาตรฐาน

ถูกหลักสุขาภิบาล

 - ประกอบดวยรั้วกําแพง

โดยรอบ อาคารเก็บน้ํา

สํารอง,ระบบไฟฟาฉุกเฉิน

,อาคาร รปภ. 

และครุภัณฑอื่นๆ

2,805,000  -  -  -  -  - โรงฆาสัตวผาน

เกณฑมาตรฐาน

ของกรมปศุสัตว

 - ประชาชนได

บริโภคเนื้อสุกร

ที่มีความสะอาด

และปลอดภัย

กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการจางเหมารักษา

ความสะอาดสถานีขนสง

 - เพื่อทําหนาที่รักษา

ความสะอาดสถานีขนสง

ใหพรอมบริการประชาชน

 - จางเหมาผูปฎิบัติงาน

รักษาความสะอาด   

จํานวน ๒ คน

168,000     180,000      216,000        216,000        216,000       - สถานีขนสง

มีความสะอาด

 - สถานีขนสง

สะอาดพรอมบริการ

ประชาชน

สถานีขนสง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 : จัดการทรัพยากรธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณ ใชประโยชนอยางยั่งยืนและมีสิ่งแวดลอมที่ดี

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่  ๗ :  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.8 แผนงานการพาณิชย

ที่



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการกอสรางศูนย

ปฏิบัติงานและ

สถานที่จัดเก็บครุภัณฑ 

เครื่องจักรกล         

พรอมโรงจอดรถ    

บริเวณโรงฆาสัตว

 - เพื่อใชเปนสถานที่

จัดเก็บครุภัณฑจักรกล 

เครื่องจักรกล

 - จํานวน ๑ แหง  -  -  - 5,000,000      -  - ศูนย

ปฏิบัติงานและ

สถานที่จัดเก็บ

ครุภัณฑจักรกล

จํานวน ๑ หลัง

 - ผูปฏิบัติงานมี

ความพรอมและ

เพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

กองสาธารณสุขฯ

รวม 3 โครงการ 2,973,000 180,000     216,000       5,216,000    216,000     
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่  ๗ :  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.8 แผนงานการพาณิชย

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 : จัดการทรัพยากรธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณ ใชประโยชนอยางยั่งยืนและมีสิ่งแวดลอมที่ดี



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงสนาม

ฟุตบอลและลูวิ่งลาน

กรีฑายางสังเคราะห

สนามมหาราช

 - เพื่ออํานวยความ

สะดวกกับประชาชนที่

หันมาใสใจในการออก

กําลังกายกันมากขึ้น 

และสามารถรองรับการ

แขงขันกีฬาในระดับ

ตางๆ ได รวมถึงการ

แขงขันกีฬาเพื่อเชื่อม

ความสัมพันธระหวาง

ประเทศไดตลอดทั้งป 

อีกทั้งเพื่อรองรับการ

ขับเคลื่อนโครงการในเขต

เศรษฐกิจอยางตอเนื่อง

 - ปรับปรุงสนามฟุตบอล

และลูวิ่งลานกรีฑายาง

สังเคราะหสนามมหาราช 

สําหรับการแขงขันฝกซอม

กีฬาที่ไดมาตรฐาน

31,600,000    31,600,000  31,600,000  31,600,000  31,600,000    - สนามฟุตบอล

และลูวิ่งลาน

กรีฑายาง

สังเคราะห สนาม

มหาราช

จํานวน ๑ แหง

 - ประชาชนมี

สุขภาพแข็งแรง 

สรางนักกีฬาสู

ระดับจังหวัดและ

ระดับประเทศ 

กอใหเกิดความ

สามัคคีและ

สมานฉันท

สํานักการศึกษา

รวม 1 โครงการ 31,600,000   31,600,000  31,600,000 31,600,000 31,600,000  

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

305

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอสรางลาน

กีฬา ชุมชนศรีอามาน

 - เพื่อใหประชาชนใน

ชุมชนมีลานกีฬาใชใน

การออกกําลังกายและ

เพื่อปองกันการแพร

ระบาดของยาเสพติดใน

เขตชุมชน และ

ตอบสนองนโยบาย

รัฐบาลเกี่ยวกับการ

ปองกันยาเสพติด

 - กอสรางสนามฟุตบอล 

ขนาด ๒๘.๐๐ ม. 

ยาว ๔๕.๐๐ ม. 

จํานวน ๑ สนาม  

- กอสรางสนามเซปคตะกรอ

ขนาด ๙.๐๐ ม. 

ยาว ๑๖.๕๐ 

จํานวน ๑ สนาม

1,451,000     1,451,000      4,063,000    4,063,000   4,063,000  - ลานกีฬา 

จํานวน ๑ แหง

 - ประชาชนใน

ชุมชนศรีอามาน 

รวมทั้งชุมชน

ขางเคียง

ไมนอยกวา 

๓๐๐ ครัวเรือน  

มีสถานที่

ออกกําลังกาย 

เพื่อสุขภาพที่ดีของ

ประชาชนและลด

ปญหายาเสพติด

กองสวัสดิการฯ

รวม 1 โครงการ 1,451,000     1,451,000    4,063,000   4,063,000   4,063,000   

306

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นที่แบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

2.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการ Street Art 

เมืองตนแบบและ

การพัฒนาพื้นที่เขต

เศรษฐกิจพิเศษ

สุไหงโก-ลก

 - เพื่อฟนฟูพื้นที่ชุมชน

ดั้งเดิมของเมือง

สุไหงโก-ลก ใหเปนชุมชน

ที่ยั่งยืน 

- เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ

ของชุมชนใหเขมแข็ง 

โดยใชศิลปะเปนสื่อกลาง

ในการกระตุนเศรษฐกิจ

ของชุมชนและเพื่อใช

ศิลปะเปนพื้นที่ในการนํา

ชุมชน เปนสถานที่

ทองเที่ยวทางสังคมและ

วัฒนธรรมรวมสมัยที่ยัง

ไมถูกทําลาย

 - วาดภาพศิลปะบนผนังในเขต

ชุมชน

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000  - ภาพวาด

ศิลปะบนผนังใน

เขตชุมชน

 - ทําใหเกิด 

Land mark 

แหงใหม สงเสริม

การทองเที่ยว

ทางสังคมและ

วัฒนธรรมรวมสมัย

กองวิชาการฯ

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ :  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

ยุทธศาสตรที่ ๔ :  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณ

307

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการพัฒนาเมือง

สุไหงโก-ลกเปนเมือง

ศูนยกลางการคา

ชายแดนระหวาง

ประเทศ 

(ปรับปรุงพื้นที่

การเคหะฯ ๒๕ ไร 

เปนพื้นที่จัดกิจกรรม

กระตุนเศรษฐกิจ) 

 - เพื่อดําเนินการ

ปรับปรุงพื้นที่ใหเกิด

ประโยชนตอการพัฒนา

ทางดานการรักษาความ

สงบเรียบรอยและไมให

เกิดพื้นที่รกรางภายใน

เขตเทศบาล             

- เพื่อประโยชนใน

ดานเศรษฐกิจ 

โดยนําพื้นที่ดังกลาวมา

จัดกิจกรรม เปดโอกาศ

ใหประชาชนคาขาย 

สรางแหลงจูงใจแหงใหม

ในเมืองใหนักทองเที่ยว

เขามาพักผอน

 - กิจกรรมที่ 1 : จัดซื้อที่ดินพื้นที่

๒๕ ไร ของการเคหะแหงชาติ 

งบประมาณ ๕๓,๑๑๘,๗๐๐ บาท

กิจกรรมที่ 2 : 

งานอาคาร

รายการที่ (๑) งานปรับพื้นที่ 

- รื้อถอนอาคารเกา 

(ลักษณะบานนอคดาวน ๒ ชั้น)

- ถมดินปรับระดับพรอมบดทับ 

หนา ๐.๓๐ ม. (๒๕ ไร)

- ถมหินคลุกปรับระดับพรอมบด

ทับ หนา ๐.๑๐ ม. (๓ ไร)

- โรยหินเกล็ดทับหนาปรับระดับ

พรอมบดทับ หนา ๐.๐๕ ม. 

(๒.๘๗ ไร)

งบประมาณ ๑๖,๓๗๘,๓๗๐.๐๐ 

บาท

รายการที่ (๒) งานรั้วทึบ 

(ความยาวรวม ๓๗๖ ม.) 

งบประมาณ ๑,๐๖๒,๔๑๐ บาท

๘๖,๘๔๐,๐๐๐ ๘๖,๙๕๘,๗๐๐ ๘๖,๙๕๘,๗๐๐ ๘๖,๙๕๘,๗๐๐ ๘๖,๙๕๘,๗๐๐  - พื้นที่การ

เคหะฯ ๒๕ ไร

จํานวน ๑ แหง

 - ประโยชนทางดาน

เศรษฐกิจ ชวย

ยกระดับรายไดของ

ประชาชนในพื้นที่ 

ใหมีอาชีพ มีรายได

เพิ่มขึ้น แกไขปญหา

ความยากจนในพื้นที่

ไดและชวยกระตุน

เศรษฐกิจในภาพรวม

ของประเทศจาก

รายไดจาก

นักทองเที่ยวที่เดิน

ทางเขามาทองเที่ยว

และจับจายใชสอย

สินคาและบริการใน

พื้นที่

กองวิชาการฯ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน

๓๐๘

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ :  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

ยุทธศาสตรที่ ๔ :  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการพัฒนาเมือง

สุไหงโก-ลกเปนเมือง

ศูนยกลางการคา

ชายแดนระหวาง

ประเทศ 

(ปรับปรุงพื้นที่

การเคหะฯ ๒๕ ไร 

เปนพื้นที่จัดกิจกรรม

กระตุนเศรษฐกิจ) 

 - เพื่อดําเนินการ

ปรับปรุงพื้นที่ใหเกิด

ประโยชนตอการพัฒนา

ทางดานการรักษาความ

สงบเรียบรอย และไมให

เกิดพื้นที่รกรางภายใน

เขตเทศบาล              

- เพื่อประโยชนในดาน

เศรษฐกิจ โดยนําพื้นที่

ดังกลาวมาจัดกิจกรรม 

เปดโอกาศใหประชาชน

คาขาย สรางแหลงจูงใจ

แหงใหมในเมืองให

นักทองเที่ยวเขามา

พักผอน

 - (ตอ) รายการที่ (๓) ปลูกตนไม 

(ตนหูกระจง) 

งบประมาณ ๑๗๕,๐๐๐ บาท

รายการที่ (๔) ไฟสองสวางเสา 

High-mestสูง ๑๕ ม. 

กิ่งวงแหวน ๘ ดวงโคม/ตน (๓ ตน)

งบประมาณ ๒,๑๒๗,๘๔๗.๕๒ 

บาท

รายการที่ (๕) ไฟฟาแสงสวาง 

(ระบบโซลาเซลล) 

(จํานวน ๑๔ ตน) 

งบประมาณ ๗๑๘,๔๐๓.๖๕ บาท

รวมรายการที่ (๑)-(๕) 

งบประมาณ  

๒๐,๔๖๒,๐๓1.17 บาท 

(หมายเหตุ ประเภทงานอาคาร 

รวมคา factor F ๑.๒๔๙๓)

รวมเปนเงินงบประมาณ  

๒๕,๕๖๓,๒๑๖ บาท

- - - - -  - พื้นที่การ

เคหะฯ ๒๕ ไร

จํานวน ๑ แหง

 - ประโยชน

ทางดานเศรษฐกิจ 

ชวยยกระดับรายได

ของประชาชน

ในพื้นที่ ใหมีอาชีพ 

มีรายไดเพิ่มขึ้น 

แกไขปญหาความ

ยากจนในพื้นที่ได

และชวยกระตุน

เศรษฐกิจในภาพรวม

ของประเทศ

จากรายไดจาก

นักทองเที่ยวที่เดิน

ทางเขามาทองเที่ยว

และจับจายใชสอย

สินคาและบริการ

ในพื้นที่

กองวิชาการฯ

ยุทธศาสตรที่ ๔ :  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ :  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
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โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการพัฒนาเมือง

สุไหงโก-ลกเปนเมือง

ศูนยกลางการคา

ชายแดนระหวาง

ประเทศ 

(ปรับปรุงพื้นที่

การเคหะฯ ๒๕ ไร 

เปนพื้นที่จัดกิจกรรม

กระตุนเศรษฐกิจ) 

 - เพื่อดําเนินการ

ปรับปรุงพื้นที่ใหเกิด

ประโยชนตอการพัฒนา

ทางดานการรักษาความ

สงบเรียบรอย และไมให

เกิดพื้นที่รกรางภายใน

เขตเทศบาล             

- เพื่อประโยชนในดาน

เศรษฐกิจ โดยนําพื้นที่

ดังกลาวมาจัดกิจกรรม 

เปดโอกาศใหประชาชน

คาขาย สรางแหลงจูงใจ

แหงใหมในเมืองให

นักทองเที่ยวเขามา

พักผอน

 - (ตอ) งานขยายเขตไฟฟา 

ประปา

รายการที่ (๑) ระบบไฟฟา ประปา 

งบประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท  

รายการที่ (๒) งานครุภัณฑลอยตัว 

งบประมาณ ๑,๑๕๗,๐๐๐ บาท  

รายการที่ (๑)-(๒) งบประมาณ 

2,๘๕๗,๐๐๐ บาท 

รวมงานอาคารและงานขยายเขต

ไฟฟา ประปา งบประมาณ 

๒๘,๔๒๐,๒๑๖ บาท            

หมายเหตุ เงินเพิ่มเติมตามมติ 

ครม. ๕ เปอรเซ็นต (เปนเงิน 

๑,๔๒๑,๐๑๐.๘๓ บาท)

รวมงบประมาณในการกอสราง

เมืองสุไหงโก-ลกคอมเพล็กช

(เฟสที่๑) ๒๙,๘๔๐,๐๐๐ บาท 

(คิดเพียงเทานี้)

- - - - -  - พื้นที่การ

เคหะฯ ๒๕ ไร

จํานวน ๑ แหง

 - ประโยชน

ทางดานเศรษฐกิจ 

ชวยยกระดับรายได

ของประชาชน

ในพื้นที่ ใหมีอาชีพ 

มีรายไดเพิ่มขึ้น 

แกไขปญหาความ

ยากจนในพื้นที่ได

และชวยกระตุน

เศรษฐกิจในภาพรวม

ของประเทศ

จากรายไดจาก

นักทองเที่ยวที่เดิน

ทางเขามาทองเที่ยว

และจับจายใชสอย

สินคาและบริการ

ในพื้นที่

กองวิชาการฯ

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ :  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

ยุทธศาสตรที่ ๔ :  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

๓๑๐

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการพัฒนาเมือง

สุไหงโก-ลกเปนเมือง

ศูนยกลางการคา

ชายแดนระหวาง

ประเทศ 

(ปรับปรุงพื้นที่

การเคหะฯ ๒๕ ไร 

เปนพื้นที่จัดกิจกรรม

กระตุนเศรษฐกิจ) 

 - เพื่อดําเนินการ

ปรับปรุงพื้นที่ใหเกิด

ประโยชนตอการพัฒนา

ทางดานการรักษาความ

สงบเรียบรอย และไมให

เกิดพื้นที่รกรางภายใน

เขตเทศบาล              

 - เพื่อประโยชนในดาน

เศรษฐกิจ โดยนําพื้นที่

ดังกลาวมาจัดกิจกรรม 

เปดโอกาศใหประชาชน

คาขาย สรางแหลงจูงใจ

แหงใหมในเมืองให

นักทองเที่ยวเขามา

พักผอน

(ตอ) กิจกรรมที่ 3 : โครงการ

จางสํารวจศึกษาออกแบบใน

พื้นที่ งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐

 บาท

รวมงบประมาณในการกอสราง

โครงการฯ 

ทั้งสิ้น 86,958,7๐๐ บาท

- - - - -  - พื้นที่การ

เคหะฯ ๒๕ ไร

จํานวน ๑ แหง

 - ประโยชนทางดาน

เศรษฐกิจ ชวย

ยกระดับรายไดของ

ประชาชนในพื้นที่ 

ใหมีอาชีพ มีรายได

เพิ่มขึ้น แกไขปญหา

ความยากจนในพื้นที่

ไดและชวยกระตุน

เศรษฐกิจในภาพรวม

ของประเทศจาก

รายไดจาก

นักทองเที่ยวที่เดิน

ทางเขามาทองเที่ยว

และจับจายใชสอย

สินคาและบริการใน

พื้นที่

กองวิชาการฯ

รวม 2 โครงการ 88,840,000 88,958,700 88,958,700 88,958,700 88,958,700

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน
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งบประมาณ

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ :  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

ยุทธศาสตรที่ ๔ :  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดตั้งตลาด

กลางสินคาเกษตร

ชายแดนสุไหงโก-ลก

 - เพื่อประโยชนใน

ดานเศรษฐกิจ 

โดยนําพื้นที่ดังกลาวมา

จัดทําเปนศูนยกลาง

กระจายสินคา

การเกษตร 

เปดโอกาสให

ประชาชนคาขาย

ไดมากยิ่งขึ้น 

เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ

โดยรวม

 - กอสรางตลาดกลางสินคา

เกษตรชายแดนสุไหงโก-ลก 

(๕๖,๙๙๐,๐๐๐ บาท)

 - กอสรางบานพักชดเชยให

ผูปฏิบัติงานของการรถไฟ

แหงประเทศไทย 

(๒๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

  84,990,000   84,990,000     84,990,000    84,990,000    84,990,000  - จัดตั้งตลาด

กลางสินคา

เกษตรชายแดนสุ

ไหงโก-ลก 

จํานวน ๑ แหง

 - ชวยยกระดับ

รายไดของ

ประชาชนในพื้นที่

ใหมีอาชีพ  

มีรายไดเพิ่มขึ้น 

แกไขปญหาความ

ยากจนในพื้นที่ได

และชวยกระตุน

เศรษฐกิจใน

ภาพรวม

กองสาธารณสุขฯ

รวม 1 โครงการ  84,990,000   84,990,000     84,990,000    84,990,000   84,990,000

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ :  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
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หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรที่ ๔ :  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

4.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

ศูนยกําจัดขยะเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

 - เพื่อแกไขปญหา

สิ่งแวดลอมจากขยะมูลฝอย

- เพื่อลดคาใชจายในการ

กําจัดขยะและนําขยะ

มาใชใหเกิดประโยชน      

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

และยืดอายุการใชงาน

ของศูนยกําจัดขยะ

เทศบาลฯ

 - กอสรางบอฝงกลบขยะมูล

ฝอยบอที่ ๓ พรอมโรงคัดแยก

ขยะและโรงหมักปุย

 -  -  -    193,295,413  -  - ลดปริมาณขยะ

เขาสูบอฝงกลบ

อยางนอย ๕๐%   

- ลดคาใชจายใน

การจัดการขยะไม

นอยกวา ๓๐%    

- ยืดอายุการใช

งานของศูนยกําจัด

ขยะเพิ่มขึ้นจากเดิม

 อยางนอย ๑๐ ป

 - สามารถลดปญหา

ดานสิ่งแวดลอมจาก

ขยะมูลฝอย           

  - สามารถลด

รายจายดานการจัด

ขยะและเพิ่มรายได

จากขยะ               

- สามารถยืดอายุการ

ใชงานและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

กําจัดขยะ

กองสาธารณสุขฯ

๕.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 : จัดการทรัพยากรธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณ ใชประโยชนอยางยั่งยืนและมีสิ่งแวดลอมที่ดี

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ :  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ ๕ : ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณ
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เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2  โครงการกอสรางระบบ

รวบรวมและระบบบําบัด

น้ําเสีย

 - เพื่อใหมีระบบบําบัดน้ํา

เสีย พรอมเครื่องจักรและ

อุปกรณสามารถบําบัดน้ํา

เสียในชุมชนในเขต

เทศบาลฯ ใหไดคุณภาพน้ํา

ผานการบําบัดตาม

มาตรฐานน้ําทิ้งชุมชน       

   

- เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ํา

ในแมน้ําโก-ลก ที่เปนแหลง

รองรับน้ําทิ้งใหอยูใน

เกณฑที่ดีขึ้น

 - ระบบรวบรวมและระบบ

บําบัดน้ําเสีย จํานวน ๑ แหง

 -  - 100,350,900 100,350,900 100,350,900  - รวบรวมน้ําเสีย

ไดรอยละ 100 

และบําบัดน้ําเสีย

ไดรอยละ 100

 - คุณภาพน้ําใน

แมน้ําโก-ลกมี

คุณภาพที่ดีขึ้นและน้ํา

เสียที่เกิดขึ้นในชุมชน

ผานการบําบัดตาม

มาตรฐานน้ําทิ้งชุมชน

กองสาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 : จัดการทรัพยากรธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณ ใชประโยชนอยางยั่งยืนและมีสิ่งแวดลอมที่ดี

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ :  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ ๕ : ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๕.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)
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เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศนสวนภูมินทร

 - เพื่อเพื่อปรับปรุงและ

พัฒนาแหลงทองเที่ยวที่

สําคัญของจังหวัด

นราธิวาส

 - งานกอสรางอาคารพลับพลา

ใหม,งานกอสรางอาคาร

หองน้ํา-สวม,งานฉากหลังพระ

บรมรูป ร.5,งานปรับพื้นที่แทน

ที่ประทับอนุเสาวรียพระบรมรูป

 ร.5,งานลานรูปปนสัตว

ประติมากรรม,งานกอสรางทาง

ลาดสําหรับคนพิการ,งานซุม

แสดงจัดสวนหยอมนานาพรรณ,

งานทางเทาปูบล็อกคอนกรีต,

งานลานพระบรมรูป ร.5,

งานปรับปรุงฐานรอบแทงกเก็บ

น้ํา,งานปรับปรุงรั้วรถไฟ,

งานกอสรางบันไดและประตู

ทางเขา,งานจัดสวนสไตลอังกฤษ

,งานพรรณไมจัดสวน,งานโคม

ไฟแสงสวาง,งานปรับปรุงปาย 

สวนภูมินทร,งานถมและสราง

เวทีการแสดง และงานดินถม

และสรางอัฒจันทรนั่งชมการ

แสดง

 - 12,500,000   12,500,000    -  -  - จํานวน ๑ แหง  - ประชาชนมีลาน

กิจกรรมสําหรับ

พักผอนเและ

ภาพลักษณดาน

การทองเที่ยวดีขึ้น

กองชาง

รวม 3 โครงการ  - 12,500,000    112,850,900 293,646,313 100,350,900

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ :  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ ๕ : ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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๕.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 : จัดการทรัพยากรธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณ ใชประโยชนอยางยั่งยืนและมีสิ่งแวดลอมที่ดี



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสงเสริม

ประสิทธิภาพดานความ

ปลอดภัยในเขตเมือง

สุไหงโก-ลก 

(๑) จัดซื้อรถยนตหอน้ํา

ดับเพลิงพรอมกระเชา

กูภัย ขนาดความสูงใน

การปฏิบัติงาน 

ไมนอยกวา 36 เมตร 

จํานวน 1 คัน

 - เพื่อสงเสริมใหเมือง

มีความพรอมในการ

รองรับการพัฒนาเขาสู

เศรษฐกิจพิเศษ

 - เพื่อมีความพรอมใน

การดําเนินงาน 

ในดานเครื่องมือ 

เครื่องใชรวมถึงครุภัณฑ

 - เพื่อชวยในการดับไฟ

ในพื้นที่ไดอยางทันทวงที

เมื่อเกิดเหตุไฟไหม

 - จัดซื้อรถยนตหอน้ํา

ดับเพลิงพรอมกระเชา

กูภัย ขนาดความสูง

ในการปฏิบัติงาน 

ไมนอยกวา 36 เมตร 

จํานวน 1 คัน

 -  -   45,000,000    45,000,000   45,000,000  - รถยนตหอน้ํา

ดับเพลิงพรอม

กระเชากูภัย 

ขนาดความสูง

ในการปฏิบัติงาน 

ไมนอยกวา 

36 เมตร 

จํานวน 1 คัน

 - มีเครื่องมือ

เครื่องใช 

รวมถึงครุภัณฑ 

ยานพาหนะ

ที่เพียงพอ

และเกิด

ประสิทธิ

ภาพในการ

ทํางานมากขึ้น

สํานักปลัดฯ

รวม 1 โครงการ  -  -  45,000,000   45,000,000  45,000,000

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

๓๑๖

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 : เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นที่แบบมีสวนรวม อยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่  ๗ :  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอสรางอาคาร

เรียนอนุบาล ๒ ชั้น แบบ

ฐานแผโรงเรียนเทศบาล ๒

 - เพื่อใหมีอาคารเรียน

และหองเรียนเพียงพอ

กับจํานวนนักเรียน

 - อาคารเรียนอนุบาล ๒ ชั้น

 ๖ หองเรียน

     6,143,100 - - -  - อาคารเรียน ๑ หลัง  - โรงเรียนมีอาคาร

เรียนและหองเรียนที่

เพียงพอสําหรับ

นักเรียน

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่  ๗ :  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.3 แผนงานการศึกษา

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณ
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เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ

สําหรับ

หองเรียนคุณภาพแหงการ

เรียนรูดานสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ DLIT สําหรับ

โรงเรียนเทศบาล ๓ 

และโรงเรียนเทศบาล ๔

 - เพื่อใชในกิจกรรม

การเรียนการสอนสําหรับ

นักเรียน

 - เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค

 สําหรับประมวลผล 

จํานวน ๓ เครื่อง          

- โทรทัศน แอลอีดี 

(Smart TV) 

ขนาดไมนอยกวา 55 นิ้ว 

จํานวน ๓ เครื่อง          

- ชุดโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการสําหรับ

เครื่องคอมพิวเตอร 

จํานวน ๓ ชุด

144,600        - - - -  - เครื่องคอมพิวเตอร

โนตบุค

จํานวน ๓ เครื่อง,

โทรทัศนแอลอีดี 

จํานวน ๓ เครื่อง,

ชุดโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการ

สําหรับเครื่อง

คอมพิวเตอร  

จํานวน ๓ ชุด

 - โรงเรียนมีความ

พรอมในการสงเสริม

การเรียนรูใหกับ

นักเรียน

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตรที่  ๗ :  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
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ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓ โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ

สําหรับหองเรียน

โครงการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาดวยเทคโนโลยี

สารสนเทศ DLTV 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

มัสยิดอัลอามีน

 - เพื่อใชในกิจกรรม

การเรียนการสอนสําหรับ

นักเรียน

 - โทรทัศนแอลอีดี (LEDTV) แบบ 

Smart TV 

หรือ (Android TV) 

ขนาดไมต่ํากวา 55 นิ้ว 

- Smart TV หรือ Android TV ที่

มีระบบปฏิบัติการ Version ไมต่ํา

กวา 7.0 หรือดีกวา

- ขนาดที่กําหนดเปนขนาดจอภาพ

ขั้นต่ํา 55 นิ้ว หรือมากกวา 

- แสดงภาพดวยหลอดภาพแบบ 

LED Backlight หรือ DLED 

Backlight 

- ระดับความละเอียดของจอภาพ

ไมนอยกวา 3840x2160 พิกเซล

 (4k) 

- มี WIFI ในตัวและสามารถใชงาน 

Internet ได และรองรับ ALL 

Share cast หรือ Screen 

Mirroring

- มีชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 

ชอง สัญญาณ เพื่อการเชื่อมตอ

สัญญาณทั้งภาพและเสียง

- 30,700    - - -  - ชุดอุปกรณสําหรับ

หองเรียน

โครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา

ดวยเทคโนโลยี

สารสนเทศ DLTV 

จํานวน 1 ชุด 

 - โรงเรียนมีความ

พรอมในการสงเสริม

การเรียนรูใหกับ

นักเรียน

สํานักการศึกษา

รวม 3 โครงการ 6,287,700     30,700    - - -
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๗.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรที่  ๗ :  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอสรางหองน้ํา

สาธารณะ 

เพื่อการทองเที่ยว

ระดับสากล 

(ไมมีหองอาบน้ํา) 

แบบฐานรากเข็ม 

สวนมิ่งขวัญประชา

 - เพื่อพัฒนาหองน้ํา

สาธารณะในแหลง

ทองเที่ยวใหพรอมรองรับ

นักทองเที่ยว

 - กอสรางหองน้ําสาธารณะ 

(ไมมีหองอาบน้ํา) 

จํานวน ๑ หลัง

2,497,000  -  -  -  -  - หองน้ําสาธารณะ 

(ไมมีหองอาบน้ํา) 

จํานวน ๑ หลัง

 - นักทองเที่ยวมี

ความพึงพอใจในการ

มาใชบริการหองน้ํา 

สาธารณะที่สวนมิ่ง

ขวัญประชา มีความ

สะดวก ปลอดภัยมาก

ขึ้น

กองชาง

2 โครงการพัฒนาพื้นที่

เศรษฐกิจสุไหงโก-ลก 

จังหวัดนราธิวาส 

- พัฒนาสนามกีฬาสันติภาพ

- พัฒนาทางเดินศึกษานิเวศน

ธรรมชาติ 

(สวนมิ่งขวัญประชา

 - เพื่อพัฒนาแหลง

ทองเที่ยวและศูนยกีฬา

ภายในเทศบาลฯ

 - ศูนยกีฬาสันติภาพ 

1 แหง 

- ทางเดินศึกษานิเวศน

ธรรมชาติ 

(สวนมิ่งขวัญประชา)

     88,000,000  -  -  -  - หองน้ําสาธารณะ 

(ไมมีหองอาบน้ํา) 

จํานวน ๑ หลัง

 - เทศบาลมีศูนยกีฬา

ที่ครบวงจรและแหลง

ทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ

กองชาง

รวม 2 โครงการ 2,497,000 88,000,000   -  -  -

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่  ๗ :  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน

๓๒๐

๗.5 แผนงานเคะหะและชุมชน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น



 

 

 

 รายการครุภัณฑ รวมท้ังสิ้น จํานวน 328 รายการ งบประมาณรวมท้ังสิน้ 59,920,550 บาท 
 

  - รายการครุภัณฑ ประจําปงบประมาณ 2561 จํานวน 97 รายการ งบประมาณ 22,033,980 บาท 

  - รายการครุภัณฑ ประจําปงบประมาณ 2562 จํานวน 110 รายการ งบประมาณ 16,529,780 บาท 

  - รายการครุภัณฑ ประจําปงบประมาณ 2563 จํานวน 69 รายการ งบประมาณ 16,354,190 บาท 

  - รายการครุภัณฑ ประจําปงบประมาณ 2564 จํานวน 27 รายการ งบประมาณ 2,261,600 บาท 

  - รายการครุภัณฑ ประจําปงบประมาณ 2565 จํานวน 25 รายการ งบประมาณ 2,741,000 บาท 

 



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 ๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน

 - เคร่ืองถายเอกสาร 

ความเร็ว 40 แผนตอนาทื 

จํานวน ๑ เครื่อง

180,000        -    -    -    -  สํานักปลัดฯ

 ๒ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือทดแทนของเกาที่

ชํารุด

 - เคร่ืองโทรศัพทสํานักงาน 

จํานวน ๑ เครื่อง

1,500   -    -    -    -  สํานักปลัดฯ

 ๓ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือทดแทนของเกาที่

ชํารุด

 - เคร่ืองปรับอากาศ         

ขนาดไมนอยกวา 13,000 

บีทียู พรอมคาติดตั้ง         

จํานวน ๑ เครื่อง

 ๒๓,๐๐๐   -    -    -    -  สํานักปลัดฯ

 ๔ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือทดแทนของเกาที่

ชํารุด

 - เคร่ืองพิมพสําเนาระบบ

ดิจิตอล ความละเอียดไม

นอยกวา 300x400 จุด  

ตอตารางน้ิว  

จํานวน ๑ เครื่อง

 ๑๓๐,๐๐๐   -    -    -    -  สํานักปลัดฯ

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕65)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

 ๓๒๑

งบประมาณ



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพื่อความสะดวกใน

การปฏิบัติงาน

 - โตะทํางาน ขนาด ๔ ฟุต

จํานวน 2  ตัว                

(ตัวละ 4,500 บาท)

          9,000  -  -  -  - สํานักปลัด

6 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพื่อความสะดวกใน

การปฏิบัติงาน

 - เกาอี้ทํางานลอหมุนมีที่พัก

แขน จํานวน 2 ตัว         

(ตัวละ 1,700 บาท)

          3,400  -  -  -  - สํานักปลัด

 ๗ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - ทดแทนของเกาที่ชํารุด  - โตะพรอมเกาอี้ทํางาน

แบบมีพนักพิงหุมหนัง 

จํานวน ๒ ชุด

18,000   -    -    -    -  กองคลัง

 ๘ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - ทดแทนของเกาที่ชํารุด  - เกาอี้ทํางาน            

จํานวน ๑๐ ตัว             

(เกาอี้ตัวละ 2,๕๐๐ บาท)

 ๑๒,๕๐๐  ๑๒,๕๐๐   -    -    -  กองคลัง

 ๙ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - ทดแทนของเกาที่ชํารุด  - เกาอี้พนักพิงขาชุบ

โครเม่ียม จํานวน ๖ ตัว 

(เกาอี้ตัวละ ๕๐๐ บาท)

 ๓,๐๐๐   -    -    -    -  กองคลงั

 ๑๐ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครภุัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือทดแทนของเกาที่

ชํารุด

 - ตูเหล็กบานเล่ือน          

จํานวน ๔ ตู                   

(ตูละ ๔,๐๐๐ บาท)

 ๑๖,๐๐๐   -    -    -    -  กองคลงั

 ๑๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครภุัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - ทดแทนของเกาที่ชํารุด  - โตะทํางานขนาดไมต่ํากวา

 ๔ ฟุต จํานวน ๔ ตัว         

(โตะตัวละ ๔,๕๐๐ บาท)

 ๔,๕๐๐  ๔,๕๐๐  ๔,๕๐๐  ๔,๕๐๐   -  กองคลัง

 ๓๒๒

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 ๑๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครภุัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน  - โตะพรอมเกาอี้ทํางาน

แบบมีพนักพิงหุมหนัง      

จํานวน ๓ ชุด                

(ชุดละ ๘,๐๐๐ บาท)

 ๒๔,๐๐๐   -    -    -    -  กองวิชาการฯ

 ๑๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครภุัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน  - เกาอี้ทํางานมีพนักพิง

หุมหนัง จํานวน ๑ ตัว        

 (เกาอี้ตัวละ ๓,๐๐๐ บาท)

 ๓,๐๐๐   -    -    -    -  กองวิชาการฯ

 ๑๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครภุัณฑ  - ครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ

 - เพ่ือทดแทนของเกาที่

ชํารุด

 - เคร่ืองขยายเสียงระบบ

สเตอริโอ ประกอบดวย 

อินพุทแบบอิเลคทรอนิกส   

บาลานซ มีชองสัญญาณเขา

ไมนอยกวา 8 ชองสัญญาณ 

มีวงจร EQ แบบ 3 ทาง     

 มีสวิทซ PFL ทุก

ชองสัญญาณ มีดิจิตอลเอคโค

ในตัว จํานวน ๑ ชุด

 ๓๓,๐๐๐   -    -    -    -  สํานักปลัดฯ

 ๑๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครภุัณฑ  - ครุภัณฑโฆษณา

และเผยแพร

 - เพ่ือใชประกอบในการ

จัดทําสื่อประชาสัมพันธ

การทองเที่ยว

 - กลองถายรูป จํานวน 1 ตัว  ๓๒,๐๐๐ - - -   -  สํานักปลัดฯ

 ๑๖ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครภุัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือทดแทนของเกาที่

ชํารุด

 - เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค

สําหรับงานสํานักงาน

จํานวน ๒ เครื่อง

32,000          -    -    -    -  สํานักปลัดฯ

หมวด

 ๓๒๓

ที่ แผนงาน ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 ๑๗ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครภุัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือทดแทนของเกาที่

ชํารุด

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร

ประมวลผลแบบที่ 1 

จํานวน 5 เครื่อง 

(เครื่องละ 22,000 บาท)

 ๑๑๐,๐๐๐   -    -    -    -  กองคลัง

 ๑๘ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครภุัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือทดแทนของเกาที่

ชํารุด

 - เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร 

หรือ ชนิด LED ขาวดํา ชนิด

 Network มีความเร็วในการ

พิมพรางไมนอยกวา 27 

หนาตอนาที จํานวน 6 

เครื่อง (เครื่องละ 7,900 

บาท)

23,700   -           15,800          7,900   -  กองคลัง

 ๑๙ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครภุัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือทดแทนของเกาที่

ชํารุด

 - เคร่ืองสํารองไฟ 

ขนาดไมนอยกวา 800 VA 

จํานวน 7 เครื่อง 

(เครื่องละ 2,800บาท)

 ๑๙,๖๐๐   -    -    -    -  กองคลัง

 ๒๐ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครภุัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือทดแทนของเกาที่

ชํารุด

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร 

ประมวลผลแบบที่ 2 

จอภาพขนาดไมนอยกวา 19

 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง 

(เครื่องละ 30,000 บาท)

 ๖๐,๐๐๐   -    -    -    -  กองคลัง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๒๔



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 ๒๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครภุัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน

 - เคร่ืองสํารองไฟ 

ขนาดไมนอยกวา ๘๐๐ VA 

จํานวน 2 เครื่อง 

(เครื่องละ 2,800 บาท)

 ๕,๖๐๐  -  -  -   -  กองวิชาการ

 ๒๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครภุัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน  - เครื่องพิมพเลเซอร หรือ

ชนิด LED สีแบบ Network 

มีความเร็วในการพิมพราง

ขาวดํา/สี ไมนอยกวา 18 

หนา/นาที จํานวน 1 เครื่อง

 ๑๒,๐๐๐   -    -    -    -  กองวิชาการฯ

 ๒๓ แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน

ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

ยานพาหนะและขนสง

 - เพ่ือใชชวยเหลือ

ผูประสบภัย

 - รถยนตตรวจการณ

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา

กวา 2,000 ซีซ ีหรือกําลัง

เครื่องยนต สูงสุดไมต่ํากวา 

110 กิโลวัตต เครื่องยนต

ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ลอ

จํานวน 1 คัน

1,198,000     -   -  -   -  สํานักปลัดฯ

 ๒๔ แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน

ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

ยานพาหนะและขนสง

 - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการ

บรรเทาสาธารณภัย

 - รถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิง

แบบเอนกประสงค ตัวรถ

ชนิด 10 ลอ มีปริมาตร

ความจุไมนอยกวา 12,000

 ลิตร จํานวน 1 คัน

 ๕,๕๐๐,๐๐๐   -   -  -   -  สํานักปลัดฯ

วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๒๕

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 ๒๕ แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน

ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

ยานพาหนะและขนสง

 - เพ่ือทดแทนของเกาที่

ชํารุด

 - รถบรรทุก (ดเีซล)        

ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ 

ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไม

ต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี แบบ

ธรรมดา จํานวน ๑ คัน

 ๕๕๕,๐๐๐   -    -    -    -  สํานักปลัดฯ

 ๒๖ แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน

ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือทดแทนของเกาที่

ชํารุด

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร 

สําหรับประมวลผลแบบท่ี ๑ 

จอขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว 

จํานวน ๑ เครื่อง

 ๒๒,๐๐๐   -    -    -    -  สํานักปลัดฯ

 ๒๗ แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน

ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือทดแทนของเกาที่

ชํารุด

 - เคร่ืองพิมพเลเซอร 

หรือชนิด LED ขาวดํา 

ความเร็วไมนอยกวา ๑๘ 

หนา/นาที จํานวน ๑ เครื่อง

 ๓,๓๐๐   -    -    -    -  สํานักปลัดฯ

 ๒๘ แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน

ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือทดแทนของเกาที่

ชํารุด

 - เคร่ืองสํารองไฟ            

 ขนาดไมนอยกวา ๘๐๐ VA 

จํานวน ๑ เครื่อง

 ๒,๘๐๐   -    -    -    -  สํานักปลัดฯ

 ๒๙ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือใชในการระบาย

อากาศในการจัดกิจกรรม

ตางๆ

 - พัดลมโรงงานขนาดไมต่ํา

กวา ๒๒ นิ้ว 

จํานวน ๓ เครื่อง 

โรงเรียนเทศบาล ๑

 ๑๒,๐๐๐   -    -    -    -  สํานักการศกึษา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๒๖



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 ๓๐ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือใชในกิจกรรมตางๆ  - เกาอี้พลาสติก 

จํานวน 500 ตัว 

(ตัวละ 300 บาท)

โรงเรียนเทศบาล 3

150,000   -    -    -    -  สํานักการศึกษา

 ๓๑ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือใชในการจัด

กิจกรรมการเรียนการ

สอนบริการชุมชนและ

ทดแทนเกาอี้พลาสติกที่

ชํารุดเสียหาย

 - เกาอี้เหล็กบุนวม 

จํานวน 300 ตัว 

โรงเรียนเทศบาล 3

 ๑๙๕,๐๐๐ - - -   -  สํานักการศึกษา

 ๓๒ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือสรางบรรยากาศที่

ดีในการเรียนการสอน

และทดแทนพัดลมท่ีชํารุด

 - พัดลมโคจร 

จํานวน 30 ตัว 

โรงเรียนเทศบาล 3

 ๔๘,๐๐๐ - - -   -  สํานักการศึกษา

33 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือใหครู นักเรียน

และชุมชนไดรับความ

สะดวกสบายในการทํา

กิจกรรม

 - พัดลมอุตสาหกรรมต้ังพื้น

จํานวน 4 เครื่อง 

โรงเรียนเทศบาล 3

          8,000 - - -   -  สํานักการศึกษา

34 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือใหครู นักเรียน

และชุมชนไดรับความ

สะดวกสบายในการทํา

กิจกรรม

 - พัดลมอุตสาหกรรม        

 จํานวน 12 เครื่อง           

โรงเรียนเทศบาล 3

        39,600 - - - - สํานักการศึกษา

35 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือเก็บรองเทาใหเปน

ระเบียบ หยิบใชงาย ดู

เปนระเบียบเรียบรอย

 - ชั้นวางรองเทาเหล็ก   

จํานวน 68 ตัว หองละ 2 

ตัวโรงเรียนเทศบาล 3

        88,400 - - - - สํานักการศึกษา

 ๓๒๗

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 ๓๖ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑการศึกษา  - เพ่ือสรางบรรยากาศที่

ดีในการเรียนการสอน

 - พัดลมเพดาน มีขนาดไม

นอยกวา 56 นิ้ว 

พรอมติดต้ัง จํานวน 15 

เครื่อง สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาล จํานวน 8 

เครื่อง,สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดโกลกเทพวิมล จํานวน

 5 เครื่อง 

และสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมัสยิดอะหมาดียะห 

จํานวน 2 เครื่อง

30,000   -    -    -    -  สํานักการศกึษา

 ๓๗ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑการศึกษา  - เพ่ือใชในการเรียนการ

สอนและทดแทนของเกา

ที่ชํารุด

 - โตะเกาอี้นักเรียน      

จํานวน 100 ชุด 

สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๔

150,000   -    -    -    -  สํานักการศึกษา

 ๓๘ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑการศึกษา  - ครูมีโตะ เกาอี้เพียงพอ  - โตะและเกาอี้ครู        

จํานวน 4 ชุด           

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

มัสยิดอัลอามีน

30,000   -    -    -    -  สํานักการศกึษา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๒๘



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 ๓๙ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ

 - เพ่ือใชติดตอสื่อสาร

ระหวางอาคารเรียนและ

การจัดกิจกรรมตางๆ

 - ระบบเครื่องเสียง 

กําลังขับไมนอยกวา 550 

วัตต จํานวน 3 เครื่อง 

ลําโพงฮอรน ขนาดไมนอย

กวา 30 วัตต จํานวน 20 

ตัว ลําโพงฮอรน และ Driver

 Unit 2 ตัว พรอมติดต้ัง

ภายในอาคารเรียน 3 หลัง 

และบริเวณสนามหนาเสาธง 

จํานวน 1 ชุด สําหรับ

โรงเรียนเทศบาล 1

 ๑๔๐,๐๐๐   -    -    -  - สํานักการศึกษา

 ๔๐ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ

 - เพ่ือรักษาความ

ปลอดภัย

 - กลองโทรทัศนวงจรปด 

(CCTV) และอุปกรณตางๆ 

พรอมติดต้ัง จํานวน ๓ ชุด 

(ชุดละ ๘ ตัว รวม ๒๔ ตัว)  

โรงเรียนเทศบาล ๓

390,000   -    -    -  - สํานักการศึกษา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๒๙



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 ๔๑ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ

 - เพ่ือพัฒนาระบบการ

กระจายเสียง

 - เคร่ืองขยายเสียง 

ไมโครโฟนแบบสาย 

1 ชุด ไมโครโฟนไรสายมือถือ

 2 ตัว เครื่องเลน DVD ตู

ลําโพงแขวนผนัง ขนาดไม

นอยกวา 8 นิ้ว จํานวน 1 คู

พรอมติดต้ัง สําหรับศูนย

พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอะห

มาดียะห

27,000   -    -    -  - สํานักการศึกษา

42 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ

 - เพ่ือใหนักเรียนไดรับ

ขาวสารตางๆ

 - อุปกรณระบบเสีย

งตามสาย จํานวน 1 ชุด  

ประกอบดวย เพาเวอรแอมป

 NPE 550 W จํานวน 1 ตัว

,ปากฮอรน จํานวน 10 ตัว

,ยูนิต Music  จํานวน 10ตัว

และ สายลําโพง    

ครอบวาย ยาว 400 เมตร

        70,000 - - - - สํานักการศึกษา

43 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ

 - เพ่ือใชลําโพงในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน

 - ลําโพง จํานวน 24 เครื่อง 

โรงเรียนเทศบาล 3

 ๘๔,๐๐๐ - - - - สํานักการศึกษา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๓๐



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 ๔๔ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑโฆษณา

และเผยแพร

 - เพ่ือใชในการเก็บภาพ

กิจกรรมตางๆ   ในศนูย

พัฒนาเด็กเล็ก

 - กลองถายภาพนิ่ง 

ระบบดิจิตอล ความละเอียด

ไมนอยกวา 20 ลานพิกเซล 

จํานวน 3 ตัว สําหรับศูนย

พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลอามีน

 จํานวน 1 ตัว

,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 

จํานวน 1 ตัว 

และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

มัสยิดอะหมาดียะห 

จํานวน 1 ตัว

42,000   -    -    -  - สํานักการศึกษา

 ๔๕ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑโฆษณา

และเผยแพร

 - เพ่ือใชในการจัด

กิจกรรมการเรียนรูและ

นําเสนองานตางๆ

 - เคร่ืองมัลตมิีเดีย 

โปรเจคเตอร ระดับ XGA 

ขนาด ๓,๐๐๐ ANSI 

Lumens จํานวน ๒ เครื่อง 

สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๔

66,000   -    -    -    -  สํานักการศกึษา

 ๔๖ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑงานบาน

งานครัว

 - เพ่ือใชในงานครัว  - ตูเย็นขนาดไมนอยกวา 9 

คิวบิกฟุต จํานวน 1 เครื่อง

15,000   -    -    -    -  สํานักการศกึษา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๓๑



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 ๔๗ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑงานบาน

งานครัว

 - เพ่ือใหนักเรียนมีน้ําดื่ม

ที่สะอาดไวบริโภค

 - เคร่ืองทํานํ้าเย็นแบบตอ

ทอขนาด ๒ กอก 

จํานวน 6 เครื่อง 

สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 

จํานวน 2 เครื่อง,

สําหรับเทศบาล 2       

จํานวน 1 เครื่อง          

และสําหรับโรงเรียนเทศบาล

 4 จํานวน 3 เครื่อง

90,000   -    -    -    -  สํานักการศกึษา

 ๔๘ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑกีฬา  - เพ่ือใหเด็กและเยาวชน

 ใชในการออกกําลังกาย 

ฝกซอมมวยไทย และมี

อุปกรณในการซอมกีฬา

อยางเพียงพอ

 - เวทีมวยไทยมาตรฐาน 

ขนาดกวาง 6.00 เมตร    

ยาว 6.00 เมตร สูง 2.50 

เมตร จํานวน ๑ ชุด

๒๕๐,๐๐๐   -    -    -    -  สํานักการศึกษา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๓๒



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 ๔๙ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑกีฬา  - เพ่ือทดแทนของเดิมที่

ชํารุด และใหเพียงพอใน

การใหบริการแก

ประชาชนในพื้นท่ี และ

สงเสริมการออกกําลัง

กายของประชาชน

 - อุปกรณฟตเนส จํานวน 6

 รายการ ประกอบดวย    

1. ลูว่ิงไฟฟา 

จํานวน 2 เครื่อง          

2. เคร่ืองบริหารกลามเน้ือขา

รวม จํานวน 1 เครื่อง      

3. เคร่ืองบริหารกลามเน้ือ

นอง จํานวน 1 เครื่อง       

4. เคร่ืองบริหารกลามเน้ือ

ทอง จํานวน 1 เครื่อง       

5. เคร่ืองบริหารกลามเน้ือ

แบบสองสถานี 

จํานวน 1 เครื่อง            

6. แผนน้ําหนักโอลิมปคหุม

ยาง จํานวน 400 กิโลกรัม

๖๐๐,๐๐๐   -    -    -  สํานักการศึกษา

ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๓๓

ที่ แผนงาน หมวด



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
50 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑกีฬา  - เพ่ือสงเสริมให

ประชาชนในพื้นท่ีมี

สุขภาพรางกายที่แข็งแรง

 -  ชุดออกกําลังกาย จํานวน

 ๒๔ ชุด พรอมติดต้ัง 

ประกอบดวย/เครื่องบริหาร

กลามเนื้อ แขน ขา หนาทอง

 จํานวน ๑ เครื่อง/เครื่อง

บริหารหนาอก หัวไหล แขน 

จํานวน ๑ เครื่อง/เครื่อง

บริหาร กลามเนื้อสะโพก 

แขนขา จํานวน ๑ เครื่อง/

เครื่องบริหาร แขน หนาอก 

ไหล จํานวน ๑ เครื่อง/

เครื่องบริหารกลามเนื้อเขา 

จํานวน ๑ เครื่อง/เครื่อง

บริหารหนาทองและออก

กําลังกายขา จํานวน ๒ 

เครื่อง/เครื่องบริหารขอ

สะโพก (แบบแกวงตัว) 

บริเวณหนาทองแบบยืน 

จํานวน ๑ เครื่อง

      964,500   -    -    -  สํานักการศึกษา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๓๔



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 ๕๑ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑดนตรี

และนาฏศิลป

 - เพ่ือสงเสริมกิจกรรม

นันทนาการของนักเรียน

และใหมีความพรอมใน

การจัดกิจกรรมตางๆ

 - เมโลเด้ียน 

จํานวน ๒๔ ตัว 

สําหรับนักเรียนประถมศึกษา

โรงเรียนเทศบาล ๓

 ๓๖,๐๐๐   -    -    -    -  สํานักการศกึษา

 ๕๒ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑดนตรี

และนาฏศิลป

 - เพ่ือสงเสริมกิจกรรม

นันทนาการของนักเรียน

และใหมีความพรอมใน

การจัดกิจกรรมตางๆ

 - กลองใหญมารชชิ่ง    

จํานวน ๔ ใบ 

โรงเรียนเทศบาล ๓

38,000   -    -    -    -  สํานักการศกึษา

 ๕๓ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑดนตรี

และนาฏศิลป

 - เพ่ือสงเสริมกิจกรรม

นันทนาการของนักเรียน

และใหมีความพรอมใน

การจัดกิจกรรมตางๆ

 - ทรัมเปต จํานวน ๑๐ ตัว 

โรงเรียนเทศบาล ๓

70,000   -    -    -    -  สํานักการศกึษา

 ๕๔ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑดนตรี

และนาฏศิลป

 - เพ่ือสงเสริมกิจกรรม

นันทนาการของนักเรียน

และใหมีความพรอมใน

การจัดกิจกรรมตางๆ

 - มารชชิ่งทูบา จํานวน ๒ ตัว

 โรงเรียนเทศบาล ๓

108,000   -    -    -    -  สํานักการศึกษา

 ๕๕ แผนการศกึษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือพัฒนาทักษะและ

การเรียนรูของเด็กปฐมวัย

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร 

สําหรับสํานักงาน 

จอขนาดไมนอยกวา 

๑๘.๕ นิ้ว จํานวน ๒๔ เครื่อง

โรงเรียนเทศบาล ๓

384,000   -    -    -  - สํานักการศึกษา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๓๕



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 ๕๖ แผนการศกึษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือพัฒนาทักษะและ

การเรียนรูของเด็ก

ปฐมวัยและนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 1-3

 - เคร่ืองสํารองไฟ 

ขนาดไมนอยกวา 800 VA 

จํานวน 46 เครื่องๆ ละ 

2,400 บาท

 ๑๑๔,๐๐๐ - - - - สํานักการศึกษา

 ๕๗ แผนการศึกษา ครภุัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือใชในงานธุรการ

และทําสื่อการเรียนรู

 - เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร/

ชนิด LED สีแบบ Network 

จํานวน 4 เครื่อง

 สําหรับสํานักการศกึษา 

จํานวน 2 เครื่อง 

สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 

จํานวน 2 เครื่อง

 ๔๘,๐๐๐ - - - - สํานักการศึกษา

 ๕๘ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือทดแทนของเกาที่

ชํารุดและใชในงานพัสดุ

สํานักการศึกษา

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร 

สําหรับงานประมวลผล 

แบบท่ี 1 ขนาดจอไมนอย

กวา 19 นิ้ว จํานวน 1 ชุด 

สําหรับสํานักการศึกษา

 ๒๒,๐๐๐   -    -    -  - สํานักการศึกษา

 ๕๙ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือพัฒนาทักษะของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปท่ี 1-3

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร 

สําหรับประมวลผล 

แบบท่ี 1 จอขนาดไมนอย

กวา 19 นิ้ว จํานวน 24 

เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 3

 ๕๒๘,๐๐๐   -    -    -  - สํานักการศึกษา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๓๖



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 ๖๐ แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือทดแทนของเกาที่

เสื่อมสภาพ

 - โตะพับเอนกประสงค      

ขาเหล็กพับได 

โตะขนาดไมนอยกวา 

75x180 เซนติเมตร 

จํานวน 10 ตัว

20,000          -    -    -    -  กอง

สาธารณสุขฯ

 ๖๑ แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือใชในการจัดงาน

หรือกิจกรรมตางๆ

 - โตะพับเอนกประสงค     

 หนาสแตนเลส ขาเหล็กพับ

ไดโตะขนาดไมนอยกวา 

74x180 เซนติเมตร       

จํานวน 5 ตัว

 ๓๑,๐๐๐   -    -    -    -  กอง

สาธารณสุขฯ

 ๖๒ แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือใชเก็บเอกสาร  - ตูเหล็กเก็บเอกสาร ๒ ชั้น 

ประตูบานเล่ือนแบบทึบ 

จํานวน 3 ใบ

 ๑๐,๕๐๐   -    -    -    -  กอง

สาธารณสุขฯ

 ๖๓ แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือใหมีโตะทํางานและ

เกาอี้เพียงพอตอจํานวน

พนักงาน

 - โตะทํางานพรอมเกาอี้ 

โตะทํางานขนาดไมนอยกวา

 80x1.50 เซนติเมตร     

พรอมเกาอี้ มีพนักพิง      

จํานวน 8 ชุด

 ๕๒,๐๐๐  -  -  -   -  กองชาง

 ๖๔ แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  - เพื่อทดแทนของเกาที่

ชํารุดเสียหาย ซึ่งไดมา

เมื่อ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔

 - ผาเต็นท 

ขนาดไมนอยกวา 

5x12 เมตร 

จํานวน 10 หลัง

 ๑๗,๐๐๐  -  -  -  - กองชาง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๓๗



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 ๖๕ แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือใชในการจัดเก็บ

เอกสารราชการตางๆ ให

เปนระเบียบ

 - ตูเหล็กเก็บเอกสารบาน

กระจกเลื่อน 

ขนาดไมนอยกวา 4 ฟุต 

จํานวน 2 ตู

          7,600  -  -  -  - กองชาง

 ๖๖ แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือทดแทนของเกาที่

ชํารุด

 - ผาเต็นทกระโจม 

ขนาดไมนอยกวา 4x4 เมตร 

จํานวน 15 หลัง

 ๘๗,๐๐๐                -    -  -  - กองชาง

 ๖๗ แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือทดแทนของเกาที่

ชํารุดเสียหาย

 - ผาเต็นทโคง           

ขนาดไมนอยกวา         

๕X๙ เมตรจํานวน ๖ หลัง

 ๗๘,๐๐๐   -    -    -   - กองชาง

 ๖๘ แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

ยานพาหนะและขนสง

 - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การจัดการขยะ ลดการ

จัดการขยะและลด

ปญหาการรองเรียนเรื่อง

กลิ่นเหม็น

 - รถยนตบรรทุกขยะแบบ

อัดทาย ความจุไมนอยกวา 

12 ลูกบาศกเมตร 

ชนิด 6 ลอ เครื่องยนตดีเซล

 6 สูบ 4 จังหวะ 

ขนาดแรงมาไมนอยกวา 

240 แรงมา

 ๓,๘๐๐,๐๐๐   -   -  -  - กองสาธารณสุขฯ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๓๘



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
69 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

ยานพาหนะและขนสง

 - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การจัดการขยะและลด

ปญหาการรองเรียนเหตุ

รําคาญกลิ่นเหม็นจากน้ํา

ขยะ

 - รถยนตบรรทุกขยะ        

มูลฝอย แบบอัดทาย         

 ตูบรรทุกมูลฝอย มีขนาด

ความจุของตูไมนอยกวา 10

 ลูกบาศกเมตร และสามารถ

รับน้ําหนักมูลฝอยไดไมนอย

กวา 5,000 กิโลกรัม 

น้ําหนักของรถรวมน้ําหนัก

บรรทุกไมตํ่ากวา 12,000 

กิโลกรัม จํานวน ๑ คัน

   2,400,000   -    -    -   - กอง

สาธารณสุขฯ

 ๗๐ แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ  - ครุภัณฑการเกษตร  - เพ่ือทดแทนของเกาที่

ชํารุด

 - เคร่ืองสูบน้ําชนิดหอยโขง 

ขนาดไมนอยกวา 40 

แรงมาพรอมอุปกรณและ

ตูควบคุม จํานวน 1 เครื่อง

 ๑๖๒,๐๐๐   -    -    -    -  กองชาง

 ๗๑ แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ  - ครุภัณฑงานบาน

งานครัว

 - เพ่ือทดแทนของเกาที่

ชํารุด

 - เคร่ืองตัดหญา

แบบสะพายไหล 

(แบบขอแข็ง) 

เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 

1.4 แรงมา 

ปริมาตรกระบอกสูบ 

ไมต่ํากวา 30 ซีซ ี

พรอมใบมีด จํานวน 7 เครื่อง

        38,000  -          28,500  -  - กองชาง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๓๙



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 ๗๒ แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ  - ครุภัณฑงานบาน

งานครัว

 - เพ่ือทดแทนของเกาที่

ชํารุด

 - เคร่ืองตัดแตงพุมไม 

ชนิดเครื่องยนต 

แบบมือถือใบมีดตัด 

ขนาดไมนอยกวา 29.5 นิ้ว

จํานวน 4 เครื่อง

 ๓๕,๒๐๐  -  ๓๕,๐๐๐  -  - กองชาง

 ๗๓ แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

  - เพื่อใหเพียงพอตอ

เจาหนาที่ และทดแทน

ของเกาที่ชํารุด

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร 

สําหรับงานประมวลผล 

แบบท่ี 1 

จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว

จํานวน 11 เครื่อง

 ๔๔,๐๐๐        66,000          88,000        44,000  - กองชาง

 ๗๔ แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือปองกันการ

กระชากของไฟและ

จายไฟสํารองกรณีเกิด

ไฟดับหรือไฟตก

 - เคร่ืองสํารองไฟ 

ขนาดไมนอยกวา 800 VA 

จํานวน 14 เครื่อง

 ๕,๖๐๐        12,500          10,000          5,000           2,500 กองชาง

 ๗๕ แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือทดแทนของเกาที่

ชํารุด

 - เคร่ืองพิมพ Multifunction

แบบฉีดหมึก พรอมติดตั้ง

ถังหมึกพิมพ (Ink Tank 

Printer) จํานวน 3 เครื่อง

 ๗,๙๐๐          8,000            8,000  -  - กองชาง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๔๐



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 ๗๖ แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ  - ครุภัณฑอื่น  - เพ่ือเสริมสรางกลามเน้ือ

 ทักษะใหแกเด็ก เยาวชน

ใหมีสุขภาพแข็งแรงสมวัย

 - เคร่ืองเลนสนามไฟเบอรกลา

สกลางแจง พรอมติดตั้ง จํานวน

 ๔ ชุดๆ ละ 475,420 บาท 

แตละชุด ประกอบดวย 1.

หลังคาสี่เหลี่ยมไฟเบอรกลาส 

จํานวน ๑ ตัว/2.สไลดเดอรไฟ

เบอรกลาส จํานวน ๑ ตัว/3.

สไลดเดอรไฟเบอรกลาส 

จํานวน ๑ ตัว/4.สไลดเดอรไฟ

เบอรกลาส จํานวน ๑ ตัว/5.

อุโมงคเหล็ก จํานวน ๑ ตัว/6.

ราวเหล็กปนปาย จํานวน ๒ 

ตัว/7.บันไดไฟเบอรกลาสราว

จับเหล็ก จํานวน 1 ตัว/8.

แผนพื้นไฟเบอรกลาส จํานวน 

๓ ตัว/9.ฝาขางไฟเบอรกลาส 

จํานวน 5 ตัว/10.ตกแตงไฟ

เบอรกลาส จํานวน ๓ ตัว/11.

เสาเหล็กโครงสราง จํานวน 12

 ตัว

 ๑,๙๐๑,๖๘๐  -  -  -  - กองชาง

 ๗๗ แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือใชที่ศนูยเยาวชน

และศูนยพัฒนาอาชีพสตรี

 - โตะพับอเนกประสงค    

ขนาดไมนอยกวา            

๗๕x๑๘๐ ซม.             

จํานวน ๒๐ ตัว

 ๔๐,๐๐๐   -    -    -    -  กองสวัสดิการฯ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๔๑



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 ๗๘ แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือใชที่ศนูยเยาวชน

และศูนยพัฒนาอาชีพสตรี

 - โตะพรอมเกาอี้ทํางาน

แบบมีพนักพิงหุมหนัง 

จํานวน ๔ ชุด

 ๓๖,๐๐๐   -    -    -    -  กองสวัสดิการฯ

 ๗๙ แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือใชที่ศนูยเยาวชน

และศูนยพัฒนาอาชีพสตรี

 - ชุดรับแขกมีพนักพิงหุม

หนัง จํานวน ๒ ชุด

 ๑๒,๐๐๐   -    -    -    -  กองสวัสดิการฯ

 ๘๐ แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือใชที่กองสวัสดิการฯ  - เครื่องปรับอากาศ          

 ชนิดแขวน มีระบบฟอก

อากาศ ขนาดไมนอยกวา 

๑๓,๐๐๐ บีทียู 

จํานวน ๒ เครื่อง

 ๔๖,๐๐๐   -    -    -    -  กองสวัสดิการฯ

 ๘๑ แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

ครุภัณฑ  - ครุภัณฑกอสราง  - เพ่ือความสะดวกใน

การฝกอบรมพัฒอาชีพ

ใหกับเยาวชน

 - สวานชนิดแทนเจาะ 

จํานวน ๑ เครื่อง

          8,500   -    -    -   - กองสวัสดิการฯ

 ๘๒ แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

ครุภัณฑ  - ครุภัณฑกอสราง  - เพ่ือความสะดวกใน

การฝกอบรมพัฒอาชีพ

ใหกับเยาวชน

 - สวานชนิดมือถือขนาดเล็ก

 จํานวน ๑ เครื่อง

          2,500   -    -    -   - กองสวัสดิการฯ

 ๘๓ แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

ครุภัณฑ  - ครุภัณฑโรงงาน  - เพ่ือความสะดวกใน

การฝกอบรมพัฒอาชีพ

ใหกับเยาวชน

 - เคร่ืองเจียร แบบมือถือ 

ขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว 

จํานวน 1 เครื่อง

          5,500   -    -    -    -  กองสวัสดิการฯ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๔๒



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 ๘๔ แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

ครุภัณฑ  - ครุภัณฑโรงงาน  - เพ่ือความสะดวกใน

การฝกอบรมพัฒอาชีพ

ใหกับเยาวชน

 - เคร่ืองเจียรชนิดมอเตอร  

 ตั้งโตะ 2 หัว 

(ดามหยาบและดานละเอียด)

 จํานวน ๑ เครื่อง

 ๗,๘๐๐   -    -    -    -  กองสวัสดิการฯ

 ๘๕ แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

ครุภัณฑ  - ครุภัณฑโรงงาน  - เพ่ือความสะดวกใน

การฝกอาชีพอบรม

พัฒนาอาชีพใหกับเยาวชน

 - เคร่ืองเจียรชนิดมือถือ

แบบหมอทําฟน 

จํานวน ๑ เครื่อง

 ๔,๒๐๐  -  -  -   -  กองสวัสดิการฯ

 ๘๖ แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

ครุภัณฑ  - ครุภัณฑโรงงาน  - เพ่ือความสะดวกใน

การฝกอาชีพอบรม

พัฒนาอาชีพใหกับเยาวชน

 - เลื่อยฉลุชนิดแทน 

จํานวน ๑ เครื่อง

 ๗,๕๐๐  -  -  -  - กองสวัสดิการฯ

 ๘๗ แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือทดแทนของเกาที่

ชํารุด

 - เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับ

งานประมวลผล 

แบบ ๑ จอขนาดไมนอยกวา

 ๑๙ นิ้ว จํานวน ๒ เครื่อง

 ๔๔,๐๐๐   -    -    -    -  กองสวัสดิการฯ

 ๘๘ แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือทดแทนของเกาที่

ชํารุด

 - เคร่ืองสํารองไฟ             

 ขนาด ๘๐๐ VA              

 จํานวน ๒ เครื่อง

 ๕,๖๐๐   -    -    -    -  กองสวัสดิการฯ

 ๘๙ แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือทดแทนของเกาที่

ชํารุด

 - เคร่ืองพิมพเลเซอร 

ชนิดขาวดํา มีความเร็วใน

การพิมพรางไมนอยกวา 

๑๘ หนา/นาที 

จํานวน ๒ เครื่อง

 ๖,๖๐๐   -    -    -    -  กองสวัสดิการฯ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๔๓



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 ๙๐ แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือทดแทนของเกาที่

ชํารุด

 - เกาอี้ทํางานมีพนักพิงหุม

หนัง จํานวน ๖ ตัว

 ๓๐,๐๐๐   -    -    -   - สถานธนานุบาล

 ๙๑ แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือใชเก็บทองในสต

รองรูม

 - ตูเหล็กเก็บแบบฟอรม 

ขนาดไมนอยกวา 15 ลิ้นชัก

 สําหรับเก็บทองคําของ

ลูกคามาจํานํา จํานวน 5 ใบ

 ๒๑,๕๐๐   -    -    -   - สถานธนานุ

บาลฯ

 ๙๒ แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือใชสําหรับ    

สักการะบูชาในรัฐพิธี

และพิธีการทางศาสนา

 - โตะหมูบูชา ความกวาง

ของโตะหมูขนาดไมต่ํากวา

 8 นิ้ว มีฐานรองโตะหมู โตะ

แทนบูชา 9 ชิ้น คอ

สรอยทองจํานวน 1 ชุด

 ๑๗,๕๐๐   -    -    -   - สถานีขนสง

 ๙๓ แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือทดแทนของเกาที่

ชํารุด

 - เกาอี้พักคอย                 

(๑ ตัว มี ๔ ที่น่ัง)            

จํานวน ๑๕ ตัว

 ๕๒,๕๐๐   -    -    -    -  สถานีขนสง

 ๙๔ แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑ  - ครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ

 - เพ่ือใชในโรงรับจํานํา  - กลองโทรทัศนวงจรปด

ชนิดเครือขายแบบมุมมอง

คงท่ี ๒ ลานพิกเซล        

พรอมติดต้ัง จํานวน ๒ กลอง

 ๓๓,๐๐๐   -    -    -    -  สถานธนานุ

บาลฯ

 ๙๕ แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑ  - ครุภัณฑงานบาน

งานครัว

 - เพ่ือใชในโรงรับจํานํา  - ตูเย็น ขนาดไมนอยกวา    

 7 คิวบิกฟุต              

จํานวน 1 เครื่อง

 ๙,๔๐๐   -    -    -    -  สถานธนานุ

บาลฯ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๔๔



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 ๙๖ แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพื่อใชพิมพตั๋วจํานํา  - เคร่ืองพิมพ Dot MATrix 

Printer แบบแครยาว 

จํานวน ๑ เครื่อง

 ๒๒,๐๐๐   -    -    -    -  สถานธนานุบาล

 ๙๗ แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือบันทึกขอมูล  - โปรแกรมคอมพิวเตอร

ระบบงานสถานธนานุบาลฯ 

จํานวน ๑ ระบบ

 ๕๐,๐๐๐   -    -    -    -  สถานธนานุ

บาลฯ

 ๙๘ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครภุัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือทดแทนของเกาที่

ชํารุด

 - ตูลิ้นชักเหล็ก 4 ชั้น 

ขนาดไมนอยกวา 

46x130 ซ.ม. 

จํานวน 4 ตู

 -        14,000  -  -  - สํานักปลัดฯ

 ๙๙ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครภุัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือทดแทนของเกาที่

ชํารุด

 - เคร่ืองปรับอากาศ      

ขนาดไมนอยกวา 

13,000บีทียู พรอมติดต้ัง 

จํานวน 4 เครื่อง

 -        92,000  -  -  - สํานักปลัดฯ

 ๑๐๐ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือทดแทนของเกาที่

ชํารุด

 - เคร่ืองปรับอากาศ     

ขนาดไมนอยกวา 

36,000บีทียู พรอมติดต้ัง 

จํานวน 1 เครื่อง

 -        47,000  -  -  - สํานักปลัดฯ

 ๑๐๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการทํางาน

 - โทรศพัทสํานักงาน     

จํานวน ๑ เครื่อง

 -          1,500  -  -  - สํานักปลัดฯ

 ๑๐๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการทํางาน

 - เกาอี้ประชุมขาเหล็ก

พนักพิงบุนวมและที่นั่งเบาะ

จํานวน 6 ตัว

 - 3,600          -  -  - สํานักปลัดฯ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๔๕



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
103 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือทดแทนของเกาที่

ชํารุด เพ่ือบริการ

ประชาชนหนาหอง

จัดเก็บภาษ,ีหนาหอง

ทะเบียนราษฎรและ

ติดต้ังใหมในหองอัดเสียง 

ชั้น 3

 - พัดลมโคจรติดเพดาน     

ขนาด 18 นิ้ว             

จํานวน 2 เครื่อง        

(เครื่องละ 2,25๐ บาท)

 - 4,500  -  -  - สํานักปลัดฯ

104 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - ทดแทนของเกาที่

ชํารุดหองถายเอกสาร

เพื่อบริการประชาชน

 - พัดลมโคจรติดเพดาน

ขนาด 16 นิ้ว 

(รวมคาบริการตดิตั้ง) 

จํานวน 1 เครื่อง

 - 2,000          -  -  - สํานักปลัดฯ

105 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือใชติดต้ัง

หองควบคุมและ

บันทึกเสียงการประชุม

 - พัดลมติดผนัง 

ขนาด 16 นิ้ว 

(รวมคาบริการตดิตั้ง) 

จํานวน 1 เครื่อง

 - 2,000          -  -  - สํานักปลัดฯ

106 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือทดแทนของเกาที่

ชํารุดจากอายุการใชงาน

นาน 21 ป

 - เกาอี้หนังมีผนักพิงสูง

สวิงล็อคโยกปรับนั่งได

และมีลอหมุนรอบทิศทาง 

จํานวน 1 ตัว

 - 9,800  -  -  - สํานักปลัดฯ

 ๓๔๖

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
107 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือทดแทนของเกาที่

ชํารุดจากการใชงานมา

นาน

 - เคร่ืองปรับอากาศ       

แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน

(ระบบ Inverter)          

ขนาด 20,000 บีทียู 

พรอมติดต้ังจํานวน 1 เครื่อง

 - 41,500  -  -  - สํานักปลัดฯ

108 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือทดแทนของเกาที่

ชํารุดจากการใชงานมา

นาน

 - เคร่ืองปรับอากาศ 

แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน  

(ระบบ Inverter)          

ขนาด 18,000 บีทียู    

พรอมติดต้ัง จํานวน 1 เครื่อง

 - 34,800        -  -  - สํานักปลัดฯ

109 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือใชเปนอุปกรณ

สื่อสารของศนูยบริการ

นักทองเที่ยว

 - เคร่ืองโทรศัพทเคล่ือนท่ี

พรอมซิมการด             

จํานวน 1 เครื่อง

 - 14,000        -  -  - สํานักปลัด

110 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือใชประจํา

ศูนยบริการนักทองเที่ยว

 - เกาอี้บารสูงมีพนักพิง

หมุนได จํานวน 2 ตัวๆ ละ 

1,500 บาท

 - 3,000          -  -  - สํานักปลัดฯ 

(งานสงเสริม

การทองเที่ยว)

 ๑๑๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือทดแทนของเกา

ที่ชํารุด

 - เคร่ืองปรับอากาศ     

ขนาดไมนอยกวา 24,๐๐๐

บีทียู พรอมคาติดตั้ง      

จํานวน ๑ เครื่อง

 -        32,400  -  -  - กองวิชาการฯ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๔๗



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
112 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือทดแทนของเกา

ที่ชํารุด

 - เครื่องปรับอากาศ 

ขนาดไมนอยกวา 13,000 

บีทียูพรอมคาติดตั้ง       

จํานวน ๑ เคร่ือง

 - 23,000        -  -  - กองวิชาการฯ

 ๑๑๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือทดแทนของเกาที่

ชํารุด

 - เกาอื้แบบมีพนักพิง  

จํานวน 2 ตัว
 -  ๕,๐๐๐  -  -  - กองวิชาการฯ

 ๑๑๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

ยานพาหนะและขนสง

 - เพ่ือทดแทนของเกา

ที่เสื่อมสภาพจากการใช

งาน

 - รถยนตนั่งสวนกลาง 

4 ประตู ขับเคลื่อน 2 ลอ 

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา

 2,700 ซีซี จํานวน 2 คันๆ 

ละ 1,600,000

 -  ๓,๒๐๐,๐๐๐  -  -  - สํานักปลัดฯ

115 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ  - ครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ

 - เพ่ือทดแทนของเกาที่

ชํารุด ไมสะดวกในการใช

งาน

 - ชุดควบคุมไมคประชุม

และแหลงจายไฟสําหรบัชุด

ประชุมจํานวน 1 เคร่ือง   

(เคร่ืองละ 13,000 บาท)  

ไมลประชุมชุดประธาน    

จํานวน 1 ชุด (ชุดละ 5,500

 บาท) ไมลผูเขารวมประชุม   

จํานวน 23 ชุด             

(ราคาชุดละ 5,300 บาท) 

และอุปกรณเสรมิและสายไฟ

พรอมคาแรงติดตั้ง 

(6,000 บาท)

 - 146,400  -  -  - สํานักปลัดฯ

 ๓๔๘

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 ๑๑๖ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ  - ครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ

 - เพ่ือใชประจํา

ศูนยบริการนักทองเที่ยว

 - ชุดไมโครโฟนไรสาย

แบบหนีบปกเสื้อ

สําหรับใชรวมกับ

โทรศัพทเคล่ือนที่ 

ประกอบดวย

เครื่องสง เครื่องรับ 

และไมคหนีบปก

จํานวน 1 ชุด

 -          2,650  -  -  - สํานักปลัดฯ 

(งานสงเสริม

การทองเที่ยว)

 ๑๑๗ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ  - ครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ

 - เพ่ือใชประจํา

ศูนยบริการนักทองเที่ยว

 - ชุดไมโครโฟน

พรอมลําโพงพกพา 

ประกอบดวยไมโครโฟน

คาดศรีษะและลําโพง

ขนาดเล็ก จํานวน 1 ชุด

         2,580 สํานักปลัดฯ 

(งานสงเสริม

การทองเที่ยว)

 ๑๑๘ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ  - ครุภัณฑงานบาน

งานครัว

 - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการทํางาน

 - อางลางจานอลูมิเนียม

๒ หลุม จํานวน ๑ ชุด

 -          3,500  -  -  - สํานักปลัดฯ

119 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ  - ครุภัณฑงานบาน

งานครัว

 - เพ่ือใชประจํา

ศูนยบริการนักทองเที่ยว

 - เคร่ืองทํานํ้าเย็น 

ขนาด 1 กอก แบบขวดควํ่า

จํานวน 1 เครื่อง

 -          4,200  -  -  - สํานักปลัดฯ 

(งานสงเสริม

การทองเที่ยว)

 ๑๒๐ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือทดแทนของเกาที่

ชํารุด

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร  

สําหรับงานประมวลผล     

แบบท่ี 1 จํานวน ๑ เครื่อง

 -  ๒๒,๐๐๐  -  -  - สํานักปลัดฯ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๔๙



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
121 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือใชประจํา

ศูนยบริการนักทองเที่ยว

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร      

สําหรับงานประมวลผล     

แบบท่ี 2 จํานวน 1 เครื่อง

 -        30,000  -  -  - สํานักปลัดฯ 

(งานสงเสริม

การทองเที่ยว)

 ๑๒๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการทํางาน

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร   

โนตบุกสําหรับสํานักงาน 

จํานวน 1 เครื่อง

 -        16,000  -  -  - สํานักปลัดฯ

 ๑๒๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือทดแทนของเกาที่

ชํารุด

 - เคร่ืองสํารองไฟ 

ขนาดไมนอยกวา 800 VA

จํานวน ๑ เครื่อง

 - 2,500  -  -  - สํานักปลัดฯ

124 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือใชประจํา

ศูนยบริการนักทองเที่ยว

 - เคร่ืองสํารองไฟฟา        

ขนาดไมนอยกวา 800 VA 

จํานวน 1 เครื่อง

 -          2,500  -  -  - สํานักปลัดฯ 

(งานสงเสริม

การทองเที่ยว)

 ๑๒๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือทดแทนของเกาที่

ชํารุด

 - เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร 

หรือ ชนิด LED ขาวดํา 

จํานวน 1 เครื่อง

 - 2,600  -  -  - สํานักปลัดฯ

 ๑๒๖ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการทํางาน

 - เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร

หรือชนิด LED สี แบบ 

Network จํานวน 1 เครื่อง

 - 10,000  -  -  - สํานักปลัดฯ

127 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือใชประจํา

ศูนยบริการนักทองเที่ยว

 - เคร่ืองพิมพ Multifunction

แบบฉีดหมึก พรอมติดตั้ง

ถังหมึกพิมพ (Ink Tank 

Printer) จํานวน 1 เครื่อง

 -          8,000  -  -  - สํานักปลัดฯ 

(งานสงเสริม

การทองเที่ยว)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๕๐



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 ๑๒๘ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือใหเพียงพอตอ

เจาหนาที่ในการ

ปฏิบัติงาน และทดแทน

ของเกาที่ชํารุด

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร 

สําหรับงานประมวลผล

แบบท่ี 1 

จอขนาดไมนอยกวา

19 นิ้ว จํานวน 3 เครื่อง

 -        66,000  -  -  - กองวิชาการฯ

 ๑๒๙ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน  - เครื่องสํารองไฟฟา    

ขนาดไมนอยกวา 800 VA 

จํานวน 2 เครื่อง

 -          5,000  -  -  - กองวิชาการฯ

 ๑๓๐ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือทดแทนของเกาที่

ชํารุด

 - เคร่ืองพิมพเลเซอร         

หรือชนิด LED ขาวดํา     

ชนิด Network แบบท่ี 1  

จํานวน 1 เครื่อง

 -          7,900  -  -  - กองวิชาการฯ

 ๑๓๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือใหเกิด

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงาน

 - เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก

สําหรับงานประมวลผล 

จํานวน 1 เครื่อง

 - 21,000  -  -  - กองคลัง

 ๑๓๒ แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการทํางาน

 - ชั้นวางเอกสารไม 4 ชั้น 

จํานวน 4 อัน

 -          2,000  -  -  - สํานักปลัดฯ

 ๑๓๓ แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน

ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

ยานพาหนะและขนสง

 - เพ่ือใชชวยเหลือ

ผูประสบภัย

 - เรืออลูมิเนียมทองแบน 

ขนาดไมนอยกวา กวาง 

1.50 เมตร ยาว 3.7 เมตร 

ลึก 0.4 เมตร จํานวน 2 ลํา

 -      126,000  -  -  - สํานักปลัดฯ

 ๓๕๑

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 ๑๓๔ แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน

ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

ยานพาหนะและขนสง

 - เพ่ือใชในการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

 - รถบรรทุกเททายติดตั้ง

เครนไฮดรอลิค 

ขนาดยกสูงไมนอยกวา 

12 เมตร พรอมกระเชา 

ขนาดแรงมาไมนอยกวา 

130 แรงมา จํานวน 1 คัน

 -   2,600,000  -  -  - สํานักปลัดฯ

 ๑๓๕ แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน

ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

ยานพาหนะและขนสง

 - เพ่ือใชในการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

 - เคร่ืองยนตเรือ 15

แรงมา 2 จังหวะ 

จํานวน 1 เครื่อง

     120,000 สํานักปลัดฯ

 ๑๓๖ แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑ  - ครุภัณฑโรงงาน  - เพ่ือทดแทนของเกาที่

ชํารุด

 - เลื่อยโซยนต 

กําลังเครื่องจักรตนกําลัง

ไมนอยกวา 0.8 แรงมา 

แผนบังคับโซความยาวไม

นอยกวา 11.5 นิ้ว 

จํานวน 2 เครื่อง

 -        23,000  -  -  - สํานักปลัดฯ

 ๑๓๗ แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑ  - ครุภัณฑโรงงาน  - เพ่ือทดแทนของเกาที่

ชํารุด

 - เลื่อยยนตชนิดขับเคล่ือน

ดวยเครื่องยนต 

ขนาดไมตํ่ากวา 3 แรงมา 

จํานวน 2 เครื่อง 

(เครื่องละ 45,000 บาท)

 -        90,000  -  -  - สํานักปลัดฯ

 ๑๓๘ แผนงานการศึกษา ครภุัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือใชเก็บผลงานใน

กิจกรรมตางๆ ทั้งในและ

นอกโรงเรียน

 - ตูโชวติดผนัง 

จํานวน ๕ ใบ 

โรงเรียนเทศบาล ๑

 - 10,000  -  -  - สํานักการศกึษา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๕๒



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 ๑๓๙ แผนงานการศึกษา ครภุัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือใชในการเก็บ

อุปกรณสําหรับการแสดง

ของนักเรียน

 - ตูเก็บเสื้อผา จํานวน ๔ ใบ 

โรงเรียนเทศบาล ๑

 - 40,000  -  -  - สํานักการศกึษา

140 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือใหเอกสารของ

โรงเรียนมีการจัดเก็บ

อยางเปนระบบ งายตอ

การคนหาและไมสูญหาย

 - ตูเหล็กเก็บเอกสาร 4 

ลิ้นชักจํานวน 6 ตู        

(ตูละ 4,150 บาท)     

โรงเรียนเทศบาล 3

 -        24,900  -  - สํานักการศึกษา

 ๑๔๑ แผนงานการศึกษา ครภุัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือใชในการจัดเก็บ

เอกสารงานธุรการ

 - ตูเหล็ก ๒ บาน 

จํานวน ๑๐ ใบ 

(ใบละ ๕,๐๐๐) 

โรงเรียนเทศบาล ๑

 - 55,000  -  -  - สํานักการศึกษา

 ๑๔๒ แผนงานการศึกษา ครภุัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - ใชเก็บเอกสารใน

แผนงานตางๆ

 - ตูกระจกบานเล่ือน 

จํานวน 15 ใบ 

สําหรับศูนยฯ เทศบาล 

จํานวน 3 ใบ,

ศูนยฯ มัสยิดอัลอามีน 

จํานวน 3 ใบ,

ศูนยฯ มัสยิดอะหมาดียะห 

จํานวน 3 ใบ,

ศูนยฯ วัดโก-ลกเทพวิมล 

จํานวน 3 ใบ 

และโรงเรียนเทศบาล 4 

จํานวน 3 ใบ

 - 54,000  -  -  - สํานักการศึกษา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๕๓



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 ๑๔๓ แผนงานการศึกษา ครภุัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือใหเด็กไดวางที่นอน

ใหเปนระเบียบ

 - ชั้นวางของ 

ขนาด ๘๗x๔๗x๓๐ 

จํานวน ๔ ชุด 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมัสยิด

อัลอามีน

 - 8,000  -  -  - สํานักการศกึษา

144 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือปรับบรรยากาศ

โรงอาหารใหเหมาะสม

 - พัดลมติดผนังขนาดใบพัด

16 นิ้ว มีสวิตซ แบบสายดึง

ปรับความแรงลมได 3 ระดับ

จํานวน 10 ตัว 

โรงเรียนเทศบาล 2

 -  ๒๕,๐๐๐ -  -  - สํานักการศกึษา

145 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือใชในกิจกรรมตางๆ  - โตะพับขนาด 

45x180x75 เซนติเมตร 

จํานวน 24 ตัว 

โรงเรียนเทศบาล 3

 - 32,400 -  -  - สํานักการศึกษา

146 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือใชในการ

ตอนรับแขก

 - ชุดรับแขก ประกอบดวย 

เกาอี้ประธาน จํานวน 1 ตัว

(ราคาตัวละ 12,000 บาท)

เกาอี้ จํานวน 4 ตัว 

(เกาอี้ตัวละ 5,500 บาท)

โตะ จํานวน 4 ตัว 

(โตะตัวละ 5,900 บาท)

 - 57,600 -  -  - สํานักการศึกษา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๕๔



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 ๑๔๗ แผนงานการศึกษา ครภุัณฑ  - ครุภัณฑการศึกษา  - เพ่ือใชในการเรียนการ

สอนและทดแทนของเกา

ที่ชํารุด

 - ชุดโตะ-เกาอี้อนุบาล 

จํานวน ๕๐ ชุด 

สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๑

 - 85,000 -  -  - สํานักการศึกษา

148 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑการศึกษา  - เพ่ือใหครู นักเรียน

และชุมชนมีโตะเพียงพอ

ในการทํากิจกรรม

 - โตะพับขนาด           

กวาง120xยาว120xสูง75 

เซนติเมตร จํานวน 24 ตัว 

(โตะตัวละ 1,350 บาท) 

โรงเรียนเทศบาล 3

 - 32,400 -  -  - สํานักการศึกษา

149 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑการศึกษา  - เพ่ือใหครูผูสอนทุกคน

มีสถานที่ท่ีเหมาะสมใน

การเตรียมการสอน

 - โตะสํานักงานเหล็ก       

ขนาด 3 ฟุต พรอมกระจกปู

บนโตะ รหัส D-2636    

จํานวน 24 ตัว               

(โตะตัวละ 4,050 บาท) 

โรงเรียนเทศบาล 3

 - 97,200  -  -  - สํานักการศึกษา

150 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑการศึกษา  - เพ่ือใหครูผูสอนทุกคน

มีสถานที่ท่ีเหมาะสมใน

การเตรียมการสอน

 - โตะสํานักงานเหล็ก        

ขนาด 5 ฟุต พรอมกระจกปู

บนโตะ รหัส D-3060    

จํานวน 2 ตัว                 

(โตะตัวละ 6,800 บาท) 

โรงเรียนเทศบาล 3

 - 13,600  -  -  - สํานักการศึกษา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๕๕



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
151 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑการศึกษา  - เพ่ือใหโรงเรียนมีโตะ

และเกาอี้เพียงพอ

สําหรับนักเรียนทุกคน

 - โตะ-เกาอี้ สําหรับนักเรียน

 แบบมาตรฐาน มอก.

ระดับประถมฯ          

จํานวน 300 ชุด          

(ชุดละ 1,500 บาท)      

โรงเรียนเทศบาล 3

 - 450,000  -  - สํานักการศึกษา

 ๑๕๒ แผนงานการศึกษา ครภุัณฑ  - ครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ

 - เพ่ือใชในการจัด

กิจกรรมตางๆของโรงเรียน

 - ลําโพงกระจายเสียง 

จํานวน ๘ ตัว 

โรงเรียนเทศบาล ๔

 - 48,000  -  -  - สํานักการศึกษา

 ๑๕๓ แผนงานการศึกษา ครภุัณฑ  - ครุภัณฑโฆษณา

และเผยแพร

 - เพ่ือทดแทนของเกาที่

ชํารุด

 - โทรทัศน แอลอีดี 

(LED TV) แบบ Smart TV)

ระดับความละเอียดของ

จอภาพ 1920x1080 

พิกเซล ขนาดจอไมนอยกวา

 40 นิ้ว จํานวน 12 เครื่อง,

สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 

จํานวน 5 เครื่อง,

โรงเรียนเทศบาล 2 

จํานวน 1 เครื่อง,

ศูนยฯ เทศบาล จํานวน 2 

เครื่อง,ศูนยฯ มัสยิดอะหมาดี

ยะห จํานวน 2 เครื่อง 

และศูนยฯ มัสยิดอัลอามีน 

จํานวน 2 เครื่อง

 - 212,400  -  -  - สํานักการศึกษา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๕๖



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
154 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ

 - เพ่ือใชเปนสื่อ

ประกอบการเรียนการ

สอนและทดแทนของเกา

ที่ชํารุด

 - โทรทัศน แอลอีดี 

(LED TV) แบบ Smart TV)

ระดับความละเอียดของ

จอภาพไมนอยกวา 

1920x1080 พิกเซล 

ขนาดจอไมนอยกวา 40 นิ้ว

จํานวน 4 เครื่อง

สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1

 -        56,000 -  -  - สํานักการศึกษา

 ๑๕๕ แผนงานการศึกษา ครภุัณฑ  - ครุภัณฑโฆษณา

และเผยแพร

 - เพ่ือใชเปนสื่อในการ

เรียนการสอน

 - เคร่ืองมัลตมิีเดีย

โปรเจคเตอร แบบ SVGA 

ขนาด 3,000 ANSL 

Lumens จํานวน 1 เครื่อง

 - 13,300  -  -  - สํานักการศึกษา

 ๑๕๖ แผนงานการศึกษา ครภุัณฑ  - ครุภัณฑโฆษณา

และเผยแพร

 - เพ่ือใชจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนและการ

ประชุมในกิจกรรมตางๆ

 - จอโปรเจคเตอร 

แบบขาตั้งขนาดไมนอยกวา 

100 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

 -  ๔,๗๐๐ - -  - สํานักการศกึษา

 ๓๕๗

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
157 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑโฆษณา

และเผยแพร

 - เพ่ือใชในการจัด

กิจกรรมการเรียนการ

สอนและกิจกรรมอ่ืนๆ 

ของสายชั้นประถมและ

สายชั้นมัธยม

 - เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ    

ความละเอียดไมต่ํากวา 

850,000 พิกเซล           

ซูมภาพไมนอยกวา

16x(2xOptical,8xDigital)

ชองตอสัญญาณ Input/   

Output อยางนอย

RGBx2S-Videox1Videox1

USB และ RS-232         

จํานวน 2 เครื่อง 

(เครื่องละ 20,000 บาท) 

โรงเรียนเทศบาล 4

 - 40,000  -  -  - สํานักการศึกษา

 ๑๕๘ แผนงานการศึกษา ครภุัณฑ  - ครุภัณฑ

วิทยาศาสตรหรือ

การแพทย

 - เพ่ือชั่งน้ําหนักและวัด

สวนสูงเด็กเล็ก

 - เคร่ืองชั่งนํ้าหนักดิจิตอล

พรอมท่ีวัดสวนสูง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัล

อามีน จํานวน 1 เครื่อง

 -  ๒๐,๐๐๐ - -  - สํานักการศกึษา

159 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑงานบาน

งานครัว

 - เพ่ือใชตัดหญาภายใน

บริเวณโรงเรียน

 - รถตัดหญา 4 ลอเข็น

อัตโนมัติ ขนาดใบมีด 21 นิ้ว

 เคร่ืองยนตเบนซิน      

จํานวน 1 เครื่อง          

โรงเรียนเทศบาล 4

 - 30,000  -  -  - สํานักการศึกษา

160 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑงานบาน

งานครัว

 - เพ่ือใชปรับปรุงอาหาร

ในการประกอบอาหาร

กลางวันสําหรับนักเรียน

 - เตาแกส จํานวน 1 ตัว    

โรงเรียนเทศบาล 2

 - 9,900  -  -  - สํานักการศึกษา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๕๘



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 ๑๖๑ แผนงานการศึกษา ครภุัณฑ  - ครุภัณฑกีฬา  - เพ่ือสงเสริมการเรียนรู

และพัฒนาการของเดก็

 - เคร่ืองเลนสนาม 

(ชุดอุโมงครถไฟผจญภัย) 

จํานวน 1 ชุด สําหรับศูนยฯ

วัดโก-ลกเทพวิมล

 - 43,000  -  -  - สํานักการศึกษา

 ๑๖๒ แผนงานการศึกษา ครภุัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือใชสําหรับงาน

สํานักงานและงาน

มัลตมิีเดีย

 - เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค

 สําหรับงานประมวลผล 

จํานวน 1 เครื่อง 

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาล

 - 21,000  -  -  - สํานักการศึกษา

 ๑๖๓ แผนงานการศึกษา ครภุัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือใหเพียงพอตอ

เจาหนาที่ และใชในงาน

งบประมาณงานวางแผน

บุคคล

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร 

สําหรับประมวลผล 

แบบท่ี 1 จอขนาด

ไมนอยกวา 19 นิ้ว 

จํานวน 2 เครื่อง

 - 44,000 - -  - สาํนักการศึกษา

 ๑๖๔ แผนงานการศึกษา ครภุัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือปองกันการ

กระชากไฟและจายไฟ

สํารองกรณีเกิดไฟดับหรือ

ไฟตก

 - เคร่ืองสํารองไฟฟา      

ขนาดไมนอยกวา 800 VA 

จํานวน 2 เครื่อง

 - 5,000 - -  - สาํนักการศึกษา

 ๑๖๕ แผนงานการศึกษา ครภุัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือใชในงาน

งบประมาณ 

งานโรงเรียน งานธุรการ

และหนวยศึกษานิเทศก

 - เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร

ชนิดขาวดํา ชนิด Network 

แบบท่ี 1 จํานวน 1 เครื่อง

 - 7,900  -  -  - สํานักการศกึษา

 ๓๕๙

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 ๑๖๖ แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือใชในการจัดงาน

หรือกิจกรรมตางๆ

 - เกาอี้พลาสติก          

จํานวน ๑๐๐ ตัว

 -  ๓๐,๐๐๐  -  -  - กองสาธาณสุขฯ

 ๑๖๗ แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือทดแทนเครื่องเกา

ที่ชํารุด

 - เคร่ืองโทรสารแบบใช

กระดาษธรรมดา 

สงเอกสารได 

ครั้งละ 20 แผน         

จํานวน 1 เครื่อง

 - 18,000  -  -  - กอง

สาธารณสุขฯ

 ๑๖๘ แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานและ

ทดแทนเครื่องเกาที่ชํารุด

 - โตะคอมพิวเตอร         

พรอมเกาอี้แบบมีพนักพิง

จํานวน 2 ชุด

 - 7,000  -  -  - กอง

สาธารณสุขฯ

 ๑๖๙ แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

ยานพาหนะและขนสง

 - เพ่ือทดแทนคันเกาที่

ชํารุด

 - รถบรรทุก (ดเีซล) 

ขนาด 1 ตัน 

ปริมาตรกระบอกสูบ 

ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี 

หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด

ไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต 

ขับเคลื่อน 2 ลอ 

(ดับเบิ้ลแคป)

 - 868,000  -  -  - กอง

สาธารณสุขฯ

 ๑๗๐ แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

วิทยาศาสตรหรือ

การแพทย

 - เพ่ือใชควบคุมสุนัข 

และสัตวตางๆ ในพ้ืนที่

 - ชุดอุปกรณยิงยาสลบ

สําหรับสัตว จํานวน 1 ชุด

 - 53,500  -  -  - กอง

สาธารณสุขฯ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๖๐



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 ๑๗๑ แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - ทดแทนเครื่องเกาที่

ชํารุด

 - เคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึก

พรอมติดต้ังถังหมึกพิมพ     

มีความเร็วในการพิมพ

รางขาวดําไมนอยกวา 20 

หนาตอนาที มีความเร็วใน

การพิมพรางสีไมนอยกวา 

10 หนาตอนาที 

จํานวน 2 เครื่อง

 -          8,600  -  -  - กองสาธารณสุขฯ

 ๑๗๒ แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน และ

ทดแทนของเกาที่ชํารุด

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร

สําหรับงานสํานักงาน 

จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว

จํานวน 2 เครื่อง

 -  ๓๒,๐๐๐  -  -  - กอง

สาธารณสุขฯ

 ๑๗๓ แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือใหมีเกาอี้ทํางาน

เพียงพอตอจํานวน

พนักงาน

 - เกาอี้มีพนักพิงแบบสูงหุม

หนัง จํานวน ๓ ตัว

 -          8,700  -  -  - กองชาง

 ๑๗๔ แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือใชในการจัดเก็บ

เอกสารใหเปนระเบียบ

เรียบรอย

 - ตูเหล็กเก็บเอกสารบาน

กระจกเลื่อน 

ขนาดไมนอยกวา 4 ฟุต 

จํานวน 2 ตู

 - 7,600 - -  - กองชาง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๖๑



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
175 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือใหมีโตะทํางานและ

เกาอี้เพียงพอตอจํานวน

พนักงาน

 - โตะทํางานพรอมเกาอี้    

(โตะมีขนาดไมนอยกวา 4 

ฟุตพรอมเกาอี้มีพนักพิง      

 จํานวน 2 ชุด)              

โตะตัวละ 2,900 บาท    

เกาอี้ ตัวละ 1,700 บาท

 -          9,200 - -  - กองชาง

 ๑๗๖ แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

ยานพาหนะและขนสง

 - ทดแทนของเกาที่

ชํารุดและเสื่อมสภาพ

 - รถยนตบรรทุก

แบบกระบะเททาย 

ขนาด 6 ตัน 6 ลอ 

ขนาดความจุไดไมนอยกวา 

4 ลูกบาศกหลา 

จํานวน 1 คัน

 -   1,980,000 -  -  - กองสาธารณสุขฯ

 ๑๗๗ แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

ยานพาหนะและขนสง

 - ทดแทนของเกาที่ชํารุด  - รถดูดสิ่งปฏิกูล 

ขนาดไมนอยกวา 

4,000 ลิตร ชนิด 6 ลอ

เครื่องยนตดีเซล 

ขนาดแรงมา ไมนอยกวา 

130 แรงมา

 -   2,700,000 -  -  - กองสาธารณสุขฯ

 ๑๗๘ แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ  - ครุภัณฑงานบาน

งานครัว

 - ทดแทนของเกาที่ชํารุด  - เครื่องซักผา 2 ถัง 

ขนาดซักไมนอยกวา 

14 กิโลกรัม 

จํานวน 1 เครื่อง

 -        15,000 -  -  - กองชาง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๖๒



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 ๑๗๙ แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ  - ครุภัณฑงานบาน

งานครัว

 - ทดแทนของเกาที่ชํารุด  - เครื่องทําน้ําเย็น

แบบใชขวด ใชไฟ 220 V 

50 Hz จุนํ้าไมต่ํากวา 

18 ลิตร ระบบควบคุม

อัตโนมัติ (เทอโบสตารท

พรอมใบเมททัล) 

ขนาด 310x310x970

 มี 1 หัวกอก 

จํานวน 1 เครื่อง

 -          4,000 -  -  - กองชาง

 ๑๘๐ แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ  - ครุภัณฑโรงงาน  - เพ่ือทดแทนของเกา  - ตูเชื่อมไฟฟา (แบบมือถือ)

 ขนาดไมนอยกวา 300 เอ 

จํานวน 1 ตู

 - 5,900 -  -  - กองชาง

 ๑๘๑ แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ  - ครุภัณฑโรงงาน  - เพ่ือทดแทนของเกา  - เล่ือยโซยนต 

กําลังเครื่องจักรตนกําลัง

ไมนอยกวา 0.8 แรงมา 

แผนบังคับโซความยาวไม

นอยกวา 11.5 นิ้ว 

จํานวน 1 เครื่อง

 - 11,500 -  -  - กองชาง

182 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือใชในงาน

สถาปตยกรม

 - อุปกรณอานบัตร 

อเนกประสงค 

(Smart Card Reader) 

จํานวน 1 เครื่อง

 -             700  -  -  - กองชาง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๖๓



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
183 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือใชในงาน

สถาปตยกรม

 - เคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึก 

(Inkjet Printer)       

สําหรับกระดาษ A3          

จํานวน 1 เครื่อง

 -          6,300  -  -  - กองชาง

 ๑๘๔ แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ  - ครุภัณฑอื่น  - เพ่ือทดแทนของเกา

ที่ชํารุด

 - เกาอี้สนามสวนสาธารณะ 

ขนาดไมนอยกวา 

150x65x80 เซนติเมตร 

จํานวน 50 ตัว 

(ตัวละ 8,740 บาท)

 - 437,000 - -  - กองชาง

185 แผนงานเคหะและชุมชน ครภุัณฑ  - ครุภัณฑอื่น  - เพื่อใชเทิดพระเกียติ

รัชกาลที่ ๑๐ และพระบรม

วงศานุวงศในวาระสําคัญ

ตาง ๆ

 - ซุมเทิดพระเกียรติ ผลิตจาก

ไฟเบอรกลาส ขนาด ๑.๔๐x

๒.๐๐ ม. ๑ กรอบ/ตรา

สัญลักษณ วปร ๑ ชุด/พานพุม

เงนิ พุมทอง ๑ คู/ตราครุฑ ๑ 

ชุด/ฐานรองกรอบสีทอง ๑ 

ฐาน/ปายทรงพระเจริญไฟ

เบอรกลาส ๑ ชุด/พระบรม

ฉายาลักษณพิมพไวนิล ร.๑๐ 

จํานวน ๑ ภาพ/จํานวน ๑ ชุด

ชุดละ ๓๙,๐๐๐ บาท

 -         39,000  -  -  - กองชาง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๖๔



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
186 แผนงานเคหะและชุมชน ครภุัณฑ  - ครุภัณฑอื่น  - เพื่อใชเทิดพระเกียติ

รัชกาลที่ ๑๐ และพระบรม

วงศานุวงศในวาระสําคัญ

ตาง ๆ

 - ซุมเทิดพระเกียรติ ผลิตจาก

ไฟเบอรกลาส กรอบรูปไฟ

เบอรกลาสขนาด ๑.๙๐x๓.๑๐

 ม. ๑ กรอบ/ตราสัญลักษณ 

วปร ๑ ชุด/พานพุมเงิน พุมทอง

 ๑ คู/ตราครุฑ ๑ ชุด/ฐานรอง

กรอบสทีอง ๑ ฐาน/ปายทรง

พระเจริญไฟเบอรกลาส ๑ 

ชุด/พระบรมฉายาลักษณพิมพ

ไวนิล ร.๑๐ จํานวน ๑ ภาพ/

ปายชื่อ

หนวยงาน ๑ ปาย/      

จํานวน ๕ ชุด 

ชุดละ ๙๙,๐๐๐ บาท

 -       495,000  -  -  - กองชาง

 ๓๖๕

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
187 แผนงานเคหะและชุมชน ครภุัณฑ  - ครุภัณฑอื่น  - เพื่อใชเทิดพระเกียติ

รัชกาลที่ ๑๐ และพระบรม

วงศานุวงศในวาระสําคัญ

ตาง ๆ

 - ซุมเทิดพระเกียรติ ผลิตจาก

ไฟเบอรกลาส กรอบรูปไฟ

เบอรกลาส ขนาด ๑.๙๐x๓.๑๐

 ม. ๑ กรอบ/กรอบรูปไฟเบอร

กลาส ขนาด ๒.๑๐x๓.๑๐ ม. 

๒ กรอบ/ตราสัญลักษณ วปร  

๑ ชุด/พานพุมเงนิ พุมทอง ๑ 

คู/ตราครุฑ ๑ ชุด/ฐานรอง

กรอบสทีอง ๑ ฐาน/ปายทรง

พระเจริญไฟเบอรกลาส ๑ 

ชุด/พระบรมฉายาลักษณพิมพ

ไวนิล ร.๑๐,ธงชาต,ิตรา วปร/

ปายชื่อหนวยงาน 1 ปาย/

จํานวน ๑ ชุด ชุดละ 

๑๙๙,๐๐๐ บาท

 -       199,000  -  -  - กองชาง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๖๖



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 ๑๘๘ แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการทํางานและแทน

ของเกาที่ชํารุด

 - โตะคอมพิวเตอร        

ขนาดไมนอยกวา

100x55x75 ซม.       

จํานวน 4 ตัว

 - 7,200  -  -  - กองสวัสดิการฯ

189 แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - ใชสําหรับโครงการ

พัฒนาอาชีพและแกไข

ปญหาความยากจนตาม

แนวหลักเศรษฐกิจแบบ

พอเพียง

 - โตะไมอเนกประสงค     

ขนาดกวาง 24 นิ้ว           

 ยาว 84 นิ้ว สูง 28 นิ้ว     

จํานวน 2 ตัว                  

(ตัวละ 2,500 บาท)

 - 5,000          -  - กองสวัสดิการฯ

190 แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

ครุภัณฑ  - ครุภัณฑกอสราง  - ใชสําหรับโครงการ

พัฒนาอาชีพและแกไข

ปญหาความยากจนตาม

แนวหลักเศรษฐกิจแบบ

พอเพียง

 - แทนเจาะ (ขนาดเล็ก)     

 จํานวน 1 แทน

 -          2,850  -  -  - กองสวัสดิการฯ

191 แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

ครุภัณฑ  - ครุภัณฑกอสราง  - ใชสําหรับโครงการ

พัฒนาอาชีพและแกไข

ปญหาความยากจนตาม

แนวหลักเศรษฐกิจแบบ

พอเพียง

 - แทนเครื่องฉลุ             

จํานวน 1 แทน

 -          5,800  -  -  - กองสวัสดิการฯ

 ๑๙๒ แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือทดแทนเครื่องเกา

ที่ชํารุด

 - เคร่ืองสํารองไฟฟา       

ขนาดไมนอยกวา 800 VA 

จํานวน 3 เครื่อง

 - 7,500  -  -  - กองสวัสดิการฯ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๖๗



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 ๑๙๓ แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือใชในการจัดเก็บ

เอกสารใหเปนระเบียบ

เรียบรอย

 - เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร

หรือชนิด LED สี 

แบบ Network มีความเร็ว

ในการพิมพรางขาวดํา/สี 

ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที

จํานวน 1 เครื่อง

 - 10,000  -  -  - กองสวัสดิการฯ

 ๑๙๔ แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือรองรับการยกเลิก

การขอสําเนาเอกสารใน

กระบวนงานการ

ลงทะเบียนและ

ยื่นคํารองตางๆ

 - อุปกรณอานบัตรแบบ

อเนกประสงค 

(Smart Card Reader) 

จํานวน 3 เครื่อง

 - 2,100  -  -  - กองสวัสดิการฯ

 ๑๙๕ แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน

 - เคร่ืองปรับอากาศ

ชนิดติดผนัง มีระบบฟอก

อากาศ ขนาดไมนอยกวา 

12,000 บีทียู 

จํานวน 1 เครื่อง

 - 17,000  -  -  - กอง

สาธารณสุขฯ

 ๑๙๖ แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือใชทําความสะอาด

พ้ืนอาคารสถานีขนสงฯ

 - เคร่ืองขัดพ้ืนมีขนาด

เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา

16 นิ้ว ใชไฟฟา           

ราคาพรอมอุปกรณ        

จํานวน 1 เครื่อง

 - 20,000 - -  - สถานีขนสง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๖๘



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 ๑๙๗ แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือใชเก็บทองภายใน

หองสตองรูม

 - ตูเหล็กเก็บแบบฟอรม 

ขนาดไมนอยกวา 15 ลิ้นชัก

 จํานวน 5 ใบ

 -  ๒๐,๐๐๐  -  -  - สถานธนานุบาล

 ๑๙๘ แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑ  - ครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ

 - เพ่ือรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชน

และสวนราชการและ

ทดแทนระบบเกาที่ชํารุด

 - กลองวงจรปดชนิด

เครือขายแบบมุมมองคงที่ 

สําหรับติดตั้งภายในอาคาร 

จํานวน 16 ตัว พรอม

อุปกรณและคาแรงติดต้ัง

 - 824,600 - -  - สถานีขนสง

 ๑๙๙ แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑ  - ครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ

 - เพ่ือรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของโรงรับจํานํา

 - กลองโทรทัศนวงจรปด 

ไมนอยกวา 2 ลานพิกเซล 

จํานวน 7 ตัว,กลองโทรทัศน

วงจรปดไมนอยกวา 4 ลาน

พิกเซล จํานวน 1 ตัว,คา

ฮารดดิสก CCTV 8 TB,

คาเครื่องบันทึก NVR 8 Ch 

IP Support ถึง 8 MP

 -  ๗๕,๐๐๐  -  -  - สถานธนานุบาล

200 แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑ  - ครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ

 - เพ่ือความปลอดภัยใน

ทรัพยสิน

 - ระบบสัญญาเตือนภัย

แจงเหตุพรอมติดตั้ง       

จํานวน 1 ระบบ

 - 40,000        -  -  - สถานธนานุบาลฯ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๖๙



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
201 แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือจัดหาทดแทน

ของเดิมท่ีเกิดชํารุด 

และเสื่อมสภาพลง 

ไมสามารถใชงานได

 - เคร่ืองสํารองไฟ ขนาด 1 

KVA จํานวน 3 เครื่อง   

(เครื่องละ 3,000 บาท)

 - 9,000  -  -  - สถานธนานุบาลฯ

202 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือใชจัดเก็บเอกสาร

ใหเปนระเบียบสะดวกใน

การคนหา

 - ชั้นวางของติดผนัง 3 ชั้น

3 ตัว (ตัวละ 13,500 บาท)

 -  - 40,500  -  - สํานักปลัดฯ

203 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือทดแทนของเกา

ที่ชํารุดจากการใชงาน

มานาน

 - เกาอี้พักคอย 

(1 ตัวมี 4 ที่น่ัง) 

จํานวน 8 ตัว 

(ตัวละ 3,500 บาท)

 -  - 28,000          - สํานักปลัดฯ

204 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือทดแทนของเกาที่

ชํารุด

 - เคร่ืองโทรศัพทสํานักงาน

จํานวน 2 เครื่อง         

(เครื่องละ 4,000 บาท)

 -  -            8,000  -  - กองวิชาการฯ

205 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือทดแทนของเกาที่

ชํารุด

 - เคร่ืองพิมพดีด 

ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว 

เปนภาษาไทยและเลขไทย 

จํานวน 1 เครื่อง

 -  -          14,000  -  - กองวิชาการฯ

206 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือทดแทนของเกาที่

ชํารุด

 - เคร่ืองปรับอากาศ  

แบบแขวน ขนาดไมนอยกวา

13,000 บีทียู 

พรอมติดต้ัง         

จํานวน 1 เครื่อง

 -  -          23,000  -  - กองวิชาการฯ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๗๐



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
207 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือทดแทนของเกาที่

ชํารุด

 - เกาอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว  -  - 4,600            -  - กองคลัง

208 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

ยานพาหนะและขนสง

 - เพ่ือใชในการออก

ประชาสัมพันธงานของ

เทศบาลฯ

 - รถบรรทุก (ดเีซล)         

ขนาด 1 ตัน ปริมาตร

กระบอกสูบไมตํ่ากวา 

2,400 ซีซ ีหรือกําลัง

เคร่ืองยนตสงูสุดไมต่ํากวา 

110 กิโลวัตต 

ขับเคลื่อน 2 ลอ 

แบบดับเบ้ิลแค็บ         

จํานวน 1 คัน

 -  - 868,000        -  - กองวิชาการฯ

209 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ  - ครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ

 - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน

 - ชุดไมโครโฟนไรสายแบบ

หนีบปกเส้ือสําหรับติดกลอง

ประกอบดวยเครื่องสง 

เคร่ืองรับและไมคหนีบปก  

จํานวน 1 ชุด

 -  - 17,300          -  - กองวิชาการฯ

210 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ  - ครุภัณฑงานบาน

งานครัว

 - เพ่ือทดแทนของเกา

ที่ชํารุดจากการใชงาน

มานาน

 - อางลางจานขาตั้ง

อลูมิเนียม 2 หลุม 

จํานวน 1 ชุด

 -  - 3,500            -  - สํานักปลัดฯ

211 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือทดแทนของเกา

ที่ชํารุดจากการใชงาน 

มานาน

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร      

สําหรับงานประมวลผล     

แบบท่ี 1 จํานวน 2 เครื่อง

 - 44,000          -  - สํานักปลัดฯ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๗๑



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
212 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือทดแทนของเกา

ที่ชํารุดจากการใชงาน

มานาน

 - เคร่ืองสํารองไฟฟา        

ขนาดไมนอยกวา 800 VA 

จํานวน 2 เครื่อง

 -  - 5,000            -  - สํานักปลัดฯ

213 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือใชงานสําหรับ

สแกนเอกสารสํานักงาน

 - เคร่ืองสแกนเนอรสําหรับ

เก็บงานเอกสารท่ัวไป       

จํานวน 1 เครื่อง

  -            3,200  -  - กองวิชาการฯ

214 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือทดแทนของเกาที่

ชํารุด

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร      

สําหรับงานประมวลผล     

แบบท่ี 1 จํานวน 2 เครื่อง 

(เครื่องละ 22,000 บาท)

 -  -          44,000  -  - กองวิชาการฯ

215 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน  - เครื่องสํารองไฟฟา        

ขนาดไมนอยกวา 800 VA 

จํานวน 1 เครื่อง

 -  -            2,500  -  - กองวิชาการฯ

216 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือใหมีโตะทํางานและ

เกาอี้เพียงพอตอจํานวน

พนักงาน

 - โตะทํางานพรอมเกาอี้ 

โตะทํางานขนาด

กวางไมนอยกวา 80 ซม. 

ยาวไมนอยกวา 150 ซม. สูง

ไมนอยกวา 75 ซม. พรอม

เกาอี้มีพนักพิง 

จํานวน 6 ชุด 

(ชุดละ 8,000 บาท)

สําหรับสํานักการศึกษา

 -  - 48,000  - สํานักการศกึษา

 ๓๗๒

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
217 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือใชเก็บเอกสาร

สําคัญของฝายงานตางๆ

 - ตูเหล็กเก็บเอกสารบาน

กระจกเลื่อน 

ขนาดไมนอยกวา 4 ฟุต 

จํานวน 2 ใบ     

(ใบละ 3,800 บาท)     

โรงเรียนเทศบาล 4

 -  - 7,600  -  - สํานักการศึกษา

218 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือทดแทนของเดิมท่ี

ชํารุด

 - เกาอี้ทํางานลอหมุนมีที่พัก

แขน จํานวน 6 ตัว     

(ตัวละ 1,700 บาท)    

โรงเรียนเทศบาล 4

 -  - 10,200  -  - สํานักการศึกษา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

 ๓๗๓

วัตถุประสงค



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 ๒๑๙ แผนงานการศึกษา ครภุัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือปรับ

สภาพแวดลอมใน

หองสมุดใหเหมาะสมใน

การจัดกิจกรรมสงเสริม

การเรียนรู

 - เคร่ืองปรับอากาศชนิด

แขวน ขนาดไมนอยกวา 

24,000 บีทียู 

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาล จํานวน 2 เครื่อง,

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด

โก-ลกเทพวิมล 

จํานวน 2 เครื่อง,

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

มัสยิดอัลอามีน 

จํานวน 2 เครื่อง 

และสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมัสยิดอะหมาดียะห 

จํานวน 2 เครื่อง

 -  -  ๒๕๙,๒๐๐  -  - สํานักการศกึษา

220 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑการศึกษา  - เพ่ือทดแทนของเดิมที่

ชํารุดและจัดหาให

เพียงพอตอจํานวน

นักเรียนที่เพ่ิมขึ้น

 - โตะและเกาอี้นักเรียน

ระดับมัธยม 

จํานวน 100 ชุด

(ชุดละ 1,600 บาท)    

โรงเรียนเทศบาล 4

 -  - 160,000  -  - สํานักการศึกษา

221 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑการศึกษา  - เพ่ือทดแทนของเดิมที่

ชํารุดและจัดหาให

เพียงพอตอจํานวน

นักเรียนที่เพ่ิมขึ้น

 - โตะและเกาอี้นักเรียน

ประถม จํานวน 400 ชุด   

(ชุดละ 1,500 บาท)    

โรงเรียนเทศบาล 4

 -  - 600,000  -  - สํานักการศึกษา

 ๓๗๔

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
222 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑการศึกษา  - เพ่ือทดแทนของเดิมที่

ชํารุดและจัดหาให

เพียงพอตอจํานวน

นักเรียนที่เพ่ิมขึ้น

 - โตะและเกาอี้อนุบาล    

จํานวน 100 ชุด            

(ชุดละ 1,700 บาท)    

โรงเรียนเทศบาล 4

 -  - 170,000  -  - สํานักการศึกษา

223 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑการศึกษา  - ใชในการเรียนและ

ทดลองกลุมสาระ

วิทยาศาสตร

 - โตะทดลองวิทยาศาสตร 

พรอมเกาอี้                 

ขนาดไมนอยกวา 

75x80x120 เซนติเมตร 

จํานวน 6 ชุด               

(ชุดละ 3,000 บาท)    

โรงเรียนเทศบาล 2

 -  - 18,000  -  - สํานักการศึกษา

224 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑการศึกษา  - ใชเปนแหลงเรียนรู

ศึกษากลุมสาระ

วิทยาศาสตร

 - หุนจําลองศรีษะผาซีก    

จํานวน 1 ตัว              

โรงเรียนเทศบาล 2

 -  - 5,500  -  - สํานักการศึกษา

225 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

ยานพาหนะและขนสง

 - เพ่ือใหเกิดความ

สะดวกและคลองตัวใน

การปฏิบัติงานของ

โรงเรียนเทศบาล 1-4

 - รถยนตโดยสาร (รถตู)   

ขนาดไมนอยกวา 10 ที่น่ัง 

(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไมต่ํากวา 2,800 ซีซี      

หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด

ไมต่ํากวา 120 กิโลวัตต   

พรอมอุปกรณตกแตง       

จํานวน 4 คัน 

(รถตูคนัละ 1,400,000 

บาท)

 -  - 5,600,000  -  - สํานักการศึกษา

 ๓๗๕

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
226 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

ยานพาหนะและขนสง

 - เพ่ือใหเกิดความ

สะดวกและคลองตัวใน

การปฏิบัติงานของ

โรงเรียนเทศบาล 1-4

 - รถบรรทุก (ดเีซล)        

ขนาด 1 ตัน 

ปริมาตรกระบอกสูบ

ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี 

หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด

ไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต  

ขับเคลื่อน 2 ลอ 

แบบธรรมดา จํานวน 4 คัน

สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1-4

 (เครื่องละ 575,000 บาท)

 -  - 2,300,000  -  - สํานักการศึกษา

227 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ

 - เพ่ือทดแทนของเดิมที่

ชํารุด

 - ชุดไมโครโฟนไรสาย     

ไมคถือคูปรับความถี่ได      

(ประกอบดวย 

เครื่องรับ 1 เครื่อง 

และไมโครโฟนไรสาย 2 ตัว

จํานวน 2 ชุด 

(ชุดละ 6,000 บาท)

 -  - 12,000  -  - สํานักการศึกษา

 ๓๗๖

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
228 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครภุัณฑไฟฟาและ

วิทยุ

 - เพ่ือรักษาความ

ปลอดภัยแกคร ูนักเรียน

รวมถึงบุคคลอื่นๆ

 - กลองโทรทัศนวงจรปด     

ชนิดเครือขาย แบบมุมมอง

คงที่สําหรับติดตั้งภายใน

อาคารสําหรับใชในการรักษา

ความปลอดภัยทั่วไป พรอม

ติดตั้งจํานวน 16 ตัว

(ตัวละ 23,000 บาท) 

โรงเรียนเทศบาล 3

 -  - 368,000  -  - สํานักการศึกษา

229 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ

 - เพ่ือใชในการจัด

กิจกรรมการเรียนการ

สอนและกิจกรรมอ่ืนๆ 

ของโรงเรียน

 - เคร่ืองขยายเสียงแบบลอ

ลาก พรอมไมคลอย NPE   

รุน Mk-12 BAT            

จํานวน 2 เครื่อง           

(เครื่องละ 6,600 บาท) 

โรงเรียนเทศบาล 4

 -  - 13,200  -  - สํานักการศึกษา

230 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑโฆษณา

และเผยแพร

 - เพ่ือประกอบการเรียน

การสอน

 - โทรทัศน LED 

แบบ Smart TV 

ขนาดไมนอยกวา 48 นิ้ว 

(1,920x1,080 พิกเซล) 

จํานวน 2 เครื่อง  

(เครื่องละ 18,700 บาท) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโก-ลก

เทพวิมล

 -  - 37,400  - สํานักการศึกษา

 ๓๗๗

ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
231 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑงานบาน

งานครัว

 - เพ่ือใชตัดแตงพุมไม

ภายในบริเวณโรงเรียน

 - เคร่ืองตัดแตงพุมไม        

ขนาด 22 นิ้ว 

ความจุกระบอกสูบขนาดไม

นอยกวา 21 ซีซ,ี

เครื่องยนต ขนาดไมนอยกวา

0.8 แรงมา และใบมีดตัด

ขนาดไมนอยกวา 22 นิ้ว 

จํานวน 1 เครื่อง  

โรงเรียนเทศบาล 4

 -          11,000  -  - สํานักการศึกษา

232 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑงานบาน

งานครัว

 - เพ่ือใชนั่งรับประทาน

อาหารกลางวันและ

งานกิจกรรมอื่น 

สําหรับนักเรียน

 - โตะอาหาร     

ขนาดไมนอยกวา 

60x150x75 เซนติเมตร 

พรอมมานั่งยาว 2 ตัว 

ขนาดไมนอยกวา 

30x150x45 เซนติเมตร 

จํานวน 40 ชุด 

(ชุดละ 3,000 บาท)     

โรงเรียนเทศบาล 2

 -  - 120,000  -  - สํานักการศึกษา

233 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑกีฬา  - ใชในการเรียนวิชากีฬา

เทเบิลเทนนิสและฝกซอม

เพื่อการแขงขันในระดับ

ตางๆ

 - โตะเทเบิลเทนนิส 

ความหนาไมนอยกวา 

25 มิลลิเมตร จํานวน 1 ตัว

สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2

 -  - 13,500  -  - สํานักการศึกษา

ที่ แผนงาน หมวด

 ๓๗๘

ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
234 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑกีฬา  - ใชในการเรียนวิชา

กีฬาฟุตซอลและฝกซอม

เพื่อการแขงขันในระดับ

ตางๆ

 - เสาประตูฟุตซอล 

ขนาดมาตรฐานแขงขัน 

พรอมตาขาย จํานวน 1 ชุด 

(2 ประต)ู พรอมตาขาย    

สําหรับ โรงเรียนเทศบาล 2

 -  - 38,000  -  - สํานักการศึกษา

235 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือใชในการเรียนใน

วิชาคอมพิวเตอร มี

คอมพิวเตอรท่ีมีคุณภาพ

และทันสมัยเพียงพอกับ

นักเรียน

 - เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับ

งานประมวลผล แบบที่ 1 

จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว

จํานวน 30 เครื่อง 

สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2 

จํานวน 20 เครื่องและ

สําหรับหองสมุดโรงเรียน

เทศบาล 4 จํานวน 10 

เครื่อง

 -  - 660,000  -  - สํานักการศึกษา

หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

ที่ แผนงาน

 ๓๗๙



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
236 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน

 - เคร่ืองสํารองไฟฟา        

ขนาดไมนอยกวา 800 VA 

จํานวน 30 เครื่อง        

(เครื่องละ 2,500 บาท) 

สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2 

จํานวน 20 เครื่อง        

และโรงเรียนเทศบาล 4    

จํานวน 10 เครื่อง

 -  - 75,000  -  - สํานักการศึกษา

237 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑอื่น  - ใชเปนแหลงเรียนรู

พัฒนาการทางกลามเน้ือ

 อารมณ สติปญญา

สําหรับนักเรียนระดับ

ปฐมวัย ทําใหมี

พัฒนาการท่ีดีขึ้น

 - ชุดเครื่องเลนสนาม

กลางแจง สําหรับนักเรียน

ปฐมวัย จํานวน 1 ชุด    

โรงเรียนเทศบาล 2

 -  - 150,000  -  - สํานักการศึกษา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๘๐



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
238 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑอื่น  - เพ่ือใชสงเสริมพัฒนา

ทักษะตางๆ ของเด็ก

ปฐมวัย

 - เคร่ืองเลนสนาม          

(ชุดอุโมงครถไฟผจญภัย)  

จํานวน 1 ชุด               

โรงเรียนเทศบาล 4

 -  - 43,000  -  - สํานักการศึกษา

239 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน

 - เคร่ืองปรับอากาศ

แบบแขวน ขนาดไมนอยกวา

 13,000 บีทียู 

จํานวน 1 เครื่อง

 -  - 23,000  -  - กองสาธารณสุขฯ

240 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ  - ครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ

 - ใชลงพ้ืนท่ีสําหรับจัด

กิจกรรม/โครงการของ

กองสาธารณสุขฯ

 - เคร่ืองขยายเสียง

พรอมลําโพงแบบเคล่ือนที่

จํานวน 1 ชุด

 -  - 5,000  -  - กองสาธารณสุขฯ

241 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ  - ครุภัณฑงานบาน

งานครัว

 - เพ่ือใชเก็บวัคซีน

และยาสําหรับสุนัข

บริเวณอาคารกักสัตว

 - ตูเย็น ขนาดไมนอยกวา 

7 คิวบิกฟุต จํานวน ๑ ตู

- -            9,400 - - กอง

สาธารณสุขฯ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๘๑



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
242 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน

 - เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร 

หรือชนิด LED ขาวดํา     

จํานวน 2 เครื่อง           

(เครื่องละ 2,600 บาท)

 -  - 5,200  -  - กองสาธารณสุขฯ

243 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร      

สําหรับงานสํานักงาน 

(จอขนาดไมนอยกวา 

19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง   

(เครื่องละ 17,000 บาท)

 -  - 34,000  -  - กองสาธารณสุขฯ

244 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

ยานพาหนะและขนสง

 - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน

 - รถยนตบรรทุกขยะมูล

ฝอยแบบอัดทาย 

ชนิด 6 ลอ ขนาดความจุตู

ไมนอยกวา 6 ลูกบาศกเมตร

จํานวน 1 คัน

 -  - 2,200,000  -  - กองสาธารณสุขฯ

245 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ  - ครุภัณฑการเกษตร  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในบอบําบัดสิ่งปฏิกูล

 - เคร่ืองบดวัตถุดิบ 

ขนาดไมนอยกวา 

60x120x150 เซนติเมตร 

กําลังการผลิต ไมนอยกวา 

400-500 กิโลกรัมตอช่ัวโมง

จํานวน 1 เครื่อง

 -  - 79,000  -  - กองสาธารณสุขฯ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๘๒



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
246 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ  - ครุภัณฑการเกษตร  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานและ

ทดแทนของเกาที่ชํารุด

และควบคุมโรคติดตอ

 - เคร่ืองพนหมอกควัน    

จํานวน 1 เครื่อง 

(ปริมาณการฉีดพนนํ้ายา

ไมนอยกวา 40 ลิตร

ตอชั่วโมง ถังนํ้ายาบรรจุ

ไมนอยกวา 6 ลิตร 

กําลังเครื่องยนต 

ไมนอยกวา 25 แรงมา 

จํานวน 1 เครื่อง

 -  - 59,000  -  - กองสาธารณสุขฯ

247 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ  - ครุภัณฑการเกษตร  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทํางาน

 - เคร่ืองปมอัตโนมัติสําหรับ

ดูดนํ้าลึก,นํ้าบาดาล        

จํานวน 1 เครื่อง

 -  -            9,390  - กองชาง

248 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ  - ครุภัณฑงานบาน

งานครัว

 - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานและ

ทดแทนของเกาที่ชํารุด

 - เคร่ืองตัดหญา

แบบสะพายไหล (แบบขอ

แข็ง) เครื่องยนตขนาดไม

นอยกวา 1.4 แรงมา 

ปริมาตรกระบอกสูบ 

ไมนอยกวา 30 ซซีี 

พรอมใบมีด จํานวน 1 เครื่อง

 -  - 9,500  -  - กองสาธารณสุขฯ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๘๓



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
249 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ  - ครุภัณฑโรงงาน  - ใชสําหรับตัดเหล็กทํา

ฝาคูระบายน้ํา

 - เคร่ืองตัดเหล็ก 

แบบมือถือ ขนาดไมนอยกวา

 2.50 มิลลิเมตร 

ขับดวยมอเตอรไฟฟา 

ขนาดไมนอยกวา 350 วัตต

จํานวน 1 เครื่อง

 -  - 18,000  -  - กองสาธารณสุขฯ

250 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือทดแทนของเกาที่

ชํารุด

 - เคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึก 

พรอมติดต้ังถังหมึกพิมพ   

(Ink Tank Printer)         

จํานวน 1 เครื่อง

 -            4,300  - กองชาง

251 แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - ใชสําหรับเก็บ

เครื่องมือตางๆ ท่ีใช

ภายในโรงฆาสัตว

 - ตูเหล็กเก็บของแบบ

สองบาน มีมือจับชนิดบิด    

มีแผนชั้นปรับระดับ

กวางไมนอยกวา 91.4 ซม. 

ลึกไมนอยกวา 45.7 ซม.   

สูงไมนอยกวา 183 ซม. 

จํานวน 1 ตู

 -  -            3,800  -  - กอง

สาธารณสุขฯ

252 แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - ใชสําหรับวางอุปกรณ

น้ํายาตางๆ ในโรงฆาสัตว

 - ชั้นวางของหนาสแตนเลส

ยาวไมนอยกวา 1.80 ซม. 

สูงไมนอยกวา 1.60 ซม. 

จํานวน 2 ตัว

(ตัวละ 13,500 บาท)

 -  -          27,000  -  - กอง

สาธารณสุขฯ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๘๔



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
253 แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - ใชสําหรับวางสกุรกอน

นําไปลวกปนขนในโรงฆา

สัตว

 - โตะสแตนเลส 

แบบมีลอ กวางไมนอยกวา 

90 ซม. ยาวไมนอยกวา 

120 ซม. สูงไมนอยกวา 

81 ซม. จํานวน 1 ตัว

 -  -            4,800  -  - กอง

สาธารณสุขฯ

254 แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือทดแทนของเกาที่

ชํารุด เพ่ือบริการ

ผูโดยสารท่ีมาใชบริการ

สถานีขนสง

 - รถเข็นสัมภาระ 

รับน้ําหนักไดไมนอยกวา 

370 กิโลกรัม      

จํานวน 2 คัน               

(คันละ 4,950 บาท)

 -  -            9,900  -  - สถานีขนสง

255 แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือใชในงานสถาน 

ธนานุบาล

 - ตูเหล็กเก็บแบบฟอรม 

ขนาดไมนอยกวา 15 ลิ้นชัก

ไวเก็บทองภายใน

หองสตรองรูม จํานวน 5 ใบ

(ตูละ 3,400 บาท)

 -  -          17,000  -  - สถานธนานุบาลฯ

256 แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือใชในงานสถาน  

ธนานุบาล

เครื่องปรับอากาศ 

แบบแขวน 

ขนาดไมนอยกวา 

๒๔,000 บีทียู 

พรอมติดต้ัง จํานวน ๑ เครื่อง

- -          32,400 -  - สถานธนานุบาลฯ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๘๕



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
257 แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑ  - ครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ

 - ติดตั้งบริเวณโรงฆาสัตว

 ศูนยกําจัดขยะฯ บอ

บําบัดสิ่งปฏิกูลและ

อาคารกักสัตว

 - กลองโทรทัศนวงจรปด 

(CCTV) และอุปกรณตางๆ 

พรอมติดต้ัง 

บริเวณโรงฆาสัตว 

ศูนยกําจัดขยะฯ 

บอบําบัดสิ่งปฏิกูล 

และอาคารกักสัตว

จํานวน 32 ตัว

 -  -     1,700,000  -  - กอง

สาธารณสุขฯ

258 แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

วิทยาศาสตรหรือ

การแพทย

 - เพ่ือใหบริการผูพิการ

ที่มาใชบริการสถานีขนสง

 - รถเข็นชนิดนั่ง 

ที่น่ังขนาดไมนอยกวา 

18x18 นิ้ว จํานวน 1 คัน

 -  -            7,500  -  - สถานีขนสง

259 แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑ  - ครุภัณฑงานบาน

งานครัว

 - ใชวางสัตวที่รอการ

ชําแหละแลว เพ่ือรอสง

เขียงหมู

 - โตะสแตนเลส ขนาดไม

นอยกวา 132x248x100 

ซม. จํานวน 2 ตัว 

(ตัวละ 5,500 บาท)

 -  -          11,000  -  - กอง

สาธารณสุขฯ

260 แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือทดแทนของเกาที่

ชํารุด ไมสะดวกในการใช

งาน

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร 

สําหรับงานประมวลผล 

แบบท่ี 1 จอแสดงภาพ

ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว

จํานวน 1 เครื่อง

 -  -          22,000  -  - สถานีขนสง

261 แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือใชในงานสถาน  

ธนานุบาล

 - เคร่ืองพิมพ Dot Matrix 

Printer แบบแครสั้น        

จํานวน 1 เครื่อง

 -  -          22,000  -  - สถานธนานุบาลฯ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๘๖



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
262 แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือใชในงานสถาน     

    ธนานุบาล

 - โปรแกรมสวนเชื่อมโยง

รวมกับ SOFTWARE 

ระบบงานสถานธนานุบาล 

จํานวน 2 ระบบ

 - -          24,600 - - สถานธนานุบาลฯ

263 แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือใชในงานสถาน     

    ธนานุบาล

 - อุปกรณอานบัตร

แบบอเนกประสงค 

(Smart Card Reader) 

จํานวน 2 เครื่อง 

(เครื่องละ 700 บาท)

 -  - 1,400            - - สถานธนานุบาลฯ

264 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือทดแทนของเกาที่

ชํารุด

 - เคร่ืองโทรศัพทสํานักงาน

จํานวน 2 เครื่อง         

(เครื่องละ 4,000 บาท)

 -  -  -          8,000  - สํานักการศึกษา

265 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือทดแทนของเกา

ที่ชํารุด

 - เคร่ืองปรับอากาศ

ชนิดแขวน ขนาดไมนอยกวา

13,000 บีทียู 

จํานวน 1 เครื่อง

 -  - - 23,000  - สํานักการศึกษา

266 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือทดแทนของเกา

ที่ชํารุด

 - เคร่ืองปรับอากศ 

ชนิดแขวน ขนาดไมนอยกวา

 24,000 บีทียู 

จํานวน 3 เครื่อง 

(เครื่องละ 32,400 บาท)

 -  - - 97,200  - สํานักการศึกษา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๘๗



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
267 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือทดแทนของเดิมท่ี

ชํารุดและจัดหาให

เพียงพอตอจํานวนครูท่ี

เพิ่มขึ้น

 - โตะทํางานพรอมเกาอี้  

โตะทํางานขนาดกวาง

ไมนอยกวา 80 ซม. 

ยาวไมนอยกวา 150 ซม. สูง

ไมนอยกวา 75 ซม. พรอม

เกาอี้มีพนักพิง 

จํานวน 21 ชุด 

(ชุดละ 8,000 บาท) 

สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 

จํานวน 14 ชุด 

และโรงเรียนเทศบาล 4 

จํานวน 3 ชุด 

และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

มัสยิดอัลอามีน 

จํานวน 4 ชุด

 -  -  - 168,000  - สํานักการศึกษา

268 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือทดแทนของเดิมท่ี

ชํารุดและจัดหาให

เพียงพอตอจํานวนครูท่ี

เพิ่มขึ้น

 - โตะทํางาน ขนาด 4 ฟุต 

จํานวน 3 ตัว              

(ตัวละ 4,500 บาท)    

โรงเรียนเทศบาล 4

 -  - - 13,500 สํานักการศึกษา

269 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือติดตั้งในหองเรียน

อาคารมรกตทดแทนของ

เกาที่ชํารุด

 - พัดลมโคจร พรอมติดตั้ง 

จํานวน 25 เครื่อง        

(เครื่องละ 1,800 บาท) 

โรงเรียนเทศบาล 4

 -  -  - 45,000  - สํานักการศึกษา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๘๘



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
270 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือใชเก็บสื่อการเรียน

การสอน

 - ตูเหล็ก 2 บาน ประตู 

จํานวน 10 ใบ โรงเรียน

เทศบาล ๔

 -  -  - 120,000  - สํานักการศึกษา

271 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - ใชถายเอกสารในงาน

บริการและงานภายใน 

ศพด.

 - เคร่ืองถายเอกสาร 

ระบบดิจิตอลขาว/ดํา 

สําหรับ ศพด.เทศบาล

จํานวน 1 เครื่อง 

และ ศพด.วัดโก-ลกเทพวิมล

จํานวน 1 เครื่อง

 -  -  - 100,000  - สํานักการศึกษา

272 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑการศึกษา  - เพ่ือใชในการจัดการ

เรียนการสอน

 - กระดานอัจฉริยะ 

ขนาดไมนอยกวา 100 นิ้ว 

พรอมอุปกรณ 1 ชุด 

โรงเรียนเทศบาล ๔

 -  -  - 120,000  - สํานักการศึกษา

273 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑการศึกษา  - ใชเพ่ือการศึกษาและ

พัฒนาการเรียนรูของ

นักเรียน

 - หุนยนตเพ่ือการศึกษา

และพัฒนาการเรียนรู 

จํานวน 1 ตัว

โรงเรียนเทศบาล 2

 -  -  - 25,000  - สํานักการศึกษา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๘๙



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
274 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ

 - เพ่ือรักษาความ

ปลอดภัยแกครู นักเรียน

รวมถึงบุคคลอื่นๆ

 - อุปกรณบันทึกภาพผาน

เครือขาย (Network Video

 Recorder) แบบ 8 ชอง 

จํานวน 2 ชุด                

(ชุดละ 22,000 บาท)    

พรอมติดต้ัง 

โรงเรียนเทศบาล 3

 -  -  - 44,000  - สํานักการศึกษา

275 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ

 - เพ่ือความปลอดภัยใน

ทรัพยสินของทางราชการ

 - กลองวงจรปด พรอมติดตั้ง

 จํานวน 8 ตัว โรงเรียน

เทศบาล ๔

 -  -  - 150,000  - สํานักการศึกษา

276 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑงานบาน

งานครัว

 - เพ่ือทดแทนของเดิมที่

ชํารุดและใหนักเรียนไดมี

น้ําเย็นดื่มในระหวางวัน

 - ตูกดน้ําเย็น ความจุถังน้ํา 

5 แกลลอน 

ขนาดไมนอยกวา 

กวาง 31.5xยาว 41x

สูง 90 เซนติเมตร 

จํานวน 4 เครื่อง 

(เครื่องละ 5,000 บาท) 

โรงเรียนเทศบาล 4

 -  -  - 20,000  - สํานักการศึกษา

 ๓๙๐

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
277 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑงานบาน

งานครัว

 - เพ่ือใชแชวัตถุดิบใน

การประกอบอาหาร

กลางวันสําหรับนักเรียน

 - ตูแชอาหาร            

ขนาด 20 คิวบิกฟุต        

จํานวน 1 ตู               

โรงเรียนเทศบาล 2

 -  -  - 35,000  - สํานักการศึกษา

278 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑโรงงาน  - ใชในงานอาคาร

สถานท่ีและใชในงาน

กลุมสาระการงานอาชีพ

ของนักเรียน

 - เลื่อยวงเดือย 

ขนาด 9 นิ้ว จํานวน 1 ตัว 

โรงเรียนเทศบาล 2

 -  -  - 6,900  - สํานักการศึกษา

279 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑโรงงาน  - ใชในงานอาคาร

สถานท่ีและใชในงาน

กลุมสาระการงานอาชีพ

ของนักเรียน

 - สวานไฟฟา              

ขนาด 429x84x158 

มิลลิเมตร กําลังไฟฟา 

780 wจํานวน 1 ตัว       

โรงเรียนเทศบาล 2

 -  -  - 9,000  - สํานักการศึกษา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๙๑



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
280 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑกีฬา  - เพ่ือใหโรงเรียนมี

สถานท่ีใหนักเรียนได

ออกกําลังกายดวยกีฬา

ปงปอง

 - โตะปงปอง 

ความหนา 20 มิลลิเมตร 

โครงเหล็ก จํานวน 2 ชุด  

(ชุดละ 7,500 บาท)     

โรงเรียนเทศบาล 3

 -  -  - 15,000  - สํานักการศึกษา

281 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑกีฬา  - ใชใสลูกฟุตบอลของ

นักเรียน

 - รถเข็นฟุตบอลแบบ

ตะแกรงเหล็ก 

จํานวน 1 คัน

โรงเรียนเทศบาล 2

 -  -  - 8,500  - สํานักการศึกษา

282 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑกีฬา  - ใชในการเรียนวิชากีฬา

เทเบิลเทนนิสและฝกซอม

เพื่อการแขงขันในระดับ

ตางๆ

 - เคร่ืองยิงลูกปงปอง      

พรอมตาขายกั้นลูก          

จํานวน 1 ชุด              

โรงเรียนเทศบาล 2

 -  -  - 16,500  - สํานักการศึกษา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๙๒



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
283 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือใชในงานพิมพ

เอกสารตางๆ

 - เคร่ืองพิมพเลเซอรชนิด 

LED ขาวดํา (๓๐หนา/นาท)ี

จํานวน 4 เครื่อง 

(เครื่องละ ๗,๙๐๐ บาท) 

โรงเรียนเทศบาล ๔

 -  -  - 31,600  - สํานักการศึกษา

284 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือใชในการ

ประมวลผลและนําเสนอ

ผลงานโรงเรียน

 - คอมพิวเตอรโนตบุก

สําหรับงานประมวลผล 

จํานวน 3 เครื่อง 

โรงเรียนเทศบาล 1

จํานวน 1 เครื่อง 

โรงเรียนเทศบาล 4 

จํานวน 2 เครื่อง

 -  -  -        66,000  - สํานักการศึกษา

285 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทํางาน

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร

สําหรับงานประมวลผล

แบบท่ี 1

จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว 

จํานวน 44 เครื่อง 

สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 

จํานวน 24 เครื่อง 

โรงเรียนเทศบาล 4 

จํานวน 20 เครื่อง

 -  -  -      968,000  - สํานักการศึกษา

ที่ แผนงาน วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๙๓

หมวด ประเภท



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
286 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทํางาน

 - เคร่ืองสํารองไฟ 

ขนาดไมนอยกวา 800 VA 

จํานวน 44 เครื่อง 

สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 

จํานวน 24 เครื่อง 

และโรงเรียนเทศบาล 4 

จํานวน 20 เครื่อง

 -  -  -      110,000  - สํานักการศึกษา

287 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือใชในกิจกรรมตางๆ  - เกาอี้เหล็กบุนวม 

จํานวน ๒๕๐ ตัว 

โรงเรียนเทศบาล ๓

 -  -  -  - 162,500 สํานักการศึกษา

288 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือใชในการวางชุด

คอมพิวเตอร สําหรับหอง

อนุบาล

 - โตะ-เกาอี้ คอมพิวเตอร 

จํานวน ๑๐ ชุด 

โรงเรียนเทศบาล ๑

 -  -  -  - 70,000 สํานักการศึกษา

289 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือใชในการเก็บสื่อ

ตางๆ และเก็บชุดละหมาด

 - ตูจัดเก็บ จํานวน ๘ ใบ 

โรงเรียนเทศบาล ๑

 -  -  -  - 32,000 สํานักการศึกษา

290 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือใชในการจัดเก็บ

หนังสือ หองสื่อ

 - ตูวางหนังสือ 

จํานวน ๔ ใบ 

โรงเรียนเทศบาล ๑

 -  -  -  - 16,000 สํานักการศึกษา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๙๔



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
291 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือใชวางอุปกรณการ

เรียนการสอนของโรงเรียน

 - ชั้นวางของอเนกประสงค

จํานวน ๒๔ ใบ 

โรงเรียนเทศบาล ๑

 -  - -  - 120,000 สํานักการศึกษา

292 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือใชในการจัด

กิจกรรมในหองประชุม

โรงเรียน

 - แทนพูด จํานวน ๑ ตัว 

(โพเดียม) 

โรงเรียนเทศบาล ๑

 -  - -  -  ๗,๐๐๐ สํานักการศึกษา

293 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑการศึกษา  - เพ่ือทดแทนของเกาที่

ชํารุด

 - โตะทํางานพรอมเกาอี้ 

โตะทํางาน

ขนาดกวางไมนอยกวา 

80 ซม. ยาวไมนอยกวา 

150 ซม. สูงไมนอยกวา 

75 ซม. พรอมเกาอี้

มีพนักพิง จํานวน 6 ชุด 

โรงเรียนเทศบาล 4

 -  -  -  - 48,000 สํานักการศึกษา

294 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑการเกษตร   - เพ่ือใชในการสูบ

น้ําประปาในอาคารเรียน

ทดแทนเครื่องเกาที่ชํารุด

 - เคร่ืองสูบน้ําชนิดมอเตอร

ไฟฟาสูบน้ํา 1500 ลิตร/

นาที จํานวน 1 เครื่อง 

ประจําอาคารเรียนไพลิน

โรงเรียนเทศบาล ๔

 -  -  - 20,000 สํานักการศึกษา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๙๕



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
295 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑโฆษณา

และเผยแพร

 - เพ่ือใชเก็บผลงานใน

กิจกรรมตางๆของโรงเรียน

 - กลองถายภาพความ

ละเอียดไมนอยกวา 

๒๐ ลานพิกเซล 

พรอมขาตั้งกลอง 

โรงเรียนเทศบาล ๑ 

จํานวน ๑ ชุด

 -  - -  - 50,000 สํานักการศึกษา

296 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑโฆษณา

และเผยแพร

 - เพ่ือใชเปนสื่อในการ

เรียนการสอนและการ

ประชุมตางๆ ภายใน

โรงเรียน

 - เคร่ืองมัลตมิีเดีย

โปรเจคเตอร 

จํานวน ๓ เครื่อง 

และเครื่องฉายภาพ 

จํานวน ๓ เครื่อง 

โรงเรียนเทศบาล ๑

 -  - -  - 171,000 สํานักการศึกษา

297 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑงานบาน

งานครัว

 - เพ่ือใชในการทําความ

สะอาดผาและทดแทน

เครื่องเกาที่ชํารุด

 - เคร่ืองซักผาชนิดถัง 

แบบธรรมดา 

ขนาด 15 กิโลกรัม 

จํานวน 1 เครื่อง 

โรงเรียนเทศบาล 4

 -  -  -  - 18,000 สํานักการศึกษา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๙๖



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
298 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการทํางาน

 - คอมพิวเตอรสําหรับงาน

ประมวลผลแบบที่ 1 

ขนาดจอไมนอยกวา 19 นิ้ว

จํานวน 11 เครื่อง 

สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 

จํานวน 10 เครื่อง 

และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

มัสยิดอะหมาดียะห 

จํานวน 1 เครื่อง

 -  -  -  - 242,000 สํานักการศึกษา

299 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการทํางาน

 - เคร่ืองสํารองไฟฟา 

ขนาดไมนอยกวา 800 VA

จํานวน 11 เครื่อง 

สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 

จํานวน 10 เครื่อง 

และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

มัสยิดอะหมาดียะห 

จํานวน 1 เครื่อง

 -  -  -  - 27,500 สํานักการศึกษา

300 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือใชในการจัดงาน

หรือกิจกรรมตางๆ

 - เกาอี้บุนวม จํานวน ๕๐ ตัว  -   -   -  -  ๓๕,๐๐๐ กองสาธาณสุขฯ

301 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

ยานพาหนะและขนสง

 - เพ่ือทดแทนคันเกาที่

ชํารุดและเสื่อมสภาพ

 - รถจักรยานยนต ไมนอย

กวา ๑๑๐ ซ.ีซ.ี         

จํานวน ๑ คัน

 -  -  -  -  ๓๘,๐๐๐ กองสาธาณสุขฯ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๙๗



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
302 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน   - เพ่ือใชในงานรัฐพิธี

และประเพณีตางๆ

 - โตะขาว ขาเหล็กพับได 

จํานวน ๕๐ ตัว ตัวละ 

๑,๘๐๐ บาท โตะพับ

อเนกประสงค ขนาด ๖๐x

๑๕๐x๗๕ ซม. ขาโตะชุบ

โครเม่ียม มีปุมปรับขาดันได

 -  -  -  -  ๙๐,๐๐๐ กองชาง

303 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน   - เพ่ือใชในงานรัฐพิธี

และประเพณีตางๆ

 - เกาอี้พลาสติก จํานวน 

๕๐๐ ตัว ตัวละ ๒๗๐ บาท

 -  -  -  -  ๑๓๕,๐๐๐ กองชาง

304 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือใชในสํานักงาน

และทดแทนของเกาที่

ชํารุด

 - เกาอี้บุนวม จํานวน ๑๐ 

ตัว ตัวละ ๖๐๐ บาท

 -  -  -  -  ๖,๐๐๐ กองชาง

305 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

ยานพาหนะและขนสง

 - เพ่ือใหการขนสง

เนื้อสัตวและซากสัตวถูก

สุขลักษณะ

 - รถขนสงสัตวและซากสัตว

(รถหองเย็น) จํานวน ๑ คัน

 -  -  -  - 1,300,000   กอง

สาธารณสุขฯ

306 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ  - ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การทํางานดานการเขียน

แบบ ออกแบบ

  - เครื่องคอมพิวเตอร 

สําหรับงานประมวลผล แบบ

ที่ ๒ จํานวน 3 เครื่อง

 -        60,000  -  ๓๐,๐๐๐ กองชาง

307 แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือใชปฎิบัติงานท่ีศูนย

เยาวชน

 - โตะพรอมเกาอี้ จํานวน ๕

 ชุด

 -  -  -  -         40,000 กองสวัสดิการฯ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ

 ๓๙๘



เปาหมาย หนวยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
308 แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือใหศูนยเยาวชนมี

เกาอี้พลาสติกไวสําหรับ

จัดกิจกรรม

 - เกาอี้พลาสติก จํานวน 

100 ตัว

 -  -  -   -          16,000 กองสวัสดิการฯ

309 แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือใชปฎิบัติงานท่ีศูนย

เยาวชน

 - โตะพับเอนกประสงค 

ขนาด 90 x 60 x 75   

(กวางxยาวxสูง )          

จํานวน 6 ตัว

 -  -   -    -            4,500 กองสวัสดิการฯ

310 แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑ  - ครุภัณฑสํานักงาน  - เพ่ือทดแทนของเกาที่

ชํารุด

 - เกาอี้พักคอย ขนาด ๔ 

แถว จํานวน ๑๕ ตัว

 -  -  -  -  ๖๐,๐๐๐ สถานีขนสง

 ๒๒,๐๓๓,๙๘๐  ๑๖,๕๒๙,๗๘๐  ๑๖,๓๕๔,๑๙๐  ๒,๒๖๑,๖๐๐  ๒,๗๔๑,๐๐๐

 ๓๙๙

รวม 310 รายการ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณ



 
 
 
 
 

สวนที่ ๔ 
การติดตามและประเมินผล 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนา ๔๐๐ 

 

สวนที่ 4 
การตดิตามและประเมินผล 

 
 

๑.การตดิตามและประเมินผลยทุธศาสตร 
 การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจะตองมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาล โดยจะตองเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด ๖ การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 29 “(3) ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น
และคณะกรรมพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับ แตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศ
ไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป”             
และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562    
เรื่องซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     
เปนแบบกําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑ    
ที่กําหนดไว ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน      
หกสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียดดังน้ี 
 

เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา

ทองถ่ิน ประกอบดวย 
1.1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร 60 คะแนน ประกอบดวย 

  (๑) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 10 คะแนน 
  (๒) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 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) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 คะแนน 
  คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑที่ควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการ
พัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนา ๔๐๑ 

 

(1) แบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลอง

แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประเดน็การพจิารณา คะแนน 
1. ขอมูลสภาพทัว่ไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 
3. ยทุธศาสตร ประกอบดวย 60 
3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10) 
3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10) 
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) 
3.4 วิสัยทัศน (5) 
3.5 กลยุทธ (5) 
3.6 เปาประสงคของแตละประเดน็กลยทุธ (5) 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) 
3.8 แผนงาน (5) 
3.9 ความเชือ่มโยงของยทุธศาสตรในภาพรวม (5) 

รวม 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนา ๔๐๒ 

 

 

(2) แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
1.ขอมูลสภาพทั่วไปและ
ขอมูลพ้ืนฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(1) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ท่ีต้ังของหมูบาน/ชุมชน/
ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหลงน้ํา ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/
การปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ 

20 
(3) 
 
 
 

 
 
 

(2) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน  
เขตการปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเกี่ยวกับ 
จํานวนประชากรและชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 
 

 
 

(3) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ 

(2)  

(4) ขอมูลเกี่ยวกับระบบการบริการพ้ืนฐาน เชน การคมนาคม
ขนสง การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(2)  

(5) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง    
การปศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/
กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน                
(ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 

(2)  

(6) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2)  

(7) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  

(2)  

(8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
หรือการใชขอมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชมุประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการและ            
การดําเนินการประชุมประชาคมทองถิ่น โดยใชกระบวนการรวมคิด 
รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับผลประโยชน         
รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกไขปญหา
สําหรับการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

(3)  

2.การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะหท่ีควบคลุมความเชื่อมโยงความสอดคลอง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น นโยบายของผูบริหารทองถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 
 

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ       
การบังคับใชผลของการบังคับใชสภาพการณท่ีเกิดขึ้นตอ 
การพัฒนาทองถิ่น 

(3)  
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
2.การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 

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

(3)  

(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน         
การสงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพ 

และกลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(3)  

(5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ          
ทางภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้นการประดิษฐ 
ท่ีมีผลตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น  
ดวยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีสงผลตอการดําเนินงานไดแก  
S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) 
และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3)  

3.ยุทธศาสตร 
3.1 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 
 
 

3.2 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด 
 
 
 
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น 
ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติและ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถิ่น และยุทธศาสตรจังหวัดและเชื่อมโยงหลักประชารัฐ      
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และ Thailand 4.0 

(๑0)  

สอดคลองกับยุทธศาสตรพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาลหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ Thailand 4.0  

(๑๐)  
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได 

3. ยุทธศาสตร 
(ตอ) 
3.4 วิสัยทัศน 
 
 
3.5 กลยุทธ 
 
 
3.6 เปาประสงค
ของแตละประเด็น
กลยุทธ 
 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร

(Positioning) 
 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม 
 
 
 

วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองการจะเปน
หรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพ 
ท่ีเปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและสัมพันธกับ 
โครงการพัฒนาทองถิ่น 

(5)  

แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตามอํานาจหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนหรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจน 
ในสิ่งท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(5)  

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธ      
ท่ีจะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 
 

(5)  

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนของ    
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ีจริงท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จ 
ทางยุทธศาสตร 
 

(5)  

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีความชัดเจน  
นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่นสี้ป  
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

(5)  

ความเชื่อมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นท่ีเกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจแลละสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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แบบที่ 1 แบบชวยกาํกบัการจัดทํายทุธศาสตรของทองถ่ินโดยตนเอง 
คําชี้แจง : แบบที่ 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           
โดยจะทําการประเมินและรายงานทุกครั้งๆ หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนพัฒนา 
 

ประเด็นการประเมิน มีการดําเนินงาน ไมมีการดําเนนิงาน 

สวนที่ ๑ คณะกรรมการพฒันาทองถ่ิน   

๑. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่น 

  

๓. มีการจัดประชุมอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ   

๔. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

๖. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณา          

รางแผนพัฒนาทองถิ่น 

  

สวนที่ ๒ การจัดทําแผนพฒันาทองถ่ิน   

๗. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล   

๘. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   

๙. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ  

การพัฒนาทองถิ่น 

  

๑๐. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง

กับศักยภาพของทองถิ่น 

  

 

 

๑๑. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง

กับยุทธศาสตรจังหวัด 

  

๑๒. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   

๑๓. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น   

๑๔. มีการกําหนดยุทธศาสตรและแผนงาน   

๑๕. มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด   

๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น   

๑๗. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น   

๑๘. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร   

19.มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลโครงการ   

20. มีการมีการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่นหรือไม   
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แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยทุธศาสตร  
คําชี้แจง  :  แบบที่ ๓/๑ เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรที่กําหนดไวและมีการกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ ๑ ครั้ง      

หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 

 

 

สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 

๑. ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลกจังหวัดนราธิวาส 

๒. วัน/เดือน/ป ที่รายงาน ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

สวนที่ ๒ ยุทธศาสตรและโครงการในป พ.ศ. ........................................... 

๓. ยุทธศาสตรและจานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผนและจานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ 
 

 

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการที ่

ปรากฏอยูในแผน 

จํานวนโครงการ 

ที่ไดปฏิบัติ 

๑. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน   

๒. ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต   

๓. ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ

เรียบรอย 

  

๔. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม 

  

๕. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม 

  

๖. ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น   

๗. ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   

รวม   
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2.การตดิตามและประเมินผลโครงการ 
 การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจะตองมีการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาล โดยจะตองเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด ๖ การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 29 “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่นเพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลา
ไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป” และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซอมแนว
ทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนแบบกําหนดให
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งเปน
สวนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่
ประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียดดังน้ี 
เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ประกอบดวย 
 2.1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 คะแนน 
 2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
 2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
 2.4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 คะแนน 
 2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบดวย 
  (๑) ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 คะแนน 
  (๒) กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 คะแนน 
  (๓) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการต้ังงบประมาณไดถูกตอง 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 ย่ังยืน 
ภายใตหลักประชารัฐ 5 คะแนน 
  (๙) งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
  (๑๐) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
  (๑๑) มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ         
5 คะแนน 
  (๑๒) ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 คะแนน 
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 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑที่ควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 

(1) แบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลอง

แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

ประเดน็พจิารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบดวย 60 
    5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
    5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 
    5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการต้ังงบประมาณไดถูกตอง (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5) 
    5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แหงชาติ 

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 (5) 
    5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5) 
    5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 
          ภายใตหลักประชารัฐ 

(5) 

    5.9 งบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
    5.11 มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ (5) 
    5.12 ผลทีค่าดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (5) 

รวมคะแนน 100 
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(2) แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ    
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
1.การสรุปสถานการณ 
การพัฒนา  

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  
(ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand  
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend  
ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนาอยาง
นอยตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ,       
ดานสังคม,ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)  

10  

2.การประเมินผล     
การนําแผนพัฒนา
ทองถิ่นไป  
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลใน       
เชิงปริมาณ เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ  
ก็คือผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหรือไม 
จํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีได กําหนดไวเทาไหร  
จํานวนท่ีไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร สามารถอธิบาย
ไดตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถิ่น 
ตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนดไว 
 2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact)  
โครงการท่ีดําเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3.การประเมินผลการนํา 
แผนพัฒนาทองถิ่น 
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
คือการนําเอาเทคนิคตางๆ มาใชเพ่ือวัดวาภารกิจโครงการ กิจกรรม 
งานตางๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงตอความตองการของ
ประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาท่ีหรือไม ประชาชน   
พึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพ
หรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวรสามารถใชการไดตามวัตถุประสงค
หรือไม ซ่ึงเปนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการรวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 
 2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact)  
โครงการท่ีดําเนินการใน เชิงคุณภาพ (Qualitative) 
 

10  

4.แผนงานและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

1) วิเคราะหแผนงาน งานท่ีเกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในมิติตางๆ จนนําไปสู
การจัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่นโดยใช 
SWOT Analysis/Demand  
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend  
หรือหลักการบู รณาการ ( Integration)  กับองคกรปกครอง        
สวนทองถิ่นท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกัน  
2) วิเคราะหแผนงาน งานท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลองกับการ
แกไขปญหาความยากจนหลักประชารัฐ  

10  
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

5.โครงการพัฒนา  
5.1 ความชัดเจนของชื่อ 
โครงการ 
 
 
 
5.2 กําหนดวัตถุประสงค 
สอดคลองกับโครงการ 
 
 
 

5.3 เปาหมาย  
(ผลผลิต ของโครงการ)  
มีความชดัเจนนําไปสู  
การตั้งงบประมาณได
ถูกตอง 
 
5.4 โครงการมีความ  
สอดคลองกับแผน 
ยุทธศาสตร 20 ป 
 
 
 
 
 
5.5 เปาหมาย  
(ผลผลิต ของโครงการ)  
มีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม แหงชาติ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้  
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนา
บรรลุตาม วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีกําหนดไว    
ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจ   
ไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 
 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนด 
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการสอดคลองกับ
หลั กก า รและ เหตุ ผ ล  วิ ธี ก า ร ดํ า เ นิ น ง านต อ ง สอดคล อ ง               
กับวัตถุประสงค มีความ เปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพท่ีอยากให เกิด ข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปให ถึง
เปาหมายตอง ชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคือ
อะไร มีผลผลิต อยางไร กลุมเปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินงานและ
ระยะเวลาดําเนินงาน อธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําท่ีไหน 
เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเม่ือไร ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(5)  

โครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลาย กลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคอื
กลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง โครงการสอดคลอง
กับ (1) ความม่ันคง (2) การสรางความสามารถในการแขงขัน  
(3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน               
(4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม    
(5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพ่ือใหเกิดความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน 

(5)  

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 โดย  
(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา  
(3) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป  
(4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579  
(5) ยึดหลักการนําไปสูการ ปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 
5 ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ี เปนเปาหมายระยะยาว  
ภายใตแนวทางการพัฒนา  
(1) การยกระดับ ศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายได
ปานกลางสูรายไดสูง  

(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบ       
เพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ  
(3) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม                
(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง             
(5) การสรางความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม  
(6) การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5)  
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

5.โครงการพัฒนา (ตอ) 
5.6 โครงการมีความ 
สอดคลองกับ Thailand 
4.0 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการสอดคลอง 
กับยุทธศาสตรจังหวัด 
 
 
 
 
5.8 โครงการแกไขปญหา 
ความยากจนหรือการ 
เสริมสรางใหประเทศชาติ 
ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน 
ภายใตหลักประชารัฐ 
 
5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคลองกับเปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
 
5.10 มีการประมาณการ 
ราคาถูกตองตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 
 
5.11 มีการกําหนด 
ตัวชี้วัด (KPI)  
และสอดคลองกับ
วัตถุประสงค  
และผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลีย่นโครงสราง
เศรษฐกิจไปสู Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ี
ขับเคลื่อนดวย นวัตกรรม ทํานอย ไดมาก เชน  
(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสู
การขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 
(3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนน  
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ 
ความคิด สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ 
การวิจัยและพัฒนาแลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน      
ดานเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่น 
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไมสามารถแยกสวน
ใดสวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถิ่น     
ตองเปนโครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตร
จังหวัดท่ีได กําหนดขึ้นท่ีเปนปจจุบัน 

(5)  

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน 
ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและ     
ขยายได เปนโครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความย่ังยืน        
ซ่ึงมีลักษณะท่ี จะใหทองถิ่นมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนทองถิ่น
ท่ีพัฒนาแลวดวย การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(5)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถงึหลักสําคัญ 5 ประการ
ในการจัดทําโครงการไดแก (1) ความประหยัด (Economy)  
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  
(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  
(4) ความยุติธรรม(Equity)  
(5) ความโปรงใส (Transparency) 

(5)  

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการ 
ถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ทองถิ่น มีความโปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบไดใน 
เชิงประจักษ  

(5)  

มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
(KPI) ท่ีสามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได  
เชน การกําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละการกําหนด 
อันเกิดจากผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีไดรับ  
(การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

(5)  
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

5.โครงการพัฒนา (ตอ) 
5.12 ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ สอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดขึ้นไดจริงจากการดําเนินการตาม    
โครงการพัฒนา ซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผลหรือ
ผลท่ีเกิดขึ้นจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค  
ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค ควรคํานึงถึง  
(1) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงาน
ตามโครงการ  
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได  
(3) ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจง  
มากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได  
(4) เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง           
(5) สงผลตอการบงบอกเวลาได  

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนา ๔๑๓ 

 

 
 

แบบที่ 2 แบบตดิตามผลการดําเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
คําชี้แจง : แบบที่ ๒ เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใตแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงาน
ผลการดําเนินงานทุกๆ 3 เดือน ดังน้ี 
รายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม) ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม-มีนาคม)  

  ไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน-มิถุนายน) ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม-กันยายน) 

 

สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 

๑. ช่ือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ................................................................... 

๒. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาส 

 (๑) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม -  ธันวาคม)  (๒) ไตรมาส ๒ (มกราคม - มนีาคม) 

 (๓) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน)  (๔) ไตรมาส ๔ (กรกฎาคม - กันยายน) 
 

สวนที่  ๒  ผลการดาํเนินงานตามแผนพฒันาทองถ่ิน 
3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันาทองถ่ิน 

 

ยุทธศาสตร 

พ.ศ. ............. พ.ศ. ............. พ.ศ. ............. พ.ศ. ............. พ.ศ. ............. รวม 
จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.ยุทธศาสตรดาน  
………………………… 

          
  

2.ยุทธศาสตรดาน 
………………………… 

          
  

3.ยุทธศาสตรดาน 
............................... 

          
  

ฯลฯ 
............................... 

          
  

รวม             
 

4. ผลการดําเนินงานตามแผนพฒันาทองถ่ิน ป พ.ศ. ....................... 
 

ยุทธศาสตร 
 

 
จํานวนโครงการ 

ท่ีแลวเสร็จ 

 
จํานวนโครงการ 

ท่ีอยูระหวาง
ดําเนินการ 

 
จํานวนโครงการ 

ท่ียังไมได 
ดําเนินการ 

 
จํานวนโครงการ 

ท่ียกเลิก 

 
รวมจํานวนโครงการ 

ท้ังหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1.ยุทธศาสตรดาน 
………………………… 

 

           

2.ยุทธศาสตรดาน 
………………………… 

           

3.ยุทธศาสตรดาน 
............................... 

           

ฯลฯ 
............................... 

           

รวม           
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5. การเบกิจายงบประมาณป...........................  

 

ยุทธศาสตร 

 
งบปกติ 

 
เงินสะสม 

 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 

 
รวม 

 
การเบิกจาย 

จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน จํานวน
โครงการ 

รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

1.ยุทธศาสตรดาน  
………………………… 
 

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

2.ยุทธศาสตรดาน 
………………………… 
 

    

 
 

 
 

  
 

   
 

 

3.ยุทธศาสตรดาน 
............................... 

   
 

 
 

 
 

 
 

    
 

 

 
 

 

ฯลฯ 
............................... 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      

รวม 
  

  

  

   
 

 
 

 
 

 
 

 

หมายเหตุ งบปกติ คือ งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และการตั้งจายเปนรายการใหม 
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แบบที่ 3/2 แบบประเมนิความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
คําชี้แจง  :  แบบที่ ๓/๒ เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินงานขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในภาพรวม โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 
 

 

สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 

๑. เพศ (  ) ชาย (  ) หญิง 

๒. อายุ (   ) ตํ่ากวา ๒๐ ป  (  ) ๒๐ – ๓๐ ป   (   ) ๓๑ – ๔๐ ป 

 (   ) ๔๑ – ๕๐ ป   (   ) ๕๑ – ๖๐ ป   (   ) มากกวา ๖๐ ป 

๓. การศึกษา    (   ) ประถมศึกษา  (   ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา (   ) อนุปรญิญาหรือเทียบเทา 

          (   ) ปริญญาตรี  (   ) สูงกวาปริญญาตร ี  (   ) อ่ืนๆ................................. 

๔. อาชีพหลัก (   ) รับราชการ  (   ) เอกชน/รฐัวิสาหกิจ  (   ) คาขาย ธุรกิจสวนตัว 

        (   ) รับจาง   (   ) นักเรียนนักศึกษา  (   ) เกษตรกร 

        (   ) อ่ืน ๆ (ระบุ)...................................................................................... 
 

สวนที่ ๒ ความพึงพอใจตอผลการดําเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๕. ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวมมากนอยเพียงใด 
 

ความพึงพอใจ 
 

 

พอใจมาก 

 

พอใจ 

 

ไมพอใจ 

๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม    

๒. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม    

๓. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    

๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ    

๕. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

๖. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด    

๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน       

ในทองถิ่น 

   

๘. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน    

๙. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

รวม    
 

 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนา ๔๑๖ 

 

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ
ยุทธศาสตร 
สวนยุทธศาสตร……………………………………………………………………………………………………………………………. 

สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 

๑. เพศ         (   ) ชาย                      (   ) หญิง 

๒. อายุ         (   ) ตํ่ากวา ๒๐ ป  (   ) ๒๐ – ๓๐ ป   (   ) ๓๑ – ๔๐ ป 

        (   ) ๔๑ – ๕๐ ป  (   ) ๕๑ – ๖๐ ป   (   ) มากกวา ๖๐ ป 

๓. การศึกษา  (   ) ประถมศกึษา  (   ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา (   ) อนุปรญิญา หรือเทียบเทา 

        (   ) ปริญญาตรี  (   ) สูงกวาปริญญาตร ี  (   ) อ่ืนๆ................................. 

๔. อาชีพหลัก (   ) รับราชการ  (   ) เอกชน/รฐัวิสาหกิจ  (   ) คาขาย ธุรกิจสวนตัว 

        (   ) รับจาง   (   ) นักเรียนนักศึกษา  (   ) เกษตรกร 

        (   ) อ่ืน ๆ (ระบุ)...................................................................................... 

สวนที่ ๒ ความพึงพอใจตอผลการดําเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๕. หากใหทานประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาดาน 

ยุทธศาสตรที่ ๑  ดานโครงสรางพืน้ฐาน 

ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทนุพาณชิยกรรม และการทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรที่ ๕ ดานการบรหิารจัดการและการอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ ๖ ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรที่ ๗  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

ความพึงพอใจ 

คะแนน 

(๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  

๒. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  

๓. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ  

๕. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

๖. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  

๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น  

๘. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

รวม  
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 แบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลดวยระบบ e-plan เปนระบบที่จัดทําขึ้น     
เพ่ือบันทึก “แผนพัฒนาทองถิ่น” 
  - แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 
  - แผนปฏิบัติการ 
  - แนวทางการนําแผนพัฒนานําไปสูการปฏิบัติ 
  - การติดตามและประเมินผลโครงการ/แผนงาน 

- ออกรายงานดานแผนงาน  
 

3.สรปุผลการพฒันาทองถ่ิน 
สรุปแบบรายงานการติดตามและประเมินผล ของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

 

 

 

แบบรายงาน 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
   
 
 
   

 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Input) 

 
แบบติดตามแผนฯ 

(Process) 

 
แบบประเมินผลแผนฯ 

(Output) 

 
แบบประเมินผลแผนฯ 

(Input) 
แบบที่ ๑ 

การประเมินการจดัทํา 
แผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

 
แบบติดตามแผนฯ 

(Process) 
แบบที่ ๒ 

แบบติดตามและประเมิน 
การดาํเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

 
แบบประเมินผลแผนฯ 

(Output) 
แบบ ที่ ๓/๑ 

แบบประเมินผลการดาํเนินงานตาม 
แผนยุทธศาสตร 

แบบท่ี ๓/๓ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

ตอผลการดําเนินงานของ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในแตละยุทธศาสตร 

แบบที่ ๓/๒ 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
ตอผลการดําเนินงานของ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ในภาพรวม 
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ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมพัฒนาทองถ่ิน พรอมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับ 
แตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยาง
นอยปละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
 

ขั้นตอนการรายงานผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูบริหาร
ทองถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผูบริหาร
ทองถิ่น 

สภาทองถิ่น 
รายงานผล เสนอ 

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผูบริหาร
ทองถิ่น 

 

เสนอ เสนอ 

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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4.ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพฒันาทองถ่ินในอนาคต 
 ผลกระทบนําไปสูอนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาที่ลาชา เพราะการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองผาน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซอน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบ่ือหนายกับกระบวนการจัดทําแผนที่มีความยุงยากมากขึ้น 
 ๓. ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุด เพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายที่ทําไดยากและบาง
เรื่องอาจทําไมได   
 
 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑.การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา       
มาเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและใหมีความสอดคลองกัน 
 ๒.การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 ๓.ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ต้ังในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายใหสามารถ
ดําเนินการไดในปงบประมาณน้ัน   
 ๔.เทศบาลควรพิจารณาต้ังงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแตละดานที่จะตอง
ดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนต้ังจายรายการใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


