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ส่วนที่ ๑ 
บทนํา 

 

องค์ประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 

แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดท่ีว่าภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆจะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง
จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมท่ีจะต้องนํามาดําเนินการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายท่ีต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์เป้าหมายจุดมุ่งหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืนและวิสัยทัศน์ในท่ีสุด 
  นอกเหนอืจากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นแล้วแผนพัฒนาสามปีเป็นแผนท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีท่ีจะจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีไปจัดทํางบประมาณเพ่ือให้กระบวนการจัดทํางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่าน
กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 

“แผนพัฒนาสามปี” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองท่ีสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปีซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพ่ือ
ปรับปรุงเป็นประจําทุกปี ท้ังนี้ โครงการท่ีบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจําปีแรกของห้วง
ระยะเวลาสามปีควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย ๒ ประการ คือ 

ประการท่ี  ๑  มีความแน่นอนของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของ
โครงการ/กิจกรรม รวมท้ังผลประโยชน์สาธารณะท่ีจะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 
 ประการท่ี  ๒  โครงการ/กิจกรรมท่ีอยู่ในแผนประจําปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปีควรมีความพร้อมใน
เรื่องรูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพ่ือให้สามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาท่ีจะนําไปใช้
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ ต่อไป 

แผนพัฒนาสามปี มีลักษณะกว้างๆ ดังต่อไปนี ้
๑. เป็นเอกสารท่ีแสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๒. เป็นเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน 

และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีดําเนินการ 
๓. เป็นเอกสารท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะดําเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 

๔. เป็นเอกสารท่ีจะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ 
รายจ่ายประจําป ี
 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
 ๑. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําป ี
 ๒. เพ่ือให้การพัฒนาท้องถ่ินเป็นไปอย่างมีระบบ โดยสอดคล้องตามกรอบแนวทางของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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๓. เพ่ือจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลกัษณะท่ีบรรจุในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
และนําไปสู่การปฏิบัติได้ทันทีเม่ือได้รับงบประมาณ 
 

๑.๓ ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
 ข้ันตอนท่ี ๑  การเตรียมการจัดทําแผน 
 ข้ันตอนท่ี ๒  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา   
 ข้ันตอนท่ี ๓  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้ันตอนท่ี ๔  การกําหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
 ข้ันตอนท่ี ๕  การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
 ข้ันตอนท่ี ๖  การจัดทําร่างแผนพัฒนาสามป ี
 ข้ันตอนท่ี ๗ การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามป ี

 

๑.๔ ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี 
 การจัดทําแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้พิจารณาอย่าง
รอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดําเนินงานต่างๆ  ท่ีอาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลท้ังในเชิง
สนับสนุน  และเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถ่ินอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
 ทรัพยากรการบริหาร โดยท่ัวไปประกอบด้วย 

๑.เงิน มาจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเองและแหล่งงบประมาณภายนอก 
รวมท้ังมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย 
  ๒.คนหมายความรวมตั้งแต่ ผู้บริหารท้องถ่ิน พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกระดับ 
ซึ่งจะมีความแตกต่าง หลากหลายท้ังด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องนํา
ศักยภาพของกําลังคนเหล่านั้นมาใช้ รวมท้ังต้องพัฒนากําลังคนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และถ้าพิจารณาในความหมายอย่างกว้างและอาจหมายความรวมถึงประชาชนในท้องถ่ินซึ่ง
จะมีส่วนในการพัฒนาท้องถ่ินด้วย 
  ๓.วัสดุอุปกรณ์ หมายถึง เครื่องมือรวมท้ังอาคารสถานท่ี ท่ีจะสามารถนํามาใช้ในการบริหาร
จัดการท้องถ่ินให้เกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ ให้มีความทันสมัยเพ่ือรองรับความก้าวหน้า
ของสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเท่าทัน และใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ 
  ๔.การบริหารจัดการ เป็นสิ่งท่ีจะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรท้ังสามประการข้างต้น ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการเป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ท่ีต้องศึกษา
และนําไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ ๒ 
สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในปีท่ีผ่านมา 

 

๒.๑ สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

สุไหงโก-ลก  (Sungai  Kolok)  เป็นภาษามาลายู  มาจากคําว่า (Sungai) แปลว่า แม่น้ํา ลําคลอง  และ
คําว่า  โก-ลก  (kolok) แปลว่า คดเค้ียว ถ้าเป็นคํานามหมายถึง มีดพร้า ท่ีคนพ้ืนเมืองนิยมใช้เม่ือนําคําว่าสุไหง
รวมกับโก-ลก หมายถึง แม่น้ําท่ีคดเค้ียว คงเรียกชื่อเมืองตามแม่น้ําท่ีไหลผ่านพ้ืนท่ี ปัจจุบันแม่น้ําสายนี้เป็นเส้น
แบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียเดิมบริเวณตําบลสุไหงโก-ลก เป็นพ้ืนท่ีของตําบลปูโยะ 
ข้ึนกับอําเภอสุไหงปาดี ต่อมาเม่ือมีความเจริญมากข้ึนมีประชากรมากข้ึน จึงได้แยกออกจากตําบลปูโยะ จัดตั้ง
เป็นตําบลสุไหงโก-ลกเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้รับการจัดตั้งในสมัยท่ีจอมพลป.พิบูลย์สงคราม เดินทางมา
ตรวจราชการท่ีตําบลสุไหงโก-ลก นายวงศ์  ไชยสุวรรณ กํานันตําบลสุไหงโก-ลกในขณะนั้น ได้ร้องขอต่อจอมพล 
ป.พิบูลย์สงคราม  เพ่ือขอจัดตั้งตําบลสุไหงโก-ลก ข้ึนเป็นเทศบาล ต่อมาเม่ือวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๔๘๓ จึงได้มี
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตําบลสุไหงโก-ลกโดยมีนายวงศ์  ไชยสุวรรณ์ เป็นนายกเทศมนตรีคนแรก
หลังจากจัดตั้งเทศบาลตําบลสุไหงโก-ลก ได้ ๘ ปี ตําบลสุไหงโก-ลก ก็ได้รับการยกฐานะข้ึนเป็นก่ิงอําเภอข้ึนกับ
อําเภอสุไหงปาดี มีเขตปกครอง ๔ ตําบล คือ ตําบลสุไหงโก-ลก ตําบลปูโยะ ตําบลปาเสมัส และตําบลมูโนะ 
จนกระท่ังวันท่ี ๑ มกราคม ๒๔๙๖ จึงได้รับการยกฐานะเป็นอําเภอสุไหงโก-ลกเทศบาลตําบลสุไหงโก-ลก ในสมัย
แรกเริ่มการจัดตั้งมีพ้ืนท่ี ๒๒ ตารางกิโลเมตร ต่อมาได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ตามประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มท่ี ๘๓ ตอนท่ี ๒๑ ลงวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๐๙ ขยายเขตเทศบาลออกไปทางทิศ
เหนืออีก ๐.๕ ตารางกิโลเมตร เทศบาลตําบลสุไหงโก-ลก จึงมีพ้ืนท่ีรวมท้ังสิ้น ๒๒.๕๐ ตารางกิโลเมตรต่อมาเม่ือ
วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลสุไหงโก-ลก ข้ึน
เป็น เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
 

อาณาเขต 
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อตําบลปาเสมัสอําเภอสุไหงโก-ลก ความยาวประมาณ  ๖.๔ กม. 
ทิศใต้ ติดต่อตําบลกายูคละ อําเภอแว้ง ความยาวประมาณ  ๔.๓  กม. 
ทิศตะวันออก ติดต่อแม่น้ําโก-ลก(พรหมแดนไทย-มาเลเซีย) ความยาวประมาณ ๘.๖ กม. 

 ทิศตะวันตก ติดต่อตําบลริโก๋และตําบลปะลุรูอําเภอสุไหงปาดี ความยาวประมาณ ๔.๑กม. 
 

ลักษณะภูมิอากาศ 
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแหลมมาลายู มีลักษณะสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเขต

ร้อน สภาพพ้ืนท่ีมีความแตกต่างไม่มากนักระหว่างฤดูกาล คือมีเพียง ๒ ฤดู คือฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือน 
กุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนท่ีพัด
จากทะเลจีนใต้ ซึ่งในระยะนี้เป็นช่วงว่างของฤดูมรสุมหลังจากสิ้นสุดฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว ทําให้
อากาศโดยท่ัวไปร้อนชื้นโดยร้อนมากท่ีสุดในเดือนเมษายน แต่ก็ไม่ร้อนอบอ้าวมากเท่ากับจังหวัดท่ีอยู่ในประเทศ
ไทยตอนบน ฤดูฝนสามารถแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง เนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุม ได้แก่ ช่วงท่ีรับลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ ซึ่งเอาไอน้ําและความชื้นจากทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดียเข้ามาทําให้ฝนตกชุกแต่เนื่องจาก
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นด้านปลายลมจึงทําให้มีฝนตกไม่มากนัก ฝนท่ีตกส่วนใหญ่จะเป็นช่วงบ่ายถึงคํ่า ใน
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เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมอีกช่วงหนึ่ง คือ ช่วงท่ีรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพาเอาความชื้น
จากอ่าวไทยเข้ามาทําให้ฝนตกชุกในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม มรสุมระวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแต่
กลางเดือนตุลาคม-กลางเดือนภุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงท่ีอยู่ในอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีพัดเอา
ไอน้ําจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทย จึงทําให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ซึ่งอยู่ทางด้านรับลมมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝน
ตกหนักถึงหนักมากเป็นแห่งๆ โดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม และเป็นสาเหตุสําคัญท่ีทําให้เกิด
อุทกภัยเป็นประจําทุกป ี
 

ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ตั้งอยู่ระหว่างเขาตะเว เขาลีแป และเขาบาดู

ตาโมง ไปจรดแม่น้ําสุไหงโก-ลก ซึ่งก้ันระหว่างเขตแดนของประเทศไทยกับรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย พ้ืนท่ีส่วน
ใหญ่เป็นท่ีราบและท่ีราบลุ่มต่ํากว่า ๕๐ เมตร สภาพพ้ืนท่ีเป็นลอนคลื่นสูงๆต่ําสลับกันไป และมีพ้ืนท่ีราบอยู่ริมฝั่ง
แม่น้ําโก-ลก ซึ่งมีพ้ืนท่ีอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลปานกลางเฉลี่ย ๑๐-๑๔ เมตร พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๘๐ 
ยังคงเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีว่างเปล่า และพ้ืนท่ีสาธารณะ และท่ีเหลืออีกประมาณร้อยละ ๒๐ จะเป็นท่ีอยู่
อาศัยหนาแน่นมาก ปานกลาง น้อยและอ่ืนๆ  โดยย่านชุมชนหนาแน่นและเขตพาณิชยกรรม จะอยู่ทางด้านทิศ
ตะวันออกค่อนไปทางเหนือ ของพ้ืนท่ี ส่วนพ้ืนท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางจะอยู่ต่อเนื่องกับชุมชนหนาแน่นมาก
ไปตามแนวถนน และชุมชนหนาแน่นน้อยจะอยู่บริเวณด้านนอก กระจายกันไปตามแนวทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข ๔๐๕๐ และ ๔๐๕๗ โดยส่วนใหญ่ยังเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
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ภาพแผนท่ีในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
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ประชากร 

 ประชากรในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีจํานวน.....๔๑,๓๘๘.....คน  เป็นชาย....๑๙,๖๓๗...คน  
เป็นหญิง....๓๒,๗๕๑....คน  จํานวนบ้าน....๒๕,๓๕๘....หลัง บ้านชั่วคราว.....๗๕๔.....หลัง 
จํานวนราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้ังหมด....๒๘,๘๐๓...คน เป็นชาย....๑๓,๑๗๘....คน เป็นหญิง..๑๕,๖๒๕...คน 
 

จํานวนประชากรแบ่งตามช่วงอายุ 

อายุ ชาย หญิง รวม 
ต่ํากว่า  ๑  ป ี ๓๖๓ ๓๑๘ ๖๘๑ 
๑  ถึง  ๔ ๑,๓๑๒ ๑,๒๒๓ ๑,๕๔๙ 
๕  ถึง  ๙ ๑,๘๙๘ ๑,๘๔๓ ๓,๗๔๑ 

๑๐  ถึง  ๑๔ ๑,๘๒๖ ๑,๗๖๖ ๓,๕๙๒ 
๑๕  ถึง  ๑๙ ๑,๗๒๑ ๑,๖๗๖ ๓,๓๙๗ 
๒๐  ถึง  ๒๔ ๑,๔๔๖ ๑,๖๑๙ ๓,๐๖๕ 
๒๕  ถึง  ๒๙ ๑,๕๔๑ ๑,๕๙๕ ๓,๑๓๖ 
๓๐  ถึง  ๓๔ ๑,๔๓๓ ๑,๖๑๓ ๓,๐๔๖ 
๓๕  ถึง  ๓๙ ๑,๓๑๗ ๑,๖๒๐ ๒,๙๓๗ 
๔๐  ถึง  ๔๔ ๑,๒๙๑ ๑,๖๓๘ ๒,๙๒๙ 
๔๕  ถึง  ๔๙ ๑,๒๔๔ ๑,๖๐๕ ๒,๘๔๙ 
๕๐  ถึง  ๕๔ ๑,๒๔๙ ๑,๕๕๖ ๒,๘๐๕ 
๕๕  ถึง  ๕๙ ๙๓๔ ๑,๑๕๖ ๒,๐๙๐ 
๖๐  ถึง  ๖๔ ๗๗๘ ๘๙๑ ๑,๖๖๙ 
๖๕  ถึง  ๖๙ ๔๘๘ ๕๗๒ ๑,๐๖๐ 
๗๐  ถึง  ๗๔ ๓๐๗ ๓๖๐ ๖๖๗ 
๗๕  ถึง  ๗๙ ๑๘๖ ๓๐๑ ๔๘๗ 
๘๐  ถึง  ๘๔ ๑๓๕ ๑๘๖ ๓๒๑ 
๘๕  ถึง  ๘๙ ๙๓ ๑๒๗ ๒๒๐ 
๙๐  ถึง  ๙๔ ๔๐ ๔๑ ๘๑ 
๙๕  ปีข้ึนไป ๓๕ ๔๕ ๘๐ 

รวม ๑๙,๖๓๗ ๒๑,๗๕๑ ๔๑,๓๘๘ 
 

ท่ีมา : งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม๒๕๕๗ 
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กราฟประชากร 

 

สรุป จากข้อมูลประชากรจะเห็นได้ว่า 
๑. วัยแรกเกิด – ๑๔ ปี มีจํานวน ๑๐,๕๔๙ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๔๙ ของจํานวนประชากรท้ังหมด 

(ประชากรในวัยนี้ควรจัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพเด็ก และสนับสนุนทุนการศึกษาหรืออุปกรณ์การเรียนให้กับเด็ก
เล็กและปฐมวัย) 
 ๒. อายุ ๑๕ – ๒๔ ปี มีจํานวน ๖,๔๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖๑ ของจํานวนประชากรท้ังหมด
(ประชากรวัยนี้เป็นวัยแห่งการเรียนรู้และแสวงหา ควรจัดกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์และมีความน่าสนใจเพ่ือดึงดูด
เยาวชนให้ไปแนวทางท่ีด ี
 ๓. อายุ ๒๕ – ๕๙ ปี มีจํานวน ๑๙,๗๙๒คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๘๒ ของจํานวนประชากรท้ังหมด 
(ประชากรในวัยนี้เป็นกลุ่มท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด จึงควรจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพ หรือกิจกรรมท่ีช่วยผ่อนคลาย
ความตึงเครียดในการปฏิบัติงาน) 
 ๔. ผู้สูงอายุ (๖๐ ปีข้ึนไป) มีจํานวน ๔,๕๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๘ ของจํานวนประชากรท้ังหมด 
(ประชากรในวัยนี้มีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนทุกปี จําเป็นต้องทํากิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพให้การสงเคราะห์หรือ
อํานวยความสะดวกต่างๆ 
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สภาพชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
 ลักษณะชุมชน 
 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีจํานวน ๒๘ ชุมชน จะมีลักษณะเป็นชุมชนหนาแน่น ปานกลาง 
และน้อยโดยจะรวมกลุ่มกันเป็นแบบถาวรและชั่วคราว บ้านในชุมชนมีท้ังท่ีเป็นท่ีดินของตนเองและทําการเช่า
ท่ีดินจากเจ้าของพ้ืนท่ี โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีราชพัสดุ ท่ีการรถไฟ ท่ีเทศบาล ท่ีสาธารณประโยชน์ รวมถึงการตั้งถ่ิน
ฐานรุกล้ําพ้ืนท่ีต่างๆ 
รายช่ือประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

ท่ี ชื่อ-สกุล ชุมชน ท่ีอยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 
๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 
๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 
๒๔ 
๒๕ 
๒๖ 
๒๗ 
๒๘ 

นายธนัตถ์สรณ์ จันทร์วิลาศ 
นางสาวเพ็ญ  บุณฑริกสกุล 
นายอัลวา  มูซอ 
นางอัน  ชัยมณ ี

นายบุญเอิบ  จอมสว่าง 
นายสาเหะมาหะมะนอ สาเหะฆานาปีเยาะ 
นายนิและ นิเดร ์
นายวัชริศเจ๊ะเลาะ 
นายบุญมา นลิกระวัตร ์
นางบัวจันทร์ เขียวสนุก 
นายสฮุายมิง  อารง 
นายวรัญธร มโนจริานนท์ 
นายซูไฮมิงบือราเฮง 
นายมุสตอปา อูมา 
นายจํารญู รัตนประยรู 
นายมะมสุเล็ม  ซามะ 
นายอาแซมะสอรี มาเจะ 
นายกามารอเด็ง มามะ 
นายเดชอนันต์ บินแวบือราเฮง 
นายณรงค์ สุรคําแหง 
นายยาการมิ อูมา 
นายสมชาย นิยมมุ่งธรรมมะ 
นายกอเดรเ์จ๊ะแว 
นายดอเลา๊ะเจะแว 
นายอาดือนัน สิงหะ 
นายมะยูกีเจ๊ะเล๊าะ 
นายวิชาญ จันทร์เอิบ 
นายสะมะแอ มะ 

ชุมชนเจริญสุข 
ชุมชนสันติสุข 
ชุมชนท่ากอไผ ่
ชุมชนตันหยงมะล ิ
ชุมชนโก-ลกวิลเลจ 
ชุมชนกือบงกาแม 
ชุมชนหัวสะพาน 
ชุมชนจือแรตูล ี
ชุมชนสวนมะพร้าว 
ชุมชนอริศรา 
ชุมชนมัสยิดกลาง 
ชุมชนหัวกุญแจ 
ชุมชนบาโงเปาะเล็ง 
ชุมชนกูโบร ์
ชุมชนหลังด่าน 
ชุมชนบาโงปริเม็ง 
ชุมชนเสาสญัญาณ 

ชุมชนโปฮงยาม ู
ชุมชนกือดาบาร ู
ชุมชนดงงูเห่า 
ชุมชนบือเร็ง 
ชุมชนโต๊ะลือเบ 
ชุมชนท่าประปา 
ชุมชนท่าโรงเลื่อย 
ชุมชนหลังล้อแม็ค 
ชุมชนศรีอามาน 
ชุมชนทรายทอง 
ชุมชนบือเร็งใน 

๑๙๑ ซ.๑๖ ถ.เจริญเขต 
๒๗ ถ.รักษ์ชนะอุทิศ ๒ นธ. 
๑๐๓/๒ ซ.๓ ถ.ชลธารเขต 
๓๗/๑ ถ.บ้านตันหยงมะลิ นธ. 
๑/๑๓๒ ถ.เอเชีย ๑๘ 
๑๗๖/๙ ถ.โตะ๊ลือเบนธ. 
๒๕๑/๕๕ ซ.๓ ถ.ชลธารเขต 
๓๙๓ ถ.ประชาวิวัฒน์ นธ. 
๗๘ ถ.บ้านตันหยงมะล ิ
๕๔/๖ ซ.๑๗ ถ.ประชาวิวัฒน ์
๑๘ ถ.วงศ์ประดิษฐ์ นธ. 
๒๒ ซ.๔ ถ.ทรายทอง ๑ นธ. 
๓๘๙/๑๓ ถ.ทรายทอง ๔ 
๔๕๔ ซ.๔ ถ.ประชาวิวัฒน ์
๒๘๐/๑๘ ถ.เอเชีย ๑๘ 
๕๓๖/๑ ซ.๑๑ ถ.ประชาวิวัฒน ์
๓๙ ซ.๑๒ ถ.ทรายทอง / นธ. 
๖๑ ซ.๗ ถ.เจริญเขต 
๑๗ ถ.ทรายทอง ๕ 
๑/๘๓ ถ.ทรายทอง ๓ 
๑๒๑ ซ.๑๑ ถ.เจริญเขต 
๔๒/๔ ถ.โต๊ะลือเบ 
๑๐๖ ถ.วิถีอุทก 
๒๐๐ ถ.ชลธารเขต นธ. 
๓๙๐ ซ.๘ ถ.ประชาวิวัฒน ์
๙๙๐/๙๗ ซ.๑๗ ถ.ประชาวิวัฒน ์
๑๕๖/๑๘ ซ.๑ ถ.ทรายทอง ๓ 
๒๕๗/๖ ซ.๑๓ ถ.เจริญเขต 
 

๐๘๗-๗๓๓-๔๔๐๑ 
๐๘๔-๓๑๗-๕๙๖๕ 
๐๘๔-๘๕๗-๓๖๔๗ 
๐๘๑-๗๔๘-๖๐๐๙ 
๐๘๑-๐๙๔-๙๓๓๙ 
๐๘๙-๗๓๗-๘๒๔๑ 
๐๘๗-๖๓๐-๒๘๘๑ 
๐๘๑-๕๔๓-๓๒๒๑ 
๐๗๓-๖๔๗๐๗๒ 
๐๘๗-๒๙๕-๘๕๕๑ 
๐๘๖-๙๖๔-๐๘๓๘ 
๐๘๖-๙๖๑-๓๖๙๒ 
๐๘๓-๑๘๔-๙๐๑๐ 
๐๘๙-๔๖๗-๓๑๒๖ 
๐๘๖-๙๘๒-๙๖๙๔ 
๐๘๔-๖๕๙-๓๘๖๘ 
๐๘๕-๐๗๙-๗๑๓๒ 
๐๘๙-๖๕๙-๓๑๕๑ 
๐๘๙-๔๖๗-๒๗๙๓ 
๐๘๐-๕๔๔-๑๓๗๐ 
๐๘๑-๑๒๙-๔๕๑๕ 
๐๙๙-๓๖๑-๙๔๒๙ 
๐๘๒-๔๓๔-๘๒๙๕ 
๐๘๙-๗๓๔-๗๑๗๐ 
๐๘๖-๙๖๑-๙๗๑๑ 
๐๘๙-๖๕๕-๒๖๓๙ 
๐๘๙-๕๙๖-๔๖๓๖ 
๐๘๓-๑๗๖-๖๐๔๐ 

 

ท่ีมา : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ข้อมูล ณเดือน มีนาคมพ.ศ.๒๕๕๘ 
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ลักษณะดินของอําเภอสุไหงโก-ลก 

แบ่งตามสภาพการเกิดและวัตถุต้นกําเนิดดินได้ ๕ ประเภท 

(ก)  ดินท่ีเกิดบริเวณสันทรายเก่า เป็นดินทรายท่ีเกิดจากตะกอนทะเล ดินท่ีพบเป็นชุดดินสัมพันธ์
ระหว่างชุดดินบาเจาะกับชุดดินไชยา 

(ข)  ดินบริเวณท่ีลุ่มต่ํา เป็นดินเชิงอินทรีย์หรือพรุดินท่ีพบมี ๒ ชุดดิน คือ กลุ่มชุดดิน ๕๗ (ชุดดินกาบ
แดง) และกลุ่มชุดดิน ๕๘ (ชุดดินนราธิวาส) พ้ืนท่ีท้ังหมด  ๘๒,๖๖๗  ไร่  พ้ืนท่ีถือครอง ๗๑,๓๙๕ ไร่ พ้ืนท่ีถือ
ครองเพ่ือการเกษตร  พ้ืนท่ีทําการเกษตร  ๓๙,๗๗๑ ไร่ พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ๑๑,๒๗๒ ไร ่

ครัวเรือนท้ังหมด  ๘,๖๐๙  ครัวเรอืน  มีประชาชน ๓๒,๒๒๙ ราย 
ครัวเรือนเกษตรกร  ๓,๐๔๖ ครัวเรือน  มีประชากร  ๑๒,๘๙๘  ราย 
ครัวเรือนอ่ืนๆ ๕,๕๖๓  ครัวเรือน  มีประชากร  ๑๙,๓๓๑  ราย 

พ้ืนท่ีทําการเกษตร ๓๙,๗๗๑ ไร่ (๔=๖+๗+๘+๙+๑๐) 
- ทํานา 
 เนื้อท่ีนาท้ังหมด    ๖,๔๙๑ ไร ่
 เนื้อท่ีนา(จริง)    ๒,๕๕๐ ไร ่
 เนื้อท่ีนาร้าง    ๓,๙๔๑ ไร ่
- ไม้ผล 
 เนื้อท่ีปลูกไม้ผลท้ังหมด   ๔,๕๒๖ ไร ่
 ลองกอง     ๑,๕๕๖ ไร ่
 เงาะ     ๘๐๐  ไร ่
 มังคุด     ๖๒๓  ไร ่
 ทุเรียน     ๒๗๐  ไร ่
 สละ     ๓๔๕  ไร ่
 ไม้ผลอ่ืนๆ    ๙๓๒  ไร ่
- ไม้ยืนต้น 

เนื้อท่ีปลูกไม้ยืนต้นท้ังหมด  ๒๖,๓๐๕ ไร ่
ยางพารา    ๒๔,๔๐๒ไร ่
มะพร้าว     ๒๖๑ ไร ่
ปาล์มน้ํามัน    ๕๓๕ ไร ่

- ไม้ยืนต้นอ่ืนๆ     ๑,๑๐๗ ไร ่
 เนื้อท่ีปลูกพืชไร่ท้ังหมด   ๒๒๑ ไร ่
 เนื้อท่ีปลูกพืชผักท้ังหมด   ๑,๕๔๐ ไร ่
 เนื้อท่ีอ่ืนๆ    ๖๘๘ ไร ่
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๑. ด้านการเมือง-การบริหาร 
โครงสร้างเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน ๑๘ คน ฝ่ายบรหิาร 

ฝ่ายนิติบัญญตั ินายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 

ประธานสภา รองนายกฯ รองนายกฯ รองนายกฯ 

รองประธานสภา เลขานายกฯ ท่ีปรึกษาฯ 



 
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากําลัง ๓ ปี 

 
โครงสร้างเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานเทศบาล ๙) 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

รองปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานเทศบาล ๘) 

รองปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานเทศบาล ๙) 

สํานักปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานทั่วไป ๘) 

กองวิชาการและแผนงาน 

(นักบริหารงานทั่วไป ๘) 

กองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ๘)  

กองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ๘) 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

(นักบริหารงานสาธารณสุข ๘) 

กองการศึกษา 

(นักบริหารการศึกษา ๘) 

กองสวัสดิการสังคม 

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 

* งานธุรการ 

* ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

   - งานการเจ้าหน้าที่ 

   - งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

* ฝ่ายปกครอง 

   - งานทะเบียนราษฎร
และบัตร 

   - งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

   - งานรักษาความสงบ 

*งานธุรการ 

* ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

   - งานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

   - งานจัดทํางบประมาณ 

   - งานนิติการ        

* ฝ่ายบริการและเผยแพร่
วิชาการ 

- งานประชาสัมพันธ ์

   - งานสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

* งานธุรการ 

* ฝ่ายพัฒนารายได้ 

   - งานผลประโยชน ์

   - งานพัฒนารายได้ 

* ฝ่ายแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

- งานแผนที่ภาษี 

   - งานทะเบียน
ทรัพย์สิน 

* ฝ่ายบริหารงานคลัง 

   - งานการเงินและบัญช ี

   - งานสถิติการคลังฯลฯ 

* ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 

* งานธุรการ 

* ฝ่ายควบคุมการ
ก่อสร้าง 

- งานวิศวกรรม 

   - งานสถาปัตยกรรม 

* ฝ่ายควบคุมอาคารและ
ผังเมือง 

   - งานควบคุมอาคาร 

   - งานผังเมือง 

* ฝ่ายสาธารณูปโภค 

- งานสาธารณูปโภค ฯลฯ 

* งานธุรการ 

*ฝ่ายบริหารงาน
สาธารณสุข 

- งานสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

   - งานรักษาความสะอาด 

   - งานเผยแพร่และ
ฝึกอบรม 

*ฝ่ายบริการสาธารณสุข 

   - งานส่งเสริมสุขภาพ 

   - งานป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ 

   - งานสัตว์แพทย์ฯลฯ 

* ฝ่ายบริหารการศึกษา 

- งานบริหารงานบุคคลและ
ทะเบียนประวัติ 

   - งานโรงเรียน 

   - งานกิจการนักเรียน 

* ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

   - งานธุรการ 

   - งานวางแผนวางศึกษา 

   - งานงบประมาณ 

* ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

   - งานห้องสมุดฯลฯ 

* งานธุรการ 

*ฝ่ายพัฒนาชุมชน 

   - งานพัฒนาชุมชน 

   - งานส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพ 

* ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 

   - งานสังคมสงเคราะห์ 

   - งานสวัสดิการเด็กและ
เยาวชน 
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เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีหน้าท่ีในการบริหารงานตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒) ตามอํานาจหน้าท่ีท่ีต้องทํา และหน้าท่ีท่ีอาจจะทํากิจการใดๆ ในเขต 
หรือนอกเขตเทศบาล รวมถึงหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยมีนายกเทศมนตรีมีหน้าท่ีควบคุมและ
รับผิดชอบในการบริหารกิจกรรมของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง โดยมี
ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและพนักงานจ้างรองจากนายกเทศมนตรีและรับผิดชอบควบคุมดูแล
ข้าราชการประจําของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอํานาจหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือตามท่ี
นายกเทศมนตรีมอบหมาย และให้รองปลัดเทศบาลเป็นผู้ช่วยตามอํานาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากปลัดเทศบาล 

 

การกําหนดส่วนราชการและอํานาจหน้าท่ีของส่วนราชการของเทศบาล 
 ๑.สํานักปลัดเทศบาล มีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับราชการท่ัวไปของเทศบาล หรือกิจการท่ีมิได้กําหนดไว้ว่า
เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการใด และงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๒.สํานักการศึกษามีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับการศึกษาและงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๓.กองคลัง มีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับการเงินและบัญชี การพัสดุและทรัพย์สินการงบประมาณ งาน
ผลประโยชน์ และงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๔.กองช่าง มีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับการผังเมืองและโยธา การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และงาน
อ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๕.กองวิชาการและแผนงาน มีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับงานวิชาการและวางแผน และงานอ่ืนตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 ๖.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับงานสาธารณสุข และงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๗.กองสวัสดิการสังคม มีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน การสังคมสงเคราะห์และงานอ่ืนท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 ๘.สถานธนานุบาล มีหน้าท่ีเก่ียวกับการรับจํานํา ไถ่ถอน สังหาริมทรัพย์ และงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 
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สถิติอัตรากําลังเจ้าหน้าท่ีเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

ส่วนราชการ 
พนักงานเทศบาลแยกตามระดับ ลูกจ้าง 

รวม
ท้ังสิ้น ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ รวม ประจํา 

พนักงาน
จ้าง 

สํานักปลัดฯ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๓ 

 
๕ 

 
๒ 

 
๒ 

 
๒ 

 
๑๔ 

 
๒ 

 
๕๕ 

 
๗๑ 

สํานักการศึกษา 

 
- 

 
๑ 

 
- 

 
 

 
- 

 
๔ 

 
๒ 

 
๒ 

 
- 

 
๙ 

 
- 

 
๑๕ 

 
๒๔ 

กองคลัง 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๒ 

 
๗ 

 
๒ 

 
๑ 

 
- 

 
๑๒ 

 
๑ 

 
๑๕ 

 
๒๘ 

กองช่าง 
 
- 

 
- 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๓ 

 
๓ 

 
๑ 

 
- 

 
๑๐ 

 
๒๒ 

 
๕๕ 

 
๒๘ 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

 
- 

 
- 

 
๑ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๓ 

 
๒ 

 
- 

 
๖ 

 
- 

 
๕ 

 
๑๑ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๑ 

 
- 

 
๑ 

 
๓ 

 
๑ 

 
- 

 
๖ 

 
๗ 

 
๑๓๗ 

 
๑๕๕ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๓ 

 
๑ 

 
๑ 

 
- 

 
๕ 

 
- 

 
๕ 

 
๑๐ 

 
รวม 

 
๓๘๕ 

 

ท่ีมา: งานการเจ้าหน้าท่ี เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๕เดือนมกราคมพ.ศ.๒๕๕๘ 
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อัตรากําลังเจ้าหน้าท่ีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑. พนักงานเทศบาล       จํานวน...๑...คน 
๒. ลูกจ้างประจํา        จํานวน...๑...คน 
๓. พนักงานจ้างท่ัวไป       จํานวน...๒๙...คน 
        รวม จํานวน...๓๑...คน 
สมาชิก อปพร.     
๑. สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ชาย)    จํานวน...๖๑๖...คน 
๒. สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หญิง)    จํานวน.....๙๘...คน 
        รวม จํานวน...๗๑๔..คน 
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑. จํานวนรถดับเพลิง         จํานวน...๔...คัน 
๒. จํานวนรถยนต์บรรทุกน้ํา       จํานวน...๓...คัน 
๓. จํานวนรถกระเช้า       จํานวน...๑...คัน 
๔. จํานวนรถบันได         จํานวน...๑...คัน 
๕. จํานวนรถดูดโคลนและทําความสะอาดท่อระบายน้ํา   จํานวน...๑...คัน 
๖. จํานวนเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม       จํานวน...๒...เครื่อง 
 

รูปแบบของสื่อท่ีใช้ในการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
 - การจัด ทํา เว็บ ไซต์ของเทศบาล เทศบาลเ มืองสุ ไหงโก-ลกได้ จั ด ทํา เว็บ ไซต์ของเทศบาลชื่ อ 
www.kolokcity.go.th  เพ่ือดําเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและข่าวสารของเทศบาล นอกจากนี้ยังจัดให้มีช่องทาง
สําหรับประชาชนได้ร้องเรียน ร้องขอ ข้อมูลข่าวสาร โดยจัดให้มีเว็บบอร์ด และยังจัดระบบให้ประชาชนสามารถร้อง
ขอข้อมูลข่าวสารได้โดยตรงผ่านทางอีเมล์ และสามารถ download ข้อมูลได้จากหน้าเว็บไซต ์
 - การจัดรายการทางสถานีวิทยุ ปัจจุบันเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้เช่าเวลาเพ่ือจัดรายการทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสุไหงโก-ลก โดยมีช่วงเวลาออกอากาศทุกวันพุธตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐–๑๑.๐๐ น.โดย
มีการออกอากาศข่าวสาร ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆท่ีประชาชนควรทราบ และเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสาร
กับประชาชน มีการเปิดรับสายโทรศัพท์เพ่ือให้ประชาชนได้ติดต่อเข้ามาพูดคุย 
 - การจัดทําหนังสือพิมพ์รายเดือน (Sungaikolok news)เป็นการจัดทําหนังสือพิมพ์รายเดือน โดยแต่ละ
เดือนจะรวบรวมผลการดําเนินงานของแต่ละกอง/สํานัก นํามาจัดรูปเล่มและแจกจ่ายให้กับประชาชนภายในเขต
เทศบาล 
 - การจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร เทศบาลได้จัดทําศูนย์ให้บริการข้อมูลข่าวสาร แก่ประชาชนและ
ผู้สนใจ บริเวณชั้น ๒ ของสํานักงานเทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน) ซึ่งภายในห้องศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ดังกล่าว มีเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับเทศบาล เช่น แผนพัฒนาเทศบาล เทศบัญญัติต่างๆ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
บรรยายสรุป ฯลฯ ระเบียบ กฎหมาย ตลอดจนหนังสือท่ีมีเนื้อหาสาระหลากหลายให้บริการกับประชาชนท่ีต้องการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล 
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๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณปูโภค 
๒.๑ การคมนาคม/การจราจร 
 ๑. ทางหลวงแผ่นดิน      จํานวน  ๓  สายแยกเป็น 
  - ถนนเอเชีย ๑๘ (ประชาวิวัฒน)์ 
  - ถนนเจริญเขต 
  - ถนนทรายทอง ๕ 
   ๒. จํานวนทางหลวงชนบท     จํานวน  ๑  สายแยกเป็น 
  - ถนนสาย ข 
 ๓. ถนนภายในเขตเทศบาลท่ีดําเนินการเอง  จํานวน  ๑๗๘ สาย  แบ่งเป็น 
  - ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต     จํานวน  ๑๑๐ สาย 
  - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       จํานวน  ๖๔ สาย 
  - ถนนหินคลุก    จํานวน  ๑   สาย 
  - ถนนลูกรัง    จํานวน  ๓   สาย 
  ยังไม่ได้ดําเนินการอีก    จํานวน.......-......สาย 
 ๔.  ถนน ท่ีชํารุดต้องปรับปรุง ซ่อมแซม   จํานวน..........-...........สาย   
 ๕.  สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก    จํานวน  ๖  แห่ง 
  - ด่านศุลกากร 
  - ไทยถาวร 
  - ป้าช้าจีน 
  - บือเร็งนอก 
  - วาเลนไทน ์
  - บือเร็งใน 
 ๖. แหล่งน้ํา 
  - จํานวนแม่น้ําในพ้ืนท่ี    จํานวน  ๑  สาย 
  - จํานวนคลอง     จํานวน  ๒  สาย  
 ๗. ด้านจราจร 
  - จํานวนสัญญาณไฟจราจร   จํานวน   ๑๐  จุด  
 

ท่ีมาของข้อมูล:กองช่างเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ข้อมูล ณ  เดือน  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๘ 
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๒.๒ การโทรคมนาคม/การสือ่สาร 
๑. หอกระจายข่าว จํานวน  ๑๒  แห่ง 
๒. วิทยุชุมชน  จํานวน  ๗  แห่ง 
๓. สถานีโทรทัศน์ท้องถ่ิน (เคเบิ้ล T.V.) จํานวน  ๑  แห่ง 
ท่ีมาของข้อมูล :กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ข้อมูล ณ เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒.๓การประปา 
๑. จํานวนครัวเรือนท่ีมีน้ําประปาใช้   ๘,๔๕๗   ครัวเรือน 
๒. จํานวนแหล่งน้ําดิบท่ีใช้ผลิตน้ําประปาในพ้ืนท่ี   ๑  แห่ง 
๓. ระบบประปาดัง กล่าวสามารถใช้ได้เพียงพอตลอดปีหรือไม่ 
�เพียงพอ    �ไม่เพียงพอ 
ท่ีมาของข้อมูล :การประปาส่วนภูมิภาคสุไหงโก-ลก ข้อมูล ณ เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒.๔ การไฟฟ้า 
๑. มีระบบไฟฟ้าครอบคลุมแล้ว  ๑๒,๒๙๔ ครัวเรือน 
๒. ยังไม่มีระบบสายไฟฟ้าครอบคลุม  จํานวน  ๓๐๐  ครัวเรือน(โดยประมาณ) 
-  มีปัญหาไม่สามารถขยายเขตไฟฟ้าได้  ๓๐๐  ครัวเรือนเนื่องจาก อยู่ในพ้ืนท่ีครอบครองของการรถไฟแห่งประเทศ
ไทย 
ท่ีมาของข้อมูล:การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสุไหงโก-ลก ข้อมูล ณ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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๒.๕ ระบบสาธารณูปการด้านการขนส่ง 

สุไหงโก-ลก  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ ๑,๒๐๐ กิโลเมตร การเดินทางระหว่างจังหวัดใน 
ปัจจุบันมีความสะดวกมากกว่าเดิม  โดยมีระบบสาธารณูปการด้านการขนส่งท่ีสําคัญ ได้แก่ 

๑. สถานีรถไฟ 
การเดินทางโดยทางรถไฟนั้น  อําเภอสุไหงโก-ลกจะเป็นจุดต้นทางและปลายทางของรถไฟสายใต้หลายขบวน 
 

ตารางเวลาเดินรถไฟท่ีสถานีสุไหงโก-ลก 
เท่ียวล่อง 

ขบวนรถ 
ต้นทาง ปลายทาง 

หมายเหตุ 
ช่ือสถานี เวลาออก ช่ือสถานี เวลาถึง 

๔๕๓ ยะลา ๐๖.๓๐ สุไหงโก-ลก ๐๘.๔๐ ธรรมดา 
๑๗๕ หาดใหญ่ ๐๖.๓๐ สุไหงโก-ลก ๑๐.๐๐ เร็ว 
๑๗๑ กรุงเทพฯ ๑๓.๐๐ สุไหงโก-ลก ๑๐.๐๐ เร็ว 
๓๗ กรุงเทพฯ ๑๕.๑๐ สุไหงโก-ลก ๑๑.๒๐ ด่วน 
๔๖๓ พัทลุง ๐๖.๐๒ สุไหงโก-ลก ๑๒.๑๐ ธรรมดา 
๔๕๑ นครศรีธรรมราช ๐๖.๐๐ สุไหงโก-ลก ๑๔.๕๐ ธรรมดา 
๔๔๗ สุราษฎรธาน ี ๐๖.๒๐ สุไหงโก-ลก ๑๗.๓๕ ธรรมดา 

 
เท่ียวข้ึน 

ขบวนรถ 
ต้นทาง ปลายทาง 

หมายเหตุ 
ช่ือสถานี เวลาออก ช่ือสถานี เวลาถึง 

๔๔๘ สุไหงโก-ลก ๐๖.๓๐ สุราษฎรธาน ี ๑๗.๕๕ ธรรมดา 
๔๕๒ สุไหงโก-ลก ๐๙.๐๐ นครศรีธรรมราช ๑๘.๐๕ ธรรมดา 
๑๗๒ สุไหงโก-ลก ๑๑.๓๐ กรุงเทพฯ ๐๙.๑๕ เร็ว 
๔๖๔ สุไหงโก-ลก ๑๒.๒๕ พัทลุง ๑๘.๕๐ ธรรมดา 
๓๘ สุไหงโก-ลก ๑๔.๒๐ กรุงเทพฯ ๑๐.๑๐ ด่วน 
๑๗๖ สุไหงโก-ลก ๑๔.๕๕ หาดใหญ่ ๑๘.๑๕ เร็ว 
๔๖๔ สุไหงโก-ลก ๑๕.๒๕ ยะลา ๑๗.๔๐ ธรรมดา 
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๒. ด่านตรวจคนเข้าเมือง 

 ด่านสุไหงโก-ลก  ทําให้ตัวเมืองสุไหงโก-ลก  มีความคึกคักกว่าตัวเมืองนราธิวาส  เพราะเป็นด่านการค้า
ชายแดนท่ีใหญ่ท่ีสุด  และยังเดินทางข้ามไป-มาได้สะดวกท้ังคนไทยและคนมาเลย์  ซึ่งมีสะพานเชื่อมระหว่างประเทศ  
โดยเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐-๒๑.๐๐  น. สําหรับชาวไทยมักข้ามไปยังฝั่งรันตูปันยังเพ่ือซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า  
ของกินเล่น  ส่วนคนมาเลย์จะข้ามมาซื้ออาหารและผลไม้ด่านสุไหงโก-ลก  อยู่ห่างจากสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก 
ประมาณ ๑ กิโลเมตร การเดินทางจากตัวเมืองนราธิวาสสามารถเดินทางไปยังอําเภอสุไหงโก-ลกได้ ๒ เส้นทาง คือ 
จากตัวเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๐๕๕ (นราธิวาส-ระแงะ)  แล้วแยกซ้ายท่ีบ้านมะนังตายอ ไปเส้นทางหมายเลข 
๔๐๕๖  ผ่านอําเภอสุไหงปาดี เข้าสู่อําเภอสุไหงโก-ลก  หรืออาจใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๔  จากตัวเมืองนราธิวาส
ไปยังอําเภอตากใบ แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่เส้นทางหมายเลข ๔๐๕๗ (ตากใบ-สุไหงโก-ลก)  เป็นระยะทาง ๖๖  กิโลเมตร  
จากด่านสุไหงโก-ลก สามารถขับรถข้ามสะพานเข้าไปเท่ียวเมืองโกตาบาห์รูของมาเลเซียได้  แต่รถท่ีจะเข้าไปได้จะต้อง
ทําประกันรถยนต์เสียก่อน 
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สถิติคนไทยและคนต่างด้าวเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรไทย 
ทางด่านตรวจคนเข้าเมืองสุไหงโก-ลก 

เปรียบเทียบตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม  ปี  ๒๕๕๖ และปี ๒๕๕๗ 
 

เดือน 
ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ เพิ่ม 

ลด คนไทย คนต่างด้าว รวม คนไทย คนต่างด้าว รวม 
เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก 

มกราคม ๒๖,๖๖๐ ๓๐,๗๐๖ ๑๙,๑๘๐ ๑๙,๔๖๘ ๔๕,๘๔๐ ๕๐,๑๗๔ ๓๘,๖๑๓ ๔๑,๖๙๗ ๒๑,๗๓๖ ๒๑,๔๕๒ ๖๐,๓๔๙ ๖๓,๑๔๒ ๑๔,๕๐๙ ๑๒,๙๗๕ 
กุมภาพันธ ์ ๒๗,๕๙๗ ๒๙,๓๕๗ ๒๐,๘๘๙ ๒๐,๙๖๒ ๔๘,๔๘๖ ๕๐,๓๑๙ ๒๘,๒๑๕ ๓๓,๑๗๘ ๒๐,๐๐๕ ๒๑,๗๘๔ ๔๘,๒๒๐ ๕๔,๙๖๒ -๒๖๖ ๔,๖๔๓ 
มีนาคม ๓๐,๙๓๖ ๓๓,๐๙๓ ๑๙,๘๓๐ ๒๓,๙๐๖ ๕๐,๗๖๖ ๕๖,๙๙๙ ๓๒,๖๘๔ ๓๘,๑๗๗ ๒๒,๗๒๖ ๒๔,๒๙๒ ๕๕,๔๑๐ ๖๒,๔๖๙ ๔,๖๔๔ ๕,๔๗๐ 
เมษายน ๓๘,๘๕๙ ๒๖,๑๔๓ ๒๐,๕๕๔ ๑๙,๔๑๒ ๕๙,๔๑๓ ๔๕,๕๕๕ ๓๔,๔๑๑ ๓๙,๙๕๔ ๒๔,๐๗๘ ๒๓,๔๒๘ ๕๘,๔๘๙ ๖๓,๓๘๒ -๙๒๔ ๑๗,๘๒๗ 
พฤษภาคม ๓๑,๒๗๙ ๓๒,๖๘๒ ๒๒,๐๕๕ ๒๑,๔๗๕ ๕๓,๓๓๔ ๕๔,๑๕๗ ๓๕,๙๔๓ ๓๙,๕๗๓ ๒๒,๐๘๕ ๒๒,๔๕๘ ๕๘,๐๒๘ ๖๒,๐๓๑ ๔,๖๙๔ ๗,๘๗๔ 
มิถุนายน ๒๘,๖๗๓ ๒๙,๖๙๒ ๒๒,๐๔๘ ๒๑,๘๒๖ ๕๐,๗๒๑ ๕๑,๕๑๘ ๓๘,๙๙๙ ๓๙,๓๖๘ ๒๑,๓๐๐ ๒๐,๘๗๒ ๕๐,๒๙๙ ๕๐,๒๓๙ ๙,๕๗๘ ๘,๗๒๑ 
กรกฎาคม ๒๗,๘๕๓ ๒๙,๐๙๑ ๒๐,๒๔๑ ๒๑,๘๙๕ ๔๘,๐๙๔ ๕๐,๙๘๖ ๓๘,๓๘๖ ๓๐,๗๐๓ ๒๔,๐๑๓ ๒๐,๔๘๓ ๖๒,๓๙๙ ๕๑,๑๖๘ ๑๔,๓๐๕ ๑๘๐ 
สิงหาคม ๓๑,๕๒๕ ๔๐,๓๑๔ ๒๘,๖๗๙ ๒๖,๘๔๘ ๖๐,๒๐๔ ๖๗,๑๖๒ ๒๖,๒๒๔ ๔๖,๙๖๔ ๒๐,๗๔๙ ๒๒,๘๔๖ ๔๖,๙๗๓ ๖๙,๘๑๐ ๑๓,๒๓๑ ๒,๖๔๘ 
กันยายน ๓๐,๔๔๑ ๓๒,๐๖๖ ๑๙,๗๗๙ ๒๐,๑๑๓ ๕๐,๒๒๐ ๕๒,๑๗๙ ๓๔,๑๒๔ ๓๔,๘๐๒ ๒๒,๓๓๓ ๒๐,๓๙๒ ๕๖,๔๕๗ ๕๕,๑๙๔ ๖,๒๓๗ ๓,๐๑๕ 
ตุลาคม ๓๓,๗๖๖ ๓๘,๐๙๘ ๒๔,๕๕๖ ๒๓,๕๔๗ ๕๘,๓๒๒ ๕๑,๖๔๕ ๓๔,๑๘๗ ๔๔,๖๑๖ ๓๑,๕๕๒ ๒๘,๑๐๓ ๖๕,๗๓๙ ๗๒,๗๑๙ ๗,๔๑๗ ๑๑,๐๗๔ 

พฤศจิกายน ๓๐,๗๗๑ ๓๑,๘๙๐ ๒๓,๓๗๖ ๒๒,๒๐๔ ๕๔,๑๔๗ ๕๔,๐๙๔ ๔๗,๔๕๕ ๔๗,๔๙๒ ๓๖,๘๐๑ ๓๓,๖๓๒ ๘๔,๒๕๖ ๘๑,๑๒๔ ๓๐,๑๐๙ ๒๗,๐๓๐ 
ธันวาคม ๔๒,๓๒๗ ๔๗,๑๙๒ ๒๘,๗๗๕ ๒๙,๐๖๓ ๗๑,๑๐๒ ๗๖,๒๕๕ ๔๐,๓๕๕ ๓๘,๙๓๔ ๓๔,๗๕๒ ๓๒,๕๒๘ ๗๕,๑๐๗ ๗๑,๔๖๒ ๔,๐๐๕ ๔,๗๙๓ 
รวม ๓๘๐,๖๘๗ ๔๐๐,๓๒๔ ๒๖๙,๙๖๒ ๒๗๐,๗๑๙ ๖๕๐,๖๔๙ ๖๗๑,๐๔๓ ๔๒๙,๕๙๖ ๔๗๕,๔๕๗ ๓๐๒,๑๓๐ ๒๙๒,๒๕๐ ๗๓๑,๗๒๖ ๗๖๗,๗๐๗ ๘๑,๐๗๗ ๙๖,๖๖๔ 

เฉลี่ย     เข้า........๑,๙๒๐.........คน               ออก........๑,๙๙๙........คนต่อวัน
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๓. สถานีขนส่ง 
 การเดินทางโดยทางรถยนต์นั้น มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๕๖ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๕๗ 
ท่ีใช้เป็นเส้นทางหลักในการเดินทาง โดยได้รับการปรับปรุงให้เป็น ๔ ช่องทางจราจรเกือบตลอดสาย ทําให้มีความ
สะดวกในการเดินทางเป็นอย่างมาก 
๔. ระบบขนส่งสาธารณะ 

ปัจจุบันมีการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะในอําเภอสุไหงก-ลก มีหลายรูปแบบ ได้แก่ 
 

การเดินทางโดยทางรถไฟ 
การเดินทางโดยรถประจําทางมีท้ังหมด ๔ สาย 
(๒.๑) รถโดยสารประจําทาง (รถทัวร)์ จากสายสุไหงโก-ลก-กรุงเทพฯ มี ๓ บริษัทมีท้ังหมด ๔ เท่ียว ต่อวัน ดังนี้ 
(๑) บริษัทขนส่งจํากัด  

- สุไหงโก-ลก – กรุงเทพฯ เวลาออก ๑๑.๓๐ น. เวลาถึง ๐๕.๓๐ น. รถปรับอากาศชั้น ๒ ราคาค่าโดยสาร 
๗๐๗ บาทต่อเท่ียว 

- สุไหงโก-ลก – กรุงเทพฯ เวลาออก ๑๒.๐๐ น. เวลาถึง ๐๕.๓๐ น. รถปรับอากาศชั้น V.I.P. ราคาค่า
โดยสาร ๑,๔๑๔ บาทต่อเท่ียว 

- สุไหงโก-ลก – กรุงเทพฯ เวลาออก ๑๒.๓๐ น. เวลาถึง ๐๖.๓๐ น. รถปรับอากาศชั้น ๑ ราคาค่าโดยสาร 
๙๓๖ บาทต่อเท่ียว 
 - สุไหงโก-ลก – กรุงเทพฯ เวลาออก ๑๓.๐๐ น. เวลาถึง ๐๖.๓๐ น. รถปรับอากาศชั้น ๑ ราคาค่าโดยสาร 
๙๐๙ บาทต่อเท่ียว 
(๒) บริษัทสยามเดินรถ/บริษัทปิยะรุ่งเรืองทัวร ์

- สุไหงโก-ลก – กรุงเทพฯ เวลาออก ๑๑.๓๐ น. เวลาถึง ๐๕.๓๐ น. รถปรับอากาศชั้น ๒ ราคาค่าโดยสาร 
๗๔๑ บาทต่อเท่ียว 
 - สุไหงโก-ลก – กรุงเทพฯ เวลาออก ๑๒.๐๐ น. เวลาถึง ๐๖.๐๐ น. รถปรับอากาศชั้น V.I.P. ราคาค่า
โดยสาร ๑,๔๑๔ บาทต่อเท่ียว 
 - สุไหงโก-ลก – กรุงเทพฯ เวลาออก ๑๒.๑๐ น. เวลาถึง ๐๕.๓๐ น. รถปรับอากาศชั้น ๑ ราคาค่าโดยสาร 
๙๐๙ บาทต่อเท่ียว 
 - สุไหงโก-ลก – กรุงเทพฯ เวลาออก ๑๓.๐๐ น. เวลาถึง ๐๖.๐๐ น. รถปรับอากาศชั้น ๑ ราคาค่าโดยสาร 
๙๐๙ บาทต่อเท่ียว 
(๒.๒) รถโดยสารประจําทาง(รถทัวร)์ จาก สุไหงโก-ลก – ภูเก็ต มี ๓ เท่ียวต่อวัน ดังนี ้
 - สุไหงโก-ลก – ภูเก็ต เวลาออก ๐๖.๐๐ น. เวลาถึง ๑๗.๓๐ น. รถปรับอากาศชั้น ๑ ราคาค่าโดยสาร ๕๗๖ 
บาทต่อเท่ียว 
 - สุไหงโก-ลก – ภูเก็ต เวลาออก ๐๘.๐๐ น. เวลาถึง ๑๙.๓๐ น. รถปรับอากาศชั้น ๑ ราคาค่าโดยสาร ๕๗๖ 
บาทต่อเท่ียว 
 - สุไหงโก-ลก – ภูเก็ต เวลาออก ๑๗.๓๐ น. เวลาถึง ๐๔.๓๐ น. รถปรับอากาศข้ัน ๑ ราคาค่าโดยสาร ๕๗๖ 
บาทต่อเท่ียว 
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(๒.๓) รถโดยสารประจําทาง (รถทัวร)์ จากสุไหงโก-ลก – เกาะสมุย มี ๒ เท่ียวต่อวัน ดังนี ้
 - สุไหงโก-ลก – เกาะสมุย เวลาออก ๐๗.๐๐ น. เวลาถึง ๑๙.๓๐ น. รถปรับอากาศชั้น ๑ ราคาค่าโดยสาร 
๖๑๓ บาทต่อเท่ียว  
 - สุไหงโก-ลก – เกาะสมุย เวลาออก ๑๗.๐๐ น. เวลาถึง ๐๗.๓๐ น. รถปรับอากาศชั้น ๑ ราคาค่าโดยสาร 
๖๑๓ บาทต่อเท่ียว  
(๒.๔) รถโดยสารประจําทาง (รถทัวร)์ จากสุไหงโก-ลก – นครศรีธรรมราช มี ๑ เท่ียวต่อวัน ดังนี ้
 - สุไหงโก-ลก – นครศรีธรรมราช เวลาออก ๑๐.๐๐ น. เวลาถึง ๑๗.๐๐ น. รถปรับอากาศชั้น ๒ ราคาค่า
โดยสาร ๒๗๗ บาทต่อเท่ียว 
 

การเดินทางโดยรถสองแถว มีอยู่ ๓ สาย ดังนี ้
 - รถสองแถวจากสุไหงโก-ลก – แว้ง ราคาค่าโดยสาร ๓๐ บาทต่อเท่ียว 
 - รถสองแถวจากสุไหงโก-ลก – สุคิรินราคาค่าโดยสาร ๖๐ บาทต่อเท่ียว 
 - รถสองแถวจากสุไหงโก-ลก – ตากใบราคาค่าโดยสาร ๕๐ บาทต่อเท่ียว 
 - รถสองแถวจากสุไหงโก-ลก – นราธิวาสราคาค่าโดยสาร ๗๐ บาทต่อเท่ียว 
การเดินทางโดยสารรถตู้ท่ีสุไหงโก-ลก มีอยู่ ๗ สาย ดังนี ้
 - สุไหงโก-ลก – ตากใบ – นราธิวาส ราคาค่าโดยสาร ๗๐ บาทต่อเท่ียว (สหนราธิวาสขนส่ง) 
 - สุไหงโก-ลก – สุไหงปาดี – นราธิวาส ราคาค่าโดยสาร ๗๐ บาทต่อเท่ียว (สหนราธิวาสขนส่ง) 
 - สุไหงโก-ลก – ยะลา ราคาค่าโดยสาร ๑๒๐ บาทต่อเท่ียว (ยะลาสามัคคี) 
 - สุไหงโก-ลก – ยะลา ราคาค่าโดยสาร ๑๒๐ บาทต่อเท่ียว (วีระกร) 
 - สุไหงโก-ลก – ยะลา ราคาค่าโดยสาร ๑๒๐ บาทต่อเท่ียว (ปัตตานีขนส่ง) 
 - สุไหงโก-ลก – ปัตตานี ราคาค่าโดยสาร ๑๔๐ บาทต่อเท่ียว (ปัตตานีขนส่ง) 
 - สุไหงโก-ลก – หาดใหญ่ ราคาค่าโดยสาร ๒๐๐ บาทต่อเท่ียว (ปัตตานขีนส่ง) 
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ข้อมูลคิวมอเตอร์ไซค์ในพ้ืนท่ี สภ.สุไหงโก-ลก 

 
 

ลําดับ 

 
 

ชื่อคิว 

 
 

ชื่อหัวหน้า 

 
 

เบอร์โทรศัพท์ 

 
 

ค่าโดยสาร 

 
 

สีเสื้อ 

 
 

จํานวน
คน 

๑ คิวท่าชมพู่ นายซา  มะมิง ๑๘๙๔๖๗๐๑๒๗ เริ่มต้น ๓๐ บาท ฟ้า ๔๐ 
๒ คิวท่าเจ๊ะกาเซม็ นายอุสมาน  สาและ ๐๘๙๔๖๕๗๑๒๕ เริ่มต้น ๓๐ บาท ฟ้า ๓๓ 
๓ คิวท่าวิถีอุทก นายอิสมาแอ  ยูโซะ๊ ๐๘๖๙๕๖๖๑๔๖ เริ่มต้น ๓๐ บาท ฟ้า ๒๘ 
๔ คิวท่าประปา นายฮาเล็ม  บือราเฮ็ง ๐๘๒๗๒๙๒๕๒๒ เริ่มต้น ๓๐ บาท ฟ้า ๕๗ 
๕ คิวท่าโรงเลื่อย นายมะดาโอ๊ะเจ๊ะแว ๐๗๓๖๒๑๘๘๔ เริ่มต้น ๓๐ บาท ฟ้า ๔๐ 
๖ คิวท่ากอไผ ่ นายอับดุลกาเร็ง  สาและ ๐๘๖๙๖๕๔๔๓๕ เริ่มต้น ๓๐ บาท ฟ้า ๓๐ 
๗ คิวหัวสะพาน นายเซายี  อาแวกือจ ิ ๐๘๑๖๗๘๐๗๙๘ เริ่มต้น ๓๐ บาท น้ําเงิน ๘๖ 
๘ คิวมารีน่า นายลัลลภ  อุทยารัตน ์ ๐๘๙๔๖๕๙๔๔๖ เริ่มต้น ๓๐ บาท เหลือง ๓๖ 
๙ คิวธารา นายสมเกียรติ  ศรีวีระพันธ์ ๐๘๓๑๙๒๐๔๒๗ เริ่มต้น ๓๐ บาท เหลือง ๒๓ 
๑๐ คิวเก็นติ้ง นายธีรวุฒิ  จุลเทพ ๐๘๗๒๙๙๒๗๑๕ 

๐๘๒๔๓๖๘๒๘๕ 
เริ่มต้น ๓๐ บาท เหลือง ๒๘ 

๑๑ คิวปาร์คสัน นายวิสูตร  จินดาเพ็ชร ๐๘๖๒๙๒๗๙๙๑ เริ่มต้น ๓๐ บาท เหลือง ๗ 
๑๒ คิวอินเตอร ์ นายวินัย  จันเอิบ ๐๘๗๔๗๖๔๙๒๙ เริ่มต้น ๓๐ บาท เหลือง ๒๓ 
๑๓ คิวเมอลิน นายมามะนอ  มะ ๐๘๙๒๙๕๒๙๖๙ เริ่มต้น ๓๐ บาท เหลือง ๓๕ 
๑๔ คิวแกรนด์กาเด็น นายอับดุลการิม  อาบูบากา ๐๘๑๔๗๘๘๔๙๐ เริ่มต้น ๓๐ บาท เหลือง ๒๓ 
๑๕ คิวซาวอย นายมูฮํามัดสะยือรี  ดือ

ราแม 
๐๘๙๙๗๔๑๑๐๑ เริ่มต้น ๓๐ บาท เหลือง ๘ 

๑๖ คิวโรงแรมพลาซ่า นายสะมะแอ  เง๊าะตาน ี ๐๘๓๖๕๕๗๕๗๖ เริ่มต้น ๓๐ บาท เหลือง ๑๑ 
๑๗ คิวโรงแรมเอเชีย นายมาหะมะบาฮารเูด็นรี

เพ็ญ 
๐๘๓๑๘๓๕๖๗๑ เริ่มต้น ๓๐ บาท เหลือง ๒ 

๑๘ คิวโรงแรมฮาวาย นายมะดาโอะ  มาม ุ ๐๘๗๒๙๘๙๗๖๔ เริ่มต้น ๓๐ บาท เหลือง ๗ 
๑๙ คิวโรงแรมทักษิณ ๑ นายมามะ  สามะ ๐๘๒๘๓๔๔๖๙๕ เริ่มต้น ๓๐ บาท เหลือง ๘ 
๒๐ คิวโรงแรมเวนิส นายอาทิตย์  อาแวมะ ๐๘๙๙๗๗๗๘๐๗ เริ่มต้น ๓๐ บาท เหลือง ๔๐ 
๒๑ คิวโชนัน นายอับดุลอาซิ  มะ ๐๘๓๑๙๕๔๑๖๖ เริ่มต้น ๓๐ บาท เหลือง ๑๒ 
๒๒ คิววาเลนไทน ์ นายบุญมี  จันทรเ์ลื่อน ๐๘๕๑๑๔๐๖๘๖ เริ่มต้น ๓๐ บาท เหลือง ๒ 
๒๓ คิวริเวียรา่ นายเจ๊ะดอหะ  เจ๊ะซอ ๐๘๑๕๔๓๖๗๔๐ เริ่มต้น ๓๐ บาท เหลือง ๒๔ 
๒๔ คิวเจริญเขตใต ้ นายเปี๊ยก  กระจา่งส ี ๐๘๐๗๑๒๗๗๔๗ เริ่มต้น ๓๐ บาท เขียว ๙ 
๒๕ คิวไพรินทร ์ นายมะซอและ  ยะโกะ ๐๘๔๙๖๓๓๑๐๘ เริ่มต้น ๓๐ บาท เขียว ๗ 
๒๖ คิวโรงแรมอัมรินทร ์ นายมามะ  อาแมสาแม ๐๘๗๓๙๗๕๔๒๗ เริ่มต้น ๓๐ บาท เขียว ๒ 
๒๗ คิวศรีวัฒนา นายวิวัฒน์  แสงสาคร ๐๘๙๘๗๙๓๓๘๑ เริ่มต้น ๓๐ บาท เขียว ๑๔ 
๒๘ คิวประชาวิวัฒน์ ซอย ๒ นายสดารนอ  อูมา ๐๘๓๖๕๖๓๗๕๗ เริ่มต้น ๓๐ บาท เขียว ๑๕ 
๒๙ คิวอารีภณัฑ ์ นายอันวา  อาแว ๐๘๗๙๖๙๙๑๖๒ เริ่มต้น ๓๐ บาท เขียว ๑๗ 
๓๐ คิวดาลิ่ง นายปรีชา  ดวงภักด ี ๐๘๑๕๔๐๙๐๒๔ เริ่มต้น ๓๐ บาท เขียว ๑๐ 
๓๑ คิวหมากแดง นายมามุ  อาแวบือซา ๐๘๑๒๗๕๗๖๘๘ เริ่มต้น ๓๐ บาท เขียว ๑๕ 
๓๒ คิวไทยช้อปปิ้ง นายมะสานูสี  อับดลุเล๊าะ ๐๘๓๓๙๙๔๗๖๐ เริ่มต้น ๓๐ บาท เขียว ๒ 
๓๓ คิวตลาดสด ๑ นายนิเพาซี  คาเดร ์ ๐๘๖๒๘๙๖๓๗๐ เริ่มต้น ๓๐ บาท ชมพู ๗ 
๓๔ คิวตลาดสด ๒ นายอิสมาแอ  อาล ี ๐๘๕๖๗๐๒๖๑๖ เริ่มต้น ๓๐ บาท ชมพู ๖ 
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๓๕ คิวตลาดสด ๓ นายหะแสสารี  เจ๊ะเงาะ ๐๘๙๗๓๕๐๙๖๖ เริ่มต้น ๓๐ บาท ชมพู ๑๔ 
๓๖ คิวศูนย์พานิชย ์ นายวิโรจน์  หมานน้อย ๐๘๑๐๙๗๖๓๒๘ เริ่มต้น ๓๐ บาท ชมพู ๓ 
๓๗ คิวศูนย์เก็นติ้ง ๑ นายสุทธิพงศ์  เขียวบม ๐๘๗๘๓๗๘๕๔๖ เริ่มต้น ๓๐ บาท ชมพู ๗ 
๓๘ คิวศูนย์เก็นติ้ง ๒ นายชวน  สิงห์บุญโญ ๐๘๓๑๘๖๑๐๙๙ เริ่มต้น ๓๐ บาท ชมพู ๑๓ 
๓๙ คิวศูนย์เก็นติ้ง ๓ นายมูฮมัหมดั  ยูโซะ ๐๘๙๖๕๓๐๕๘๐ เริ่มต้น ๓๐ บาท ชมพู ๙ 
๔๐ คิวท่ีว่าการอําเภอ นายเจ๊ะบูซอ  อนันต์ชลธี ๐๘๖๒๘๙๙๘๖๓ เริ่มต้น ๓๐ บาท ชมพู ๘ 
๔๑ คิวส่งเสริม นายเจ๊ะฮาเร๊ะยะโก๊ะ ๐๘๓๑๙๔๖๗๔๐ เริ่มต้น ๓๐ บาท ชมพู ๕ 
๔๒ คิวโรงพยาบาล นายมะหะมะ  ยูโซ๊ะ ๐๘๙๖๕๕๒๐๓๑ เริ่มต้น ๓๐ บาท ชมพู ๖ 
๔๓ คิวซิตี ้ นายเจ๊ะสะแปอิง  เจ๊ะเล๊าะ ๐๘๒๔๓๒๕๙๖๔ เริ่มต้น ๓๐ บาท ชมพู ๓ 
๔๔ คิวไทยสมุทร นายสมศักดิ์  จงศรีวัฒนพร ๐๘๗๔๖๓๕๖๓๖ เริ่มต้น ๓๐ บาท ชมพู ๑ 
๔๕ คิวตลาดเทศบาล นายฮันดี  ดาโอ๊ะ ๐๘๖๙๖๐๗๐๗๑ เริ่มต้น ๓๐ บาท ชมพู ๑๐ 
๔๖ คิวสถานีรถไฟ นายสูดิง  สาเล็ง ๐๘๔๙๒๓๐๑๙๒ เริ่มต้น ๓๐ บาท ส้ม ๑๕๒ 
๔๗ คิวสถานีขนส่ง นายจรินทร์  หมวกดํา ๐๘๙๕๙๗๒๗๖๔ เริ่มต้น ๓๐ บาท ม่วง ๕๕ 

รวม ๔๗  คิว ๙๘๙ 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  
๓. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

โครงสร้างเศรษฐกิจของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีภาคการผลิตหลักๆ คือ ธุรกิจการค้าและการบริการ ส่วน
อุตสาหกรรมมีเพียงขนาดเล็กในครัวเรือนเท่านั้น โครงสร้างการผลิตท่ีสําคัญของพ้ืนท่ีประกอบด้วย ดังนี ้
   ๓.๑ ด้านธุรกิจการค้าและบริการ   เป็นการค้าปลีกและการค้าส่งและบริการ เป็นโครงสร้างเศรษฐกิจหลัก
ของพ้ืนท่ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าชายแดนท้ังส่งออกและนําเข้าสินค้าท่ีเป็นผลิตผลอุตสาหกรรมจากเพ่ือนบ้าน และ
การส่งออกสินค้าภาคเกษตรจากไทยเป็นกิจกรรมการค้าหลักท่ีส่งผลต่อเศรษฐกิจของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกและผล
จากการท่ีมีประชากรจํานวนมากเดินทางเข้าและออกในพ้ืนท่ีชุมชนเมืองสุไหงโก-ลก เพ่ือการติดต่อธุรกิจต่างๆ ทําให้
เกิดธุรกิจท่ีต่อเนื่องอ่ืนๆ เพ่ือสนองตอบความต้องการและเกิดความคล่องตัว จึงมีการก่อตั้ง บริษัทจํากัด ห้างหุ้นส่วน
จํากัด ร้านค้า พาณิชยกรรม ข้ึนจํานวนมากรวมท้ังการเงินการธนาคาร พบว่า อําเภอสุไหงโก-ลก มีบทบาทด้าน
การเงินการธนาคารท่ีสูงกว่าอําเภอเมืองนราธิวาส นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและโรงแรมเป็นจํานวนมาก เพ่ือรองรับผู้
เยี่ยมเยือนท้ังนักท่องเท่ียวนักทัศนาจร และนักธุรกิจ นอกจากนี้ การท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมหลักท่ีเพ่ิมบทบาทมากข้ึน 
รวมท้ังธุรกิจการค้าและบริการท่ีเก่ียวเนื่องกับการท่องเท่ียว 
  ๓.๒ ด้านการท่องเท่ียว   อําเภอและเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีสถิติผู้เยี่ยมเยือน ท้ังนักท่องเท่ียว นัก
ทัศนาจร และนักธุรกิจท้ังจากต่างประเทศและจากจังหวัดต่างๆ ในประเทศ  เดินทางเข้า – ออก  ปีละหลายแสนคน 
เนื่องจากเป็นพ้ืนท่ีชายแดน ท่ีมีบทบาทในเรื่องการค้าชายแดน และการเงินการธนาคารของจังหวัดนราธิวาส เพราะมี
เส้นทางคมนาคมท่ีสะดวกคือ ทางหลวงสายนราธิวาส-สุไหงโก-ลก  ผ่านย่านธุรกิจของเมืองไปจนถึงด่านตรวจคนเข้า
เมืองสุไหงโก-ลก  ซึ่งอยู่ห่างออกไปอีกประมาณ ๑ กิโลเมตร และเชื่อมต่อสะพานคอนกรีตขนาดใหญ่ข้ามแม่น้ําโก-ลก  
ซึ่งเป็นแม่น้ําก้ันพรมแดนไทย-มาเลเซีย ระหว่างอําเภอสุไหงโก-ลก ของประเทศไทย กับเมืองรันตูบันยังของประเทศ
มาเลเซีย และนอกจากนี้ อําเภอสุไหงโก-ลก ยังมีความพร้อมในการบริการการท่องเท่ียวเพ่ือความบันเทิงเริงรมย์ โดย
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มีสถานบันเทิงจํานวนมาก เช่น โรงแรมระดับต่างๆ ร้านอาหาร ภัตตาคาร คอฟฟ่ีช๊อฟ ไนต์คลับ และดิสโก้เทค 
ตลอดจนร้านค้าต่างๆ ซึ่งนํารายได้เข้าสู่ประเทศอีกทางหนึ่ง  
 

สถานท่ีท่องเท่ียว/พักผ่อนหย่อนใจ ในอําเภอสุไหงโก-ลก 
๑. ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร (ป่าพรุโต๊ะแดง) 

ป่าพรุโต๊ะแดง ป่าพรุแห่งสุดท้ายของประเทศไทยซึ่งคลุมพ้ืนท่ีของ ๓ อําเภอ คือ อําเภอตากใบ อําเภอสุไหงโก-ลกและ
อําเภอสุไหงปาดี มีพ้ืนท่ีประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ ไร่ แต่ส่วนท่ีสมบูรณ์โดยประมาณมีเพียง ๕๐,๐๐๐ ไร่เป็นป่าท่ียังคง
ความอุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์ป่าและพรรณไม้ พ้ืนท่ีป่าพรุมีลําน้ําสําคัญหลายสายไหลผ่าน คือ คลองสุไหงปาดี แม่น้ํา
บางนรา และคลองโต๊ะแดง อันเป็นท่ีมาของชื่อป่า ภายในศูนย์ฯได้จัดให้มีทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านต่างๆท่ีเก่ียวกับธรรมชาติของป่าพรุเริ่มท่ีบึงน้ําด้านหลังอาคารศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติ
ป่าพรุสิรินธรเป็นสะพานไม้ต่อลัดเลาะเข้าไปในป่าพรุ ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร บางช่วงเป็นสะพานไม้ร้อยลวดสลิง 
บางช่วงเป็นหอสูงสําหรับมองทิวทัศน์เบื้องล่างท่ีชอุ่มไปด้วยไม้นานาพรรณในป่าพรุ จะมีป้ายชื่อต้นไม้ท่ีน่าสนใจและ
ซุ้มความรู้อยู่เป็นจุดๆ สําหรับให้ความรู้และยังมีห้องจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่คนท่ีมาเท่ียวชมอีกด้วย 

๒. ศาลเจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ 
 เดิมทีเจ้าแม่โต๊ะโม๊ะประดิษฐานอยู่ท่ีบ้านโต๊ะโม๊ะ อําเภอสุคิริน จนกระท่ังชาวบ้านได้อัญเชิญมาประดิษฐานท่ี
อําเภอสุไหงโก-ลก เป็นท่ีนับถือของชาวสุไหงโก-ลกและชาวจังหวัดใกล้เคียง รวมท้ังชาวจีนในประเทศมาเลเซียเป็น
อย่างมากทุก ๆ ปี จะมีการจัดงานประเพณีประจําปีท่ีบริเวณศาลเจ้า ตรงกับวันท่ี ๒๓ เดือน๓ ของจีน (ประมาณเดือน
เมษายน) ในงานจะมีกิจกรรมมากมาย เช่น มีการจัดขบวนแห่เจ้าแม่ ขบวนสิงโต ขบวนเอ็งกอ ขบวนกลองยาว และ
ยังมีการลุยไฟด้วย 

๓. ด่านสุไหงโก-ลก 
 เป็นด่านการค้าชายแดนท่ีใหญ่ท่ีสุดในจังหวัด สามารถเดินทางข้ามไปมาได้สะดวกมีการสร้างสะพานเชื่อม
ระหว่างประเทศ เปิดตั้งแต่ ๐๕.๐๐-๒๑.๐๐ น. ชาวไทยมักข้ามไปยังฝั่งรันตูปันยังเพ่ือซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า ของกินเล่น 
ส่วนคนมาเลย์จะข้ามมาซื้ออาหาร และผลไม้ เนื่องจากด่านอยู่ห่างจากตลาดสดท่ีขาย อาหาร ผักและผลไม้ เพียง 
๘๐๐ เมตร 

๔. สวนรื่นอรุณ 
 ตั้งอยู่ริมถนนทรายทอง  ๒  ตรงข้ามฝั่งถนนกับเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เป็นสวนสาธารณะพร้อมสนามเด็ก
เล่น มีห้องสมุดประชาชนของการศึกษานอกโรงเรียน และมีร้านอาหารไว้บริการนักท่องเท่ียวอีกด้วย 

๕. สวนภูมินทร ์
 ตั้งอยู่ริมถนนเอเชีย ๑๘ ติดกับสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก เป็นท่ีประดิษฐานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   สวนนี้มีลักษณะเด่นคือ  อุดมไปด้วยไม้ประจําถ่ิน เช่น หมากแดงปาล์มบังสูรย์เป็นต้น 

๖. สวนสิรินธร 
 ตั้งอยู่ริมถนนทรายทอง ๕ ติดกับโรงเรียนเทศบาล ๔ ยามเช้า–เย็น จะมีประชาชนไปใช้บริการมากมายเพราะ
มีบริเวณท่ีตั้งติดกับแม่น้ําสุไหงโก-ลก มีสระน้ํา น้ําพุ 

๗. สวนม่ิงขวัญประชา 
 มีขนาดใหญ่ท่ีสุด ในปัจจุบันได้ดําเนินการก่อสร้างแล้วบางส่วนแต่ประชาชนไปใช้บริการน้อยและพบว่า
อาคารพักผ่อนบางหลังชํารุดใช้การไม่ได้จึงไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกต ิ
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๘. สนามกีฬามหาราช 
 อยู่ในความดูแลของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ตั้งอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนสุไหงโก-ลก เป็นสนามกีฬาท่ีได้
มาตรฐาน โดยใช้สําหรับการแข่งขันฟุตบอลและกีฬาประเภทอ่ืนๆ และยังมีสนามกอล์ฟของเอกชน ได้แก่ โก-ลก
กอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ท ตั้งอยู่ติดกับสวนม่ิงขวัญประชา โดยมีสนามไดร์กอล์ฟท่ีได้มาตรฐาน 

๙. สวนสาธารณะหน้าโรงพยาบาล 
ตั้งอยู่ริมถนนเอเชีย ๑๘ ตั้งอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เหมาะสําหรับใช้เป็นท่ีพักผ่อน  
๑๐. สวนสุขภาพชลประทาน 
ตั้งอยู่ริมแม่น้ําสุไหงโก-ลก ตําบลปาเสมัส  ใช้สําหรับการออกกําลังกายและเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจของ

ประชาชนท่ัวไป 
 ๑๑. สนามกีฬาเทศบาล  

ตั้งอยู่ถนนประชาวัฒน์ อยู่ใกล้ร้านเบเกอร์รี่และอนุสาวรีย์นกสันติภาพ  
   ๓.๓ ด้านอุตสาหกรรม เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก พบว่า ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ดําเนินการใน
ลักษณะครอบครัว ได้แก่  ร้านซ่อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ไฟฟ้า ร้านผลิตอาหารประเภทขนมและเส้นก๋วยเตี๋ยว มี
คนงานเฉลี่ย ๓-๑๒  คนต่อกิจการ ส่วนการลงทุนด้านอุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีระดับสูงและขนาดใหญ่ยังมีน้อย ซึ่ง
ส่วนหนึ่งเป็นผลท่ีเกิดจากปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการขาดแคลนแหล่งวัตถุดิบสําหรับการ
อุตสาหกรรม 
   อุตสาหกรรมในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้แก่อุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรมการผลิตและ
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ท่ีเก่ียวข้องกับการซ่อมรถยนต์ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและสําหรับอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทต่อการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คือ อุตสาหกรรมทําบะหม่ีสําเร็จรูปและขนมปังปอนด์ ซึ่งส่งไป
จําหน่ายยังประเทศมาเลเซีย และส่วนท่ีเหลือส่งขายยังจังหวัดต่างๆในภาคใต้ท่ัวไป 

๓.๔ การค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย การพัฒนาด้านการค้าและพาณิชยกรรมชายแดนไทย-มาเลเซียพบว่า
การค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านท่ีผ่านชายแดนในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีจุดผ่านแดนถาวร ๓ แห่งและไม่มีจุดผ่อนปรน คือ  
 - ด่านตรวจพรมแดนบ้านตาบา อําเภอตากใบ มีด่านศุลกากรท่ีรับผิดชอบ คือ ด่านศุลกากรตากใบ 
 - ด่านตรวจพรมแดนซึ่งตั้งอยู่ เชิงสะพานสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก มีด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก 
รับผิดชอบ 
 - ด่านตรวจบูเก็ตตา ตั้งอยูท่ีบ้านบาโอ๊ะ ตําบลโล๊ะจูดอําเภอแว้ง มีด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก รับผิดชอบสินค้า
ท่ีมีการส่งออกและนําเข้าทางชายแดนระหว่างไทย-มาเลเซีย ประกอบด้วย หมวดสินค้าหลักๆ คือ 

- สินค้าส่งออกคือ โคมีชีวิต,กระบือมีชีวิต,มะม่วงสด,มังคุด,ฝรั่งสด,ปลาเบญพรรณสดแช่น้ําแข็ง,ก๊าส
ปิโตรเลียมเหลว,เศษยางจากต้นยาง,อาหารสัตว์,ผ้าผืนทอด้วยใยสังเคราะห์,เงาะ,ลําไย,ลิ้นจี้,ชมพู่,ทุเรียน,มะปราง
,เครื่องปั้มน้ําอัตโนมัติและอุปกรณ์,หนังวัวหรือหนังกระบือฟอกสําเร็จ อ่ืนๆ 

- สินค้านําเข้า คือ ไม้แปรรูป,เครื่องกําเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์,บิสกิต,เวเฟอร์,คุกก้ี,วาฟเฟิล,เลเยอร์เค้ก,เศษ
กระดาษ,เศษไม้และข้ีเลื่อย,หนังโคท้ังตัวหมักเกลือ,แป้งสาลี,กระดาษอนามัย,กระดาษชําระ,ปลาเบญจพรรณสดแช่
น้ําแข็ง,หลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์หลอดไฟ อ่ืนๆ 
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สถิติสินค้าเรียงตามมูลค่าการนําเข้าสูงสุด  ๑๐  อันดับ 
ปีงบประมาณ  ๒๕๕๕ (ต.ค. ๒๕๕๔-ก.ย. ๒๕๕๕) 

 
ลําดับที่ พิกัด ชื่อสินค้า น้ําหนัก มูลค่านําเข้าเงินบาท อากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
๑ ๔๔๐๗ ไม้แปรรูป ๒๒๘,๐๑๓,๘๖๙.๐๑ ๒,๒๔๖,๙๑๙,๘๓๘.๖๐ ๒,๒๔๘,๘๘๙,๘.๐๙ ๑๕๘,๘๕๘,๖๑๒.๖๕ 
๒ ๔๑๐๑ หนังโคทั้งตัวหมักเกลือ ๒,๔๘๕,๐๐๐ ๑๐๓,๗๗๑,๓๗๘.๙๖ - - 
๓ ๑๙๐๕ บิสกิต,เวเฟอร์,คุกกี้,แวฟเฟิล,เลเยอร์เค้ก ๕๐๘,๕๙๔.๗๖ ๔๖,๖๘๕,๙๐๙.๖๒ ๗๓๔,๕๓๑.๑๙ ๓,๓๒๒,๖๖๑.๘๓ 
๔ ๔๗๐๗ เศษกระดาษ ๕,๔๙๔,๒๔๖ ๓๖,๐๒๒,๙๕๓.๖๐ - ๒,๕๒๑,๖๐๖.๗๕ 
๕ ๐๘๐๑ มะพร้าวผล ๑๑,๓๘๖,๔๖๐ ๒๙,๔๔๖,๖๓๘.๒๓ ๒,๖๓๙,๗๙๖.๔๘ - 
๖ ๑๑๐๑ แป้งสาล ี ๑,๗๐๓,๗๐๗.๓๐ ๒๑,๖๔๐,๙๗๙.๕๐ ๑,๐๘๔,๒๔๒.๕๐ ๑,๕๙๑,๔๓๕.๙๒ 
๗ ๐๓๐๒ ปลาทูน่าสดแช่น้ําแข็ง ๙๗๓,๔๐๕ ๑๓,๑๓๕,๕๔๖.๗๕ ๓๖,๗๙๐ ๙๒๒,๐๖๔.๓๒ 
๘ ๔๔๑๘ บานประตูสําเร็จรูป,วงกบประตู ๒๘๔,๖๒๐ ๑๒,๒๔๙,๑๖๓.๘๕ - - 
๙ ๒๑๐๑ กาแฟสําเร็จรูป,ชาสําเร็จรูป ๖๐,๙๖๕ ๘,๔๖๓,๘๐๖.๑๐ ๔,๓๕๐ ๕๙๒,๗๙๑.๙๕ 
๑๐ ๔๘๑๘ กระดาษชําระ,กระดาษอนามัย ๑๐๔,๒๑๐.๘๐ ๘,๓๙๑,๓๘๘ ๓๓๙,๕๘๐ ๖๑๒,๕๖๕.๘๘ 
๑๑  อื่นๆ ๑,๗๙๔,๙๗๕.๔๘ ๓๘,๖๕๑,๙๕๕.๖๓ ๒,๓๕๘,๖๔๓.๗๔ ๒,๕๖๓,๗๙๒.๗๐ 

รวมทั้งสิ้น ๒๕๒,๘๑๐,๐๕๓.๓๕ ๒,๕๖๕,๓๗๙,๕๕๙.๘๔ ๒๙,๖๘๖,๘๓๒ ๑๗๐,๙๘๕,๕๓๒ 
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สถิติสินค้าเรียงตามมูลค่าการส่งออกสูงสุด  ๑๐  อันดับ 
ปีงบประมาณ  ๒๕๕๕ (ต.ค. ๒๕๕๔-ก.ย. ๒๕๕๕) 

 
ลําดับที่ พิกัด ชื่อสินค้า น้ําหนัก มูลค่าส่งออก อากรขาออก 

๑ ๐๑๐๒ โคมีชีวิต ๑๑,๘๓๖,๗๗๐ ๔๑๔,๙๐๒,๐๐๐ - 
๒ ๐๘๐๔ มะม่วงสด,มังคุดสด,ฝรั่งสด ๑๑,๔๘๙,๑๐๘ ๑๐๓,๔๘๑,๐๖๖.๒๑ - 
๓ ๐๓๐๒ ปลาทูสดแช่น้ําแข็ง ๘,๑๑๑,๑๑๐ ๙๗,๓๓๓,๓๒๐ - 
๔ ๕๔๐๗ ผ้าผืนทอด้วยใยสังเคราะห์ ๒๓๒,๕๑๖.๔๔ ๖๓,๓๖๐,๑๙๗.๕๓ - 
๕ ๔๑๐๗ หนังวัวฟอกสําเร็จเสร็จสมบูรณ์แล้ว ๗๖,๔๕๐ ๔๖,๖๗๙,๗๓๔.๘๒ - 
๖ ๐๘๑๐ เงาะ,ลิ้นจี,่ลําไย,ลองกอง,มะปราง

,ทุเรียน 
๔,๖๖๕,๙๗๑ ๔๑,๔๘๑,๔๒๓.๘๓ - 

๗ ๔๐๐๑ เศษยางจากตันยาง ๖๘๖,๐๐๐ ๓๕,๖๗๒,๐๐๐ - 
๘ ๑๑๐๘ แป้งมันสําปะหลัง ๒,๑๒๗,๔๖๔ ๒๗,๖๓๔,๙๕๔.๘๐ - 
๙ ๘๔๑๓ เครื่องปั้มน้ําอัดโนมัติและอุปกรณ์ ๙๖,๒๔๔.๗๗ ๒๖,๘๕๒,๓๗๘.๔๙ - 
๑๐ ๒๑๐๖ น้ําผลไม้,อาหารเสริม,ชา,กาแฟ ๘๓,๕๐๒.๙๑ ๒๖,๓๔๐,๒๔๒.๓๗ - 
๑๑  อื่นๆ ๓,๖๔๙,๒๑๙.๔๐ ๒๐๑,๗๖๖,๗๐๑.๐๒ - 

รวมทั้งสิ้น ๔๓,๐๕๔,๓๕๖.๖๒ ๑,๐๘๕,๕๐๔,๐๑๙.๐๗ - 
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สถิติสินค้าเรียงตามมูลค่าการนําเข้าสูงสุด  ๑๐  อันดับ 
ปีงบประมาณ  ๒๕๕๖ (ต.ค. ๒๕๕๕ - ก.ย. ๒๕๕๖) 

 
ลําดับที่ พิกัด ชื่อสนิค้า น้ําหนัก มูลค่านําเข้าเงินบาท อากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต เพื่อมหาดไทย 

๑ ๔๔๐๗ ไม้แปรรูป ๒๐๑,๙๓๔,๒๘๘ ๑,๙๘๗,๗๙๒,๑๔๓.๗๓ ๑๙,๘๗๗,๙๒๑.๔๐ ๑๔๐,๕๓๖,๙๐๕.๓๓ - - 
๒ ๔๑๐๑ หนังโคทั้งตัวหมักเกลือ ๒,๕๒๑,๐๐๐ ๑๐๙,๙๙๙,๗๑๖.๔๙ - - - - 
๓ ๐๘๐๑ ผลมะพร้าวแก่ปอกเปลือก ๑๒,๗๐๓,๒๗๒ ๓๑,๗๔๘,๘๐๕ ๗,๒๔๓,๐๒๐ - - - 
๔ ๑๙๐๕ ขนมปัง,บิสกิต,คุกกี้,เลเยอร์เค้ก ๔๘๓,๒๕๙.๕๑ ๒๙,๖๖๙,๙๘๘.๕๐ ๑,๒๓๕,๑๗๗.๕๑ ๒,๑๖๙,๘๘๑.๓๕ - - 
๕ ๑๑๐๑ แป้งสาล ี ๑,๙๗๑,๙๘๖.๕๐ ๒๔,๕๗๑,๕๔๒ ๑,๒๒๙,๖๘๐.๕๐ ๑,๘๐๖,๘๐๒.๐๖ - - 
๖ ๐๓๐๒ ปลาโอ, ปลาทูน่าทั้งตัวแช่เย็น ๓๑๗,๔๔๐ ๑๓,๙๓๘,๗๗๒.๖๕ - - - - 
๗ ๙๖๑๙ กระดาษอนามยั ๒๗๒,๐๙๗.๐๔ ๑๐,๖๓๖,๙๔๕.๗๘ ๗๑๐,๙๐๓ ๗๙๗,๖๑๗.๑๘ - - 
๘ ๔๔๑๘ บานประตสูําเร็จรปูทําด้วยไม ้ ๗๒๕,๘๔๒ ๑๐,๔๘๒,๔๒๒.๘๕ ๓๒,๘๕๘ ๗๓๖,๐๗๒.๒๘ - - 
๙ ๒๑๐๑ กาแฟปรุงสําเร็จรูป ๔๐,๓๙๙ ๕,๔๔๔,๐๐๑.๔๐ ๑๕,๓๖๔ ๓๘๒,๑๘๘.๓๕ - - 
๑๐ ๖๙๐๘ กระเบื้องปูพื้นที่เป็นเซรามิคเคลือบแล้ว ๗๘๑,๓๐๖.๔๐ ๔,๙๐๒,๒๖๑.๓๔ - ๓๔๓,๑๕๘.๒๘ - - 
๑๑  อื่นๆ ๒,๗๗๐,๗๔๕.๖๗ ๓๗,๓๒๔,๓๖๐.๖๗ ๒,๒๘๑,๐๕๕.๕๐ ๒,๖๗๓,๑๗๒.๗๙ ๕๓๔,๔๙๕.๑๘ ๕๓,๔๔๙.๕๒ 

รวมทั้งสิ้น ๒๒๔,๕๒๑,๕๗๖.๑๒ ๒,๒๖๖,๕๑๐,๙๖๐.๔๑ ๓๒,๖๒๕,๙๗๙.๙๑ ๑๔๙,๔๔๕,๗๙๗.๖๒ ๕๓๔,๔๙๕.๑๘ ๕๓,๔๔๙.๕๒ 
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สถิติสินค้าเรียงตามมูลค่าการส่งออกสูงสุด  ๑๐  อันดับ 
ปีงบประมาณ  ๒๕๕๖ (ต.ค. ๒๕๕๕-ก.ย. ๒๕๕๖) 

 
ลําดับที่ พิกัด ชื่อสนิค้า น้ําหนัก มูลค่าส่งออก (บาท) อากรขาออก 

๑ ๐๑๐๒ โค, กระเบือมีชีวิต ๕,๑๓๕,๑๐๐ ๒๖๘,๑๗๗.๙๐๐ - 
๒ ๐๓๐๒ ปลาทูลังทั้งตัวแช่เย็น ๗,๗๗๗,๕๘๕ ๙๓,๓๓๑,๐๒๐ - 
๓ ๐๘๐๔ มะม่วง, มังคุด, ฝรั่ง ๘,๕๖๖,๕๖๖ ๗๖,๓๕๙,๙๒๕.๓๐ - 
๔ ๕๔๐๗ ผ้าผืนทอด้วยโพลเีอสเตอร์  ๗๕%เรย่อน ๒๕% ๒๔๕,๑๔๕ ๖๔,๖๓๐,๐๘๐.๐๕ - 
๕ ๑๑๐๘ แป้งมันสําปะหลังสําเร็จรูป ๓,๗๓๓,๙๘๐ ๔๘,๖๖๔,๒๙๗.๒๐ - 
๖ ๔๐๐๑ เศษยางจากต้นยาง ๗๒๐,๐๐๐ ๓๒,๙๔๐,๐๐๐ - 
๗ ๘๔๑๓ เครื่องปั้มน้ํา ๑๐๓,๙๖๗.๕๔ ๓๐,๒๗๔,๔๒๓.๒๔ - 
๘ ๔๑๐๗ หนังวัวฟอกสําเร็จเสร็จสมบรูณ์แลว้ ๔๒,๓๓๙ ๒๕,๖๒๑,๓๘๑.๑๔ - 
๙ ๐๘๑๐ เงาะ, ลิ้นจี,่  ลําไย, ลองกอง ๒,๕๓๒,๘๙๔ ๒๓,๖๘๕,๙๒๗.๘๕ - 
๑๐ ๑๙๐๒ เส้นหมี่ (หมีฮุน) ๔๒๒,๔๗๓.๘๐ ๑๘,๙๕๗,๔๖๐.๒๑ - 
๑๑  อื่นๆ ๒,๔๔๖,๑๙๙.๐๙ ๑๔๔,๑๗๓,๗๖๙.๙๐ - 

รวมทั้งสิ้น ๓๑,๗๒๖,๒๔๙.๘๕ ๘๒๖,๘๑๖,๑๘๔.๘๙ - 
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สถิติสินค้าเรียงตามมูลค่าการนําเข้าสูงสุด  ๑๐  อันดับ 
ปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ (ต.ค. ๒๕๕๖ -ก.ย. ๒๕๕๗) 

 
ลําดับที่ พิกัด ชื่อสนิค้า น้ําหนัก มูลค่านําเข้าเงินบาท อากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต เพื่อมหาดไทย 

๑ ๔๔๐๗ ไม้แปรรูป ๑๖๙,๕๑๗,๙๗๑ ๑,๗๙๓,๗๘๗,๙๑๗.๑๑ ๑๗,๔๒๖,๙๙๔.๔๘ ๑๒๓,๐๐๕,๐๔๔.๔๐ - - 
๒ ๔๑๐๑ หนังโคทั้งตัวหมักเกลือ ๒,๔๑๙,๐๐๐ ๑๐๓,๒๕๑,๔๖๒.๐๙ - - - - 
๓ ๐๘๐๑ ผลมะพร้าวแก่ปอกเปลือก ๒๑,๒๘๒,๐๐๐ ๕๔,๓๓๐,๐๐๐ ๔,๒๕๒,๕๐๐ - - - 
๔ ๑๙๐๕ ขนมปัง ๖๘๗,๗๙๔.๘๕ ๓๒,๘๘๔,๗๑๙ ๑,๖๓๙,๘๙๔ ๒,๔๒๕,๔๐๕.๖๗ - - 
๕ ๑๑๐๑ แป้งสาล ี ๑,๘๙๖,๔๘๓ ๒๓,๓๙๖,๖๘๘.๗๕ ๑,๑๗๓,๗๔๓ ๑,๗๒๐,๙๘๒.๒๐ - - 
๖ ๔๔๑๘ บานประตสูําเร็จรปู ๗๖๗,๐๑๑ ๑๐,๖๑๗,๙๕๒.๘๒ ๒๕,๗๘๐ ๗๔๕,๐๗๒.๗๒ - - 
๗ ๙๖๑๙ กระดาษอนามยัสําหรับเด็ก ๔๙๘,๒๙๐.๓๐ ๑๐,๔๓๐,๑๒๐.๒๐ ๗๐๓,๓๘๘ ๗๘๓,๐๒๐.๐๒ - - 
๘ ๔๗๐๗ เศษกระดาษ ๑,๑๖๘,๒๔๒.๒๐ ๗,๕๖๔,๕๓๓.๒๐ - ๕๒๙,๕๓๐.๖๕ - - 
๙ ๔๔๐๖ ไม้แปรรูป (ไมห้นอน) ๔๔๕,๗๒๕ ๖,๕๒๑,๙๒๑.๙๕ ๖๕,๒๑๙.๒๐ ๔๖๑,๐๙๙.๘๘ - - 
๑๐ ๒๑๐๑ ชา กาแฟ ปรุงสําเร็จ ๔๔,๖๐๘ ๖,๒๘๘,๖๓๗.๕๙ ๑๖,๑๐๐ ๔๔๑,๓๕๐.๑๘ - - 
๑๑  อื่นๆ ๒,๕๕๙,๙๐๘.๓๑ ๓๗,๖๓๑,๑๒๔.๕๑ ๒,๓๗๔,๖๗๐.๒๗ ๒,๓๒๕,๖๘๒.๔๖   

รวมทั้งสิ้น ๒๐๑,๒๘๗,๐๓๓.๖๖ ๒,๐๓๒,๗๐๕,๐๗๗.๓๗ ๒๗,๖๗๘,๒๘๘.๙๕ ๑๓๒,๔๓๗,๑๘๘.๑๘ ๔๒๓,๖๑๙.๒๘ ๔๒,๓๖๑.๙๔ 
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สถิติสินค้าเรียงตามมูลค่าการส่งออกเข้าสูงสุด  ๑๐  อันดับ 

ปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ (ต.ค. ๒๕๕๖ -ก.ย. ๒๕๕๗) 
 
ลําดับที่ พิกัด ชื่อสนิค้า น้ําหนัก มูลค่าส่งออก (บาท) อากรขาออก 

๑ ๔๐๐๑ เศษยางจากต้นยาง ๒,๔๖๘,๕๐๐ ๑๒๐,๒๘๘,๐๐๐ - 
๒ ๐๓๐๒ ปลาทูลังทั้งตัวแช่เย็น ๘,๙๖๙,๓๘๔ ๑๐๗,๖๓๑,๖๐๐ - 
๓ ๐๘๐๔ ผลไมส้ด (มะม่วง, ฝรั่ง,มังคุด) ๙,๓๗๒,๒๗๕ ๘๖,๗๔๑,๙๑๕.๒๐ - 
๔ ๕๔๐๗ ผ้าผืนทอด้วยโพลเีอสเตอร์ ๗๕%เรย่อน ๒๕% ๒๓๗,๐๙๑.๓๒ ๖๖,๗๖๙,๔๐๘.๙๑ - 
๕ ๐๑๐๒ โค กระบือมีชีวิต ๙๗๙,๔๒๐ ๔๔,๒๕๒,๙๐๐ - 
๖ ๑๑๐๘ แป้งมันสําปะหลังสําเร็จรูป ๒,๓๖๙,๑๖๔ ๓๐,๙๖๔,๕๒๙.๒๐ - 
๗ ๘๔๑๓ เครื่องปั้มน้ํา ๘๗,๕๖๘.๑๕ ๒๔,๑๒๔,๖๘๗.๐๘ - 
๘ ๐๘๑๐ ผลไมส้ด (ลําไย, เงาะ, ลองกอง, ลิ้นจี)่ ๒,๑๓๖,๖๔๔ ๒๑,๐๒๔,๓๗๕.๕๗ - 
๙ ๑๙๐๒ เส้นหมี่  บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป  เส้นก๋วยเตี๋ยว ๔๑๔,๒๒๙.๘๐ ๑๘,๔๒๐,๑๙๕.๘๐ - 
๑๐ ๑๑๐๒ แป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวผสม ๕๗๑,๓๒๕ ๑๖,๔๙๑,๖๖๓.๑๓ - 
๑๑  อื่นๆ ๒,๓๙๖,๗๕๗.๐๔ ๑๓๔,๐๗๒,๕๗๙.๕๕ - 

รวมทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๒,๓๕๘.๓๑ ๖๗๑,๓๑๕,๘๕๔.๔๔  
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๓.๕ พืชเศรษฐกิจ  
พ้ืนท่ีท่ีอยู่ทางด้านตะวันตกของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ยังคงมีสภาพเป็นพ้ืนท่ีชานเมืองและพ้ืนท่ีชนบท 

ท้ังในส่วนพ้ืนท่ีท่ีอยู่ในเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และพ้ืนท่ีนอกเขตเทศบาลด้วย โดยมีการทําเกษตรกรรมเป็นหลัก 
โดยพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญท่ีปลูกในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล ได้แก่ ลองกอง เงาะโรงเรียน ทุเรียน มังคุด พืชไร่(แตงโม) 
พืชผัก ยางพารา มะพร้าว ข้าว เป็นต้น 
ข้อมูลกลุ่มอาชีพเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

๑. กลุ่มอาชีพรังนกปลายสยาม  ประธานกลุ่ม นายสมโภชน์ เจนพาณิชพงศ์ สมาชิก ๒๒ คน 
 ๒. กลุ่มอาชีพกรงนกชุมชนมัสยิดกลาง ประธานกลุม่ นายสุฮายมิง อารง  สมาชิก ๗ คน 

๓. กลุ่มเยาวชนสุไหงโก-ลก (Youts screen) ประธานกลุ่ม นายโนเด็ง บินมามะนอ สมาชิก ๗ คน 
 ๔. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรวมใจ  ประธานกลุ่ม นางยามิงละห์ มะ  สมาชิก ๑๓ คน 
 ๕. กลุม่อาชีพวิสาหกิจดอกไม้ใบยางพารา ประธานกลุ่ม นางกรุณา แก้วสินธุ ์  สมาชิก ๗ คน 
 ๖. กลุ่มอาชีพทําผ้าปาเต๊ะ   ประธานกลุ่ม นายเจ๊ะอาแซ บินเจ๊ะอาหลี สมาชิก ๙ คน 
 ๗. กลุ่มอาชีพแกะสลักไม้/หัตถกรรมกรงนก ประธานกลุม่ นายวินัย  นาคใหม่  สมาชิก ๗ คน 
 ๘. กลุม่อาชีพสตรีแม่บ้านมุสลิมสามัคคี ประธาน นางสาวสุไลรัตน์ สมาด  สมาชิก ๑๐ คน 
 ๙. กลุ่มอาชีพสานตะกร้าจากพลาสติก ประธาน นางซาดนา อับดุลมานะ  สมาชิก ๑๐ คน 
 ๑๐. กลุ่มอาชีพทําดอกไม้จากผ้าใยบัว ประธาน นางจันทิรา เจ๊ะมามะ  สมาชิก ๒๑ คน 
 ๑๑. กลุ่มอาชีพแม่บ้านทําขนม  ประธาน นางวรรณา นิยมมุ่งธรรมมะ สมาชิก ๑๕ คน 
 ๑๒. กลุ่มอาชีพการทําอิฐบล็อก (มัสยิดกลาง) ประธานกลุ่ม นายสุฮายมิงอารง      สมาชิก ๑๕ คน 
 ๑๓. กลุ่มส่งเสริมอาชีพล้อแม็ก  ประธาน นายกอเดร์เจ๊ะแว  สมาชิก ๒๐ คน 
 ๑๔. กลุ่มส่งเสริมการยกระดับสินค้า OTOP (โรตีสําเร็จรูป) ประธานกลุ่ม นางชนากานต์ สามะหะหมัด 
           สมาชิก ๑๕ คน 
 ๑๕. กลุ่มอาชีพพัฒนาทักษะการพับผ้าขนหนู (ผู้สูงอายุ) ประธานกลุ่ม นางชนากานต์ สาเหะมะหะหมัด 
           สมาชิก ๑๗ คน 
 ๑๖. กลุ่มอาชีพทําปูกระเบื้อง  ประธานกลุ่ม นายวิระพงษ์จอมเพ็ง      สมาชิก ๑๖ คน 
 ๑๗. กลุ่มพัฒนาอาชีพก่ออิฐฉาบปูน ประธานชุมชน นายทองแดงทองนพคุณ  สมาชิก ๑๗ คน 
 ๑๘. กลุ่มพัฒนาทํากริซจําลอง     ประธานชุมชน นายวรัญธรณ์มโนจิรานนท์ สมาชิก ๒๘ คน 
 

ท่ีมาของข้อมูล:กองสวัสดิการสังคม ณ เดือน มกราคม  ๒๕๕๘ 
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๓.๖ การพาณิชยกรรมและบริการ 
 สถานีน้ํามัน 
  -  จํานวนสถานีน้ํามัน/ปั๊ม จํานวน/   ๔   แห่ง 
 สถานีแก๊ส 
  -  จํานวนสถานีแก๊ส LPG จํานวน    ๑   แห่ง 
 ตลาดสด 
  -  จํานวนตลาดสดรวม จํานวน   ๒   แห่ง 
  -  จํานวนตลาดสดของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (ตลาดรถไฟ) จํานวน   ๑   แห่ง 
  -  จํานวนตลาดสดเอกชน (ตลาดเก็นติ้ง) จํานวน   ๑   แห่ง 
 โรงฆ่าสัตว ์
  - จํานวนโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จํานวน   ๑   แห่ง 
 สถานธนานุบาล 
  - สถานธนานุบาลของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จํานวน   ๑   แห่ง 
 สถานประกอบการ 
  -  จํานวนสถานท่ีจําหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข   ๔๑๓   แห่ง 
  -  จํานวนสถานบริการตาม พ.ร.บ.สถานบริการ    -    แห่ง 
  -  จํานวนโรงแรม   ๓๙   แหง่ 
  -  จํานวนธนาคาร   ๑๐   แหง่ 
 ท่ีมาของข้อมูล:กองสาธารณสุขฯ ณ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ 
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๔. ข้อมูลด้านสังคม 
๔.๑ ข้อมูลผู้นับถือศาสนาและศาสนสถาน 
ในแง่การนับถือศาสนานั้น พบว่า ประชากรในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ส่วนใหญ่นับถือศาสนา

อิสลาม 
ประมาณร้อยละ ๗๕ ส่วนศาสนาพุทธและศาสนาอ่ืน ประมาณร้อยละ ๒๕ ประกอบด้วย 

  ๑. ศาสนาอิสลาม ประกอบด้วย มัสยิด ๗ แห่ง  
- มัสยิดอะห์มาดียะห(์มัสยิดกลาง) 
- มัสยิดอัลอามีน (โต๊ะลือเบ) 
- มัสยิดอัลฮาซานียะห(์หะยีอาแช) 
- มัสยิดอัรเราะห์มาน(บือเร็ง) 
- มัสยิดอัซซอมาเดียร์ (กือดาบาร)ู 
- มัสยิดปากีสถาน 
- มัสยิดอัลอิกรอม (เสาสัญญาณ) 

๒.ศาสนาพุทธ มีวัด ๔ วัด คือ  
- วัดชลเฉลิมเขต  
- วัดทองดีประชาราม    
- วัดโก-ลกเทพวิมล 
- วัดขวัญประชา 

๓. ศาสนาคริสต์ มีโบสถ์คริสตจักร ๒ แห่ง 
   - คริสตจักรสัมพันธ์สุไหงโก-ลก  

- โบสถ์คาทอลิก (รังผึ้ง)    
  ๔. สุสาน (อิสลาม)   จํานวน  ๑  แห่ง 
   - สุสานอิสลามสุไหงโก-ลก 

๕. สุสาน (จีน) จํานวน  ๑  แห่ง 
 - สุสานสุขาวด ี
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๔.๒ ข้อมูลทางด้านวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณ ี
 วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จะแตกต่างจาก
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ินในเขตภาคใต้ด้วยกันเอง ท้ังนี้เพราะภายในเขตเทศบาลเมืองสุไหง
โก-ลกจะผสมกลมกลืนกันในระหว่างกลุ่มคน ๓ เชื้อชาติ คือ ชาวไทยท่ีนับถือศาสนาพุทธชาวไทยท่ีนับถือศาสนา
อิสลาม และชาวไทยเชื้อสายจีน ในส่วนของชาวไทยท่ีนับถือศาสนาพุทธ ก็ยังมีความแตกต่างแยกย่อยลงไปอีก 
ระหว่างคนท้องถ่ินดั้งเดิม และคนท่ีอพยพโยกย้ายมาจากภาคอ่ืนๆ  ของประเทศไทย เช่น ภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมาตั้งถ่ินฐานรวมตัวเป็นชุมชนอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ส่วนประเพณีท่ีจัดข้ึนใน
พ้ืนท่ี ก็เช่น งานวันลอยกระทง วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันเด็ก
แห่งชาติ วันตรุษจีน วันอาซูรอสัมพันธ์ วันรอมฎอนสัมพันธ์ วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันคล้ายพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพฯ วันบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ/สามเณรหมู่ฯ งานพิธีเข้าสุนัตหมู่ วันแม่แห่งชาติ วันปิยมหาราช
วันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประเพณีเดือนสิบ (วันสารทไทย)     พิธีถือศีลอดในเดือนรอมฎอนวันฮารีรายอวันรา
ยอฮัจยีวันตรุษจีนสารทจีนพิธีแห่เจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ เป็นต้น 
 

๔.๓ ข้อมูลกีฬา นันทนาการ และพักผ่อน 
จํานวนสนามกีฬาอเนกประสงค์  มีจํานวน  ๑  แห่งได้แก่ 
 -  สนามกีฬามหาราช 
 จํานวนสนามฟุตบอล  มีจํานวน  ๒  แห่งได้แก่ 
  -  สนามกีฬามหาราช 
  -  สนามกีฬาเทศบาล 
จํานวนสนามเปตอง  มีจํานวน  ๑  แห่งได้แก่ 
  -  สนามกีฬามหาราช 
จํานวนห้องสมุดประชาชน  มีจํานวน  ๑  แห่งได้แก่ 
 -  สวนสาธารณะรื่นอรุณ 
จํานวนสวนสาธารณะท่ีอยู่ในความดูแล จํานวน  ๖  แห่งได้แก่ 
 -  สวนสิรินธร 
 -  สวนรื่นอรุณ 
 -  สวนภูมินทร ์
 -  สวนหน้าโรงพยาบาล 
 -  สวนม่ิงขวัญประชา 
 -  สวนสุขภาพชลประทาน 
จํานวนสนามเด็กเล่น  จํานวน  ๑  แห่ง  ได้แก่ 
 -  สวนรื่นอรุณ 
จํานวนลานอเนกประสงค์  จํานวน ๓ แห่ง ได้แก่ 
 -  สวนรื่นอรุณ 
 -  สนามกีฬามหาราช 
 -  สวนสิรินธร 
 
 



 

แผนพัฒนาสามป(ี๒๕๕๙ –๒๕๖๑) �����
 

 
๔.๔ ข้อมูลผู้สูงอายุ 
 -  จํานวนผู้สูงอายุ  (เกิน  ๖๐ ป)ี จํานวน  ๔,๕๘๕  คน 
 -  ผู้สูงอายุท่ีอยู่ในเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือเรื่องเบี้ยยังชีพ จํานวน  ๓,๒๙๗   คน 
กิจกรรมหรือบริการท่ีเทศบาลจัดให้ได้แก่ผู้สูงอายุ 
 - ได้รับเบี้ยยังชีพ  จํานวน  ๓,๒๙๗   คน 
 - ตั้งชมรม/กลุ่ม/สมาคมผู้สูงอายุ จํานวน   ๑   ชมรม/กลุ่ม 
๔.๕ ข้อมูลผู้พิการ 
 -  ผู้พิการท้ังหมด  ๓๙๒   คน 
 -  ผู้พิการเด็ก    ๔๒   คน 
 -  ผู้พิการผู้ใหญ่  ๓๕๐  คน 
กิจกรรมหรือบริการท่ี อปท.จัดให้แก่ผู้พิการ  
 -  ได้รับเบี้ยยังชีพ  จํานวน   ๓๙๒   คน 
 -  ได้รับการจดทะเบียนคนพิการ  จํานวน   ๓๙๒   คน 
 -  มีห้องน้ําสําหรับคนพิการในอาคาร อปท.  จํานวน     แห่ง 
 -  มีทางลาดสําหรับคนพิการในอาคาร อปท. จํานวน   ๑   แห่ง 
๔.๖ ข้อมูลผู้ป่วยเอดส์ 
 -  จํานวนผู้ป่วยโรคเอดส์   ๖๒   คน 
 -  ได้รับเบี้ยยังชีพทุกเดือน  ๖๒  คน 
ท่ีมาของข้อมูล : กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ข้อมูล ณ  เดือน   มกราคม   พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สรุปข้อมูลทางสังคมของอําเภอสุไหงโก-ลกมีความพร้อมในด้านศาสนสถานเพ่ือการประกอบพิธีทาง
ศาสนาของชาวไทยพุทธและมุสลิมในอําเภอสุไหงโก-ลก ส่งเสริมสุขภาพ เช่น การปรับปรุงสวนสาธารณะ และ
สนับสนุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส ์
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ด้านการศึกษา 

สถิติจํานวนนักเรียน/ห้องเรียน ในสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

 

โรงเรียน 

 

 

อนุบาล 

นักเรียน  

รวม ประถม มัธยม 

ป.๑-๖ ม.๑-๓ ม.๔-๖ 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 

เทศบาล ๑ ๖๓ ๖๐ ๒๖๐ ๒๔๒ - - - - ๖๒๕ 

เทศบาล ๒  ๑๓ ๑๑ ๔๐ ๓๒ - - - - ๙๖ 

เทศบาล ๓ ๑๓๘ ๑๔๔ ๖๑๓ ๕๙๐ ๑๒๗ ๑๒๒ - - ๑,๗๓๔ 

เทศบาล ๔ ๘๑ ๗๙ ๓๒๔ ๒๘๓ ๑๓๐ ๙๑ - - ๙๘๘ 

รวม ๒๙๕ ๒๙๔ ๑,๒๓๗ ๑๑๔๗ ๒๕๗ ๒๑๓ - - ๓,๔๔๓ 
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อัตรากําลังคร/ูลูกจ้าง/ภารโรง โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

โรงเรียน บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

คร ู พนักงาน
จ้าง

(บุคลากร
สนับสนุน
การสอน) 

พนักงาน
จ้างตาม
ภารกิจ 
ศพด. 

พนักงาน
จ้างท่ัวไป 
งบเทศบาล 

พนักงาน
จ้างท่ัวไป 
งบอุดหนุน 

ภาร
โรง 

พนักงาน
ขับ

รถยนต ์

รวม 

เทศบาล ๑ - ๓๐ ๑ - - - ๒ ๑ ๓๔ 

เทศบาล ๒  - ๘ ๑ - ๑ - ๑ ๑ ๑๒ 

เทศบาล ๓ - ๕๖ ๓ - ๑ ๑ ๑ ๑ ๖๓ 

เทศบาล ๔ - ๓๘ ๒ - - - ๒ ๑ ๔๓ 

สํานัก
การศึกษา 

๓ - - - ๙ - - - ๑๒ 

ศูนย์
พัฒนาเด็ก

เล็ก 

- ๑๙ - ๑๙ ๑ ๑ - - ๔๐ 

รวม ๓ ๑๕๑ ๗ ๑๙ ๑๒ ๒ ๖ ๔ ๒๐๔ 
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีจํานวน ๔ ศูนย์ ดังนี้ 

 

ท่ี 

 

ศูนย์ฯ 

จํานวน
ผู้ดูแล
เด็ก 
(คน) 

เด็กอายุ 
(ตํ่ากว่า ๓ ขวบ) 

เด็กอายุ 
(๓ ขวบ) 

เด็กอายุ 
(๔ ขวบ) 

เด็กอายุ 
(๕ ขวบ) 

ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม 

๑ เทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก 

๕ ๗ ๕ ๑๒ ๓๕ ๒๙ ๖๔ ๒๘ ๓๔ ๖๒ - - - 

๒ วัดโก-ลกเทพ
วิมล 

๑๑ ๑๓ ๑๓ ๒๖ ๔๒ ๓๓ ๗๕ ๓๑ ๓๑ ๖๒ ๒๘ ๒๙ ๕๗ 

๓ มัสยดิอัลอา
มีน 

๑๗ - - - ๒๙ ๒๑ ๕๐ ๕๔ ๕๕ ๑๐๙ ๙๔ ๙๗ ๑๙๑ 

๔ มัสยดิอะห์มา
ดียะห์          

(มัสยิดกลาง) 

๑๑ ๒ ๕ ๗ ๓๖ ๔๔ ๘๐ ๔๕ ๔๓ ๘๘ ๑๐ ๑๒ ๒๒ 

รวม ๔๔ ๒๒ ๒๓ ๔๕ ๑๔๒ ๑๒๗ ๒๖๙ ๑๕๘ ๑๖๓ ๓๒๑ ๑๓๒ ๑๓๘ ๒๗๐ 

  

ท่ีมาของข้อมูล: สํานักการศึกษา เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (ข้อมูล ณ เดือน มกราคม ๒๕๕๘) 
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ข้อมูลนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 

ชื่อโรงเรียน 
เพศ 

ห้อง 

ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม
ทั้งสิ้น ปฐมวัย อ.๑ อ.๒ 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 

บ้านสุไหงโก-ลก 

ชาย - ๑๙ ๑๑ ๓๐ ๑๑๘ ๑๔๓ ๑๔๗ ๑๔๕ ๑๔๔ ๑๒๓ ๘๒๐ - - - - - - - - ๘๕๐ 

หญิง - ๒๐ ๒๑ ๔๑ ๑๑๐ ๑๑๕ ๑๒๑ ๑๒๔ ๑๑๓ ๑๐๙ ๖๙๒ - - - - - - - - ๗๓๓ 

รวม - ๓๙ ๓๒ ๗๑ ๒๒๘ ๒๕๓ ๒๖๘ ๒๖๙ ๒๕๗ ๒๓๒ ๑,๕๑๒ - - - - - - - - ๑,๕๘๓ 

หอ้ง - ๑ ๑ ๒ ๖ ๖ ๖ ๖ ๖ ๖ ๓๖ - - - - - - - - ๓๘ 

สังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ 

สุไหงโก-ลก 

ชาย - - - - - - - - - - - ๑๔๐ ๑๔๐ ๑๒๒ ๔๐๒ ๑๑๑ ๗๘ ๙๒ ๒๘๑ ๖๘๓ 

หญิง - - - - - - - - - - - ๑๕๔ ๑๓๕ ๑๑๘ ๔๐๗ ๑๔๒ ๑๗๔ ๑๓๗ ๔๖๑ ๘๖๘ 

รวม - - - - - - - - - - - ๒๙๔ ๒๗๕ ๒๔๐ ๘๐๙ ๒๕๙ ๒๕๒ ๒๓๑ ๗๔๒ ๑,๕๕๑ 

ห้อง - - - - - - - - - - - ๘ ๘ ๘ ๒๔ ๘ ๘ ๘ ๒๔ ๔๘ 

 

ที่มาของข้อมูล : ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
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จํานวนนักเรียนและห้องเรียนจําแนกตามชั้นและเพศ 

โรงเรียนเอกชน เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

ชื่อโรงเรียน 
เพศ 

ห้อง 

ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 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 ๑๕ ๖๓ ๗๑ ๕๓ ๒๐๒                 

หญิง ๑๔ ๔๖ ๔๗ ๕๓ ๑๖๐                 

รวม ๒๙ ๑๐๙ ๑๑๘ ๑๐๖ ๓๖๒                 

ห้อง ๑ ๔ ๓ ๓ ๑๑                 

อนุบาลบ้าน
สุชาดา 

ชาย ๒๗ ๖๓ - - - - - - - - - - - - - - - - - - ๙๐ 

หญิง ๒๘ ๘๐ - - - - - - - - - - - - - - - - - - ๑๐๘ 

รวม ๕๕ ๑๔๓ - - - - - - - - - - - - - - - - - - ๑๙๘ 

ห้อง ๑ ๓ - - - - - - - - - - - - - - - - - - ๔ 

เกษมทรัพย ์

ชาย - - ๔๘ ๗๑ ๑๑๙ ๔๕ ๔๒ ๒๔ ๓๕ ๔๘ ๓๙ ๒๓๓ - - - - - - - - ๓๕๒ 

หญิง - - ๗๐ ๗๑ ๑๔๑ ๓๗ ๔๓ ๓๖ ๔๒ ๓๐ ๔๐ ๒๒๘ - - - - - - - - ๓๖๙ 

รวม - - ๑๑๘ ๑๔๒ ๒๖๐ ๘๒ ๘๕ ๖๐ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๔๖๑ - - - - - - - - ๗๒๑ 

ห้อง - - ๓ ๓ ๖ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๓ ๑๓ - - - - - - - - ๑๙ 
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ชื่อโรงเรียน 

เพศ 

ห้อง 

ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 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 

รังผึ้ง 

ชาย ๖ ๑๗ ๑๘ ๒๔ ๖๕ ๑๓ ๑๗ ๑๔ ๑๔ ๑๘ ๑๓ ๘๙ ๑๓ ๖ ๒๖ ๔๕ - - - - ๑๙๙ 

หญิง ๔ ๘ ๒๒ ๑๒ ๔๖ ๑๓ ๑๑ ๑๘ ๑๑ ๙ ๒๒ ๘๔ ๗ ๗ ๑๓ ๒๗ - - - - ๑๕๗ 

รวม ๑๐ ๒๕ ๔๐ ๓๖ ๑๑๑ ๒๖ ๒๘ ๓๒ ๒๕ ๒๗ ๓๕ ๑๗๓ ๒๐ ๑๓ ๓๙ ๗๒ - - - - ๓๕๖ 

ห้อง ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๖ ๑ ๑ ๑ ๓ - - - - ๑๓ 

 

ที่มาของข้อมูล :ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
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จํานวนนักเรียนและห้องเรียนจําแนกตามชั้นและเพศ 

โรงเรียนเอกชน เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

ชื่อโรงเรียน 
เพศ 

ห้อง 

ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 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 - ๔๓ ๓๖ ๒๑ ๑๐๐ ๑๗ ๒๘ ๑๙ ๑๙ ๑๗ ๑๑ ๑๒๑ - - ๑๐ ๑๐ - - - - ๒๓๑ 

หญิง - ๔๙ ๔๕ ๕๒ ๑๔๖ ๒๖ ๑๗ ๑๖ ๑๓ ๒๑ ๒๐ ๑๑๓ - - ๑๓ ๑๓ - - - - ๒๓๒ 

รวม - ๙๑ ๘๑ ๗๓ ๒๔๖ ๔๓ ๔๕ ๔๕ ๓๒ ๓๘ ๓๑ ๒๓๔ - - ๒๓ ๒๓ - - - - ๕๐๓ 

ห้อง - ๓ ๓ ๓ ๙ ๒ ๒ ๒ ๑ ๒ ๑ ๑๐ - - ๑ ๑ - - - - ๒๐ 

แสงธรรม 

ชาย - - - - - - - - - - - - ๒๑๓ ๑๙๗ ๔๑๓ ๕๕๓ ๙๕ ๙๙ ๘๘ ๒๘๒ ๘๓๕ 

หญิง - - - - - - - - - - - - ๒๗๔ ๒๘๓ ๒๕๙ ๘๑๖ ๒๔๕ ๒๐๘ ๒๒๖ ๖๗๙ ๑,๔๙๕ 

รวม - - - - - - - - - - - - ๔๗๘ ๔๘๐ ๔๐๑ ๑,๓๖๙ ๓๔๐ ๓๐๗ ๓๑๔ ๙๖๑ ๒,๓๓๐ 

ห้อง - - - - - - - - - - - - ๑๒ ๑๒ ๑๑ ๓๕ ๙ ๘ ๙ ๒๖ ๖๑ 

 

ที่มาของข้อมูล :ณ เดอืนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
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ตารางจํานวนนักเรียนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสุไหงโก-ลก 

 
สถานศึกษา ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย ปอ. (คน) ปวช. (คน) หมายเหตุ 

กศน.สุไหงโก-ลก 
     -  นักศึกษาปกติ 
     -  คูปองส่งเสริมการศึกษาภาคี
เครือข่าย (อบต.) ร่วมจัด 
 

 
๑๗๘ 

 
๗๖๐ 

 
๕๓๗ 

   

รวม ๑๗๘ ๗๖๐ ๕๓๗    
 

ท่ีมาของข้อมูล : ณ วันท่ี ๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘กศน.สุไหงโก-ลก 
 

๕. ข้อมูลด้านสาธารณสุข 
๕.๑  สถานบริการสาธารณสุข 
 -  จํานวนโรงพยาบาลรัฐ จํานวน  ๑  แห่งคือ 
 - โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 
 -  จํานวนศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัด อปท  จํานวน  ๑  แห่ง 
 -  จํานวนศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จํานวน  ๒  แห่ง 
 (ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ ๑ และ ๒) 
 

บริการท่ีให้ในศูนย์บริการ ดังนี ้
-  ตรวจรักษาพยาบาล 
-  คัดกรองโรคเรื้อรัง 
-  ฉีดวัคซีน, ยาคุมกําเนิด 
-  ส่งเสริมสุขภาพ 
-  ป้องกันโรคติดต่อ 
-  สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน 
-  สนับสนุนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
-  จํานวนคลินิกเอกชน  จํานวน  ๑๗  แห่ง 
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๕.๒  การจัดบริการสาธารณสุขโดย อปท.หรือร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรอ่ืนๆ 
-  กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาล ร่วมกับ สปสช. (จํานวนคน) 

  จํานวน  ๔๑,๔๔๖   คน  ปี พ.ศ. 
-  กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาล ร่วมกับ สปสช. (จํานวนเงิน) 

  จํานวน  ๑,๑๑๙,๑๔๒  บาทปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (๑,๑๑๙,๐๔๒ บาท) 
๕.๓  การให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน  
 - เริ่มตั้งแต่ป.ี.....๒๕๕๔........ 
 - บุคลากรท่ีผ่านการฝึกอบรม  จํานวน   ๑๔    คน 
 - รถ จํานวน  ๑   คัน 
 - จํานวนงบประมาณท่ี อปท.สมทบการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
๕.๔  อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) 
 - จํานวน (อสม.)  ๑๙๘   คน 
๕.๕  บุคลากรทางการแพทย์ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในสถานพยาบาล/สถานบริการสาธารณสุข/สถานีอนามัย 
ท่ีสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

-  นักบริหารงานสาธารณสุข  จํานวน  ๓  คน 
-  พยาบาลวิชาชีพ  จํานวน  ๑  คน 
-  นักวิชาการสุขาภิบาล  จํานวน  ๑ คน 
-  นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  จํานวน  -  คน 

ท่ีมาของข้อมูล : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ณ เดือน  มกราคม  ๒๕๕๘ 
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๖.  ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 
ขยะท่ัวไป 

-  ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน  ๔๓.๖   ตัน/วัน 
-  การคัดแยกขยะ 

  �มีการคัดแยกขยะ � ไม่มีการคัดแยก 
 -  ปริมาณขยะท่ีนําไปกําจัด ณ สถานท่ีกําจัด  ๑๒,๓๑๕   บาท/วัน 
 -  นอกพ้ืนท่ีเสียค่าใช้จ่าย  ๓๓๓๗.๔๗   บาท/วัน 
          -  ค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะอัตราเฉลี่ยตันละ   ๒๘๒  บาท/วัน 
ขยะมูลฝอยติดเชื้อ 

-  การเก็บค่าธรรมเนียม เก็บขน/ขนส่ง/กําจัด 
 � มีการเก็บ  � ไม่มีการเก็บ 

-  จํานวนน้ําเสียมีระบบบําบัดหรือไม่มีระบบบําบัด 
 � มีระบบบําบัด � ไม่มีระบบบําบัด 
ท่ีมาของข้อมูล :ข้อมูลปริมาณขยะ ณ วันท่ี  ๓๑   ธันวาคม  ๒๕๕๗ 
 

๗.  ข้อมูลด้านการเงินการคลัง 
 กองทุนหมู่บ้าน 
 - จํานวนกองทุนทุกประเภทท้ังหมด   ๑๒  กองทุน ยอดเงินรวม  ๔,๖๓๘,๓๑๐.๐๒  บาท แยกเป็น  
 ๑. กองทุนชุมชนเสาสัญญาณ 
 ๒. กองทุนชุมชนกือดาบารู 
 ๓. กองทุนชุมชนโต๊ะลือเบ 
 ๔. กองทุนชุมชนดงงูเห่า 
 ๕. กองทุนชุมชนตันหยงมะลิ 
 ๖. กองทุนชุมชนกือบงกาแม 
 ๗. กองทุนชุมชนบือเร็ง 
 ๘. กองทุนชุมชนกูโบร์ 
 ๙. กองทุนชุมชนหลังด่าน 
 ๑๐. กองทุนชุมชนบาโงปริเม็ง 
 ๑๑. กองทุนชุมชนหัวสะพาน 
 ๑๒. กองทุนชุมชนโก-ลกวิลเลจ 
 ท่ีมาของข้อมูล:ณ  เดือน มกราคม  ๒๕๕๘
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สถานะการคลัง 
ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ๕ ปีย้อนหลัง 

 
ประเภทรายรับ 

รายรับจริง ประมาณการ 
พ.ศ.๒๕๕๖ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ.๒๕๕๕ 

รายได้จัดเก็บเอง ๑๔,๕๖๘,๑๐๖.๒๒ ๑๕,๐๑๑,๒๑๕.๙๔ ๑๖,๗๑๒,๔๖๗.๑๐ ๑๖,๑๔๐,๐๘๑.๓๔ ๑๔,๔๘๐,๐๐๐ 
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและ
ใบอนุญาต 

๔,๐๗๘,๙๘๑.๕๗ ๔,๑๑๖,๔๘๒.๐๓ ๔,๐๕๙,๒๒๓.๓๙ ๔,๓๘๕,๔๙๐.๐๗ ๓,๕๖๖,๐๐๐ 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๖,๗๐๕,๕๐๒.๑๕ ๘,๒๗๔,๒๘๗,๐๒ ๑๑,๓๘๖,๓๔๒.๖๕ ๑๐,๙๒๒,๘๐๑.๗๙ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชย ์

๒,๗๕๖,๓๑๔.๔๗ ๓,๓๕๕,๙๖๖.๒๕ ๓,๒๗๓,๖๒๙.๘๗ ๓,๗๙๗,๔๙๒.๗๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๒,๘๖๓,๙๑๐.๕๓ ๔๑๙,๗๘๐.๘๔ ๙๘๙,๙๔๐.๘๗ ๗๓๒,๕๗๑.๓๕ ๖๖๐,๐๐๐ 
หมวดรายได้จากทุน ๓๕,๓๐๐ ๔๓,๑๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ ๒๑๖,๖๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
รวมรายได้จัดเก็บ ๓๑,๐๐๘,๑๑๔.๙๔ ๓๑,๒๒๐,๘๓๒.๐๘ ๓๕,๙๘๖,๖๐๓.๘๘ ๓๖,๑๙๔,๙๗๔.๒๕ ๓๒,๗๕๖,๐๐๐ 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     

หมวดภาษีจัดสรร ๑๐๑,๘๗๗,๖๘๒.๗๙ ๑๐๙,๗๑๔,๘๒๗.๒๔ ๑๓๒,๐๙๖,๕๖๘.๒๕ ๑๒๕,๐๐๑,๙๔๑.๓๒ ๑๑๔,๘๕๐,๐๐๐ 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑๐๑,๘๗๗,๖๘๒.๗๙ ๑๐๙,๗๑๔,๘๒๗.๒๔ ๑๓๒,๐๙๖,๕๖๘.๒๕ ๑๒๕,๐๐๑,๙๔๑.๓๒ ๑๑๔,๘๕๐,๐๐๐ 
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ประเภทรายรับ 

รายรับจริง  

ประมาณการ 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ.๒๕๕๗ 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

     

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจ
หน้าที่และภารกิจโอนเลือกทํา 

๖๓,๘๔๓,๔๖๒ ๑๙๘,๓๒๒,๓๘๗.๕๗ ๓๔,๒๓๓,๕๖๗ ๓๙,๖๓๓,๙๔๖ ๔๐,๙๙๑,๘๐๐ 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - - ๑๐๗,๙๒๔,๒๒๑.๖๙ ๑๐๒,๑๘๒,๖๕๖.๒๘ ๑๖,๔๑๘,๔๐๐ 

เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ๑๒๒,๖๔๗,๒๗๕.๒๗ - ๘๘,๓๘๙,๖๘๔ ๙๔,๐๓๑,๐๕๗.๔๔ ๙๗,๔๐๘,๒๐๐ 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๑๘๖,๔๙๐,๗๓๗.๒๗ ๑๙๘,๓๒๒,๓๘๗.๕๗ ๒๓๐,๕๔๗,๔๗๒.๖๙ ๒๓๕,๘๔๗,๖๕๙.๗๒ ๑๕๔,๘๑๘,๔๐๐ 

รวม ๓๑๙,๓๗๖,๕๓๕ ๓๓๙,๓๗๖,๕๓๕ ๓๙๘,๖๓๐,๖๔๔.๘๒ ๓๙๗,๐๔๔,๕๗๕.๒๙ ๓๐๒,๔๒๔.๔๐๐ 
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รายจ่ายตามงบรายจ่าย 

 
หมวดรายจ่าย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ พ.ศ.๒๕๕๔ พ.ศ.๒๕๕๕ ประมาณการ 

พ.ศ.๒๕๕๖ 
๑. งบกลาง 
๒. งบบุคลากร 
๓. งบดําเนินการ 
๔. งบลงทุน 
๕. งบรายจ่ายอื่น 

๑๐,๓๓๒,๓๐๗ 
๕,๘๑๙,๔๘๒๓.๑๕ 
๗๒,๘๗๙,๑๕๐.๐๓ 
๔๒,๐๙๐,๕๗๒.๙๔ 

- 

๑๐,๑๑๗,๘๗๘.๒๕ 
๖๑,๘๐๙,๒๘๖.๓๐ 
๘๒,๒๔๑,๑๕๒.๖๐ 
๑๙,๘๖๕,๗๑๖.๑๘ 

- 

๑๐,๙๘๓,๙๓๗.๔๔ 
๑๐๕,๘๑๕,๓๙๙.๙๑ 
๗๕,๙๑๔,๖๘๒.๐๖ 
๒๔,๐๐๘,๕๙๗.๙๑ 

- 

๘,๐๗๑,๖๐๗.๕๕ 
๑๑๔,๕๗๑,๙๕๗.๘๔ 
๗๕,๙๑๔,๖๘๒.๙๑ 
๒๔,๐๐๘,๕๙๗.๙๑ 

- 

๑๔,๕๐๑,๙๒๐ 
๑๓๓,๘๙๕,๐๗๐ 
๙๖,๕๘๘,๙๔๐ 
๓๙,๗๒๙,๑๘๐ 

- 
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น ๑๘๓,๔๙๖,๘๕๓.๑๒ ๑๗๔,๐๓๔,๐๓๓.๓๓ ๒๓๗,๙๒๑,๔๗๘.๓๔ ๒๓๗,๙๒๑,๔๗๘.๓๔ ๒๘๔,๗๑๕,๑๑๐ 
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ข้อมูลของสถานธนานุบาล 

 

รายการ 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑. เงินทุน (ทุนดําเนินการ) 

๒. เงินทุนหมุนเวียน 

๓. กําไรสุทธ ิ

๔. ผู้ใช้บริการ 

    ๔.๑ จํานํา (ราย) 

    ๔.๒ ไถ่ถอน (ราย) 

๕.ทรัพย์ท่ีหลุดจอง 

๒๙,๐๗๔,๘๘๗.๘๘ 

- 

๑๐,๙๑๒,๐๙๙.๕๗ 

 

๓๒,๙๐๒ 

๓๑,๔๕๑ 

๒,๘๑๙,๑๐๐ 

๓๕,๓๑๓,๒๕๔.๙๗ 

- 

๑๒,๖๕๘,๓๐๙.๐๑ 

 

๓๖,๕๕๘ 

๓๔,๒๙๘ 

๕,๘๓๐,๑๐๐ 

๔๑,๖๔๒,๔๐๙.๔๘ 

- 

๑๓,๒๑๙,๐๘๐.๔๒ 

 

๔๑,๗๑๔ 

๓๙,๕๐๒ 

๒,๔๐๑,๙๐๐ 

  

ท่ีมาของข้อมูล: ณ มกราคม ๒๕๕๘สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

๘.  ข้อมูลด้านอ่ืนๆ 

๘.๑ ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีสําคัญ 
 - กลุ่มหรือแหล่งท่ีผลิต   

  - กรงนก      ชุมชนมัสยิดกลาง 
  - กลุ่มแม่บ้านเกษตรรวมใจ    ชุมชนเสาสัญญาณ 
  - ขนมเค้ก ดอกไม้ใบยางพารา    ชุมชนโต๊ะลือเบ 
  - ผ้าปาเตะ      ชุมชนบาโงเปาะเล็ง 

 - แกะสลักไม้      ชุมชนกือดาบารู   
  - กลุ่มทําดอกไม้จากผ้าใยบัว    ชุมชนจือแรตูล ี
  - กลุ่มส่งเสริมยกระดับสินค้า  OTOP (โรตีสําเร็จรูป) ชุมชนบือเร็ง 
  - กลุ่มพัฒนาทักษะการพับผ้าขนหน ู   กลุ่มผู้สูงอายุ 
 

ท่ีมาของข้อมูล :ณ เดือน มกราคม ๒๕๕๘ กองสวัสดิการสังคม
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๘.๒ กิจกรรมท่ีสําคัญเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในท้องถิ่น 
๑. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด 
๒. โครงการศึกษาภาษาอังกฤษเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
๓. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และการป้องกันการใช้ยาเสพติดให้เยาวชนเข้าค่ายอบรม สานฝัน 
สู่วันใหม่ญาลันนันบาร ู

ท่ีมาของข้อมูล: ณ เดือน มกราคม ๒๕๕๘ สํานักปลัดฯ 
 

๘.๓ ปัญหาหลักในท้องถิ่น 
 

ปัญหา มาก ปานกลาง น้อย ไม่มีปัญหา 
ปัญหายาเสพติด /    
ปัญหาท่ีดินทํากิน/ท่ีอยู่อาศัย   /  
ปัญหาการว่างงาน   /  
ปัญหาคนเร่ร่อน   /  
ปัญหาหนี้สินนอกระบบ  /   
ปัญหาผู้มีอิทธิพล    / 
ปัญหาเด็กและเยาวชน /    
ปัญหาสิ่งแวดล้อม  /   
ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  /   
ปัญหาผู้ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย /    
ปัญหาการหลอกลวง   /  
ปัญหาจราจร  /   
ปัญหาอ่ืนๆ     
ปัญหาอ่ืน  ระบุ.................................     

 

ท่ีมาของข้อมูล:กองสวัสดิการและสังคม ณ มกราคม ๒๕๕๘ 

 สรุป จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า ปัญหายาเสพติด ปัญหาเด็กและเยาวชนและปัญหาผู้ประกอบ
อาชีพผิดกฎหมาย เป็นปัญหาท่ีสําคัญของท้องถ่ิน ซึ่งจะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครองและสังคมท่ี
จะต้องช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้ปัญหาต่างๆ รุนแรงมากข้ึน 
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๘.๔ ข้อมูลด้านความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข 

ตารางข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต จากเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นท่ีอําเภอสุไหงโก-ลก 
 

 
เดือน 

 
ประเภท 

 
เหตุการณ/์ครั้ง 

ปี  พ.ศ. ๒๕๕๗   
หมายเหตุ บาดเจ็บ เสียชีวิต 

มกราคม - - - -  
กุมภาพันธ์ - - - -  
มีนาคม - - - -  
เมษายน - - - -  
พฤษภาคม ความม่ันคง ๒ ๑๐ ๑  
มิถุนายน - - - -  
กรกฎาคม - - - -  
สิงหาคม - - - -  
ตุลาคม ความม่ันคง/ระเบิด ๑ ๕   
พฤศจิกายน - - - -  
ธันวาคม - - - -  

รวม ๓ ๑๗ ๑  
 

ตารางข้อมูลสถิติคดีอาญา ๕ กลุ่ม ท่ีเกิดข้ึนในเขตอําเภอสุไหงโก-ลก 
( ๑ มกราคม ๒๕๕๗ – ๓๑ธนัวาคม ๒๕๕๗) 

 
คดีกลุ่มท่ี พ.ศ. ๒๕๕๗ (คด)ี 

๑.คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ ๑๖ 
๒.คดีชีวิต ร่างกายและเพศ ๒๓ 
๓.คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ๑๒๑ 
๔.คดีอาญาท่ีน่าสนใจ ๖๙ 
๕.คดีท่ีรัฐเป็นผู้เสียหาย ๑,๑๘๑ 

รวม ๑,๔๑๐ 
  

ท่ีมาของข้อมูล: ณ วันท่ี ๒กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สภ. สุไหงโก-ลก 

  

 

 

 



 

แผนพัฒนาสามป(ี๒๕๕๙ –๒๕๖๑) ����	� 

การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกได้รวบรวมข้อมูลจากช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี ้

๑. การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ประจําปี ๒๕๕๘ 
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกได้เห็นความสําคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ี ในการรับฟังปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในชุมชนท้ัง ๒๘ ชุมชน ให้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมเสนอปัญหา ความต้องการของ
ประชาชน จึงจัดประเพ่ือรับฟังความคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ประจําปี ๒๕๕๘ณ 
ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๔ โดยได้นําปัญหาและความต้องการท่ีได้จากประชนชนจากแผนชุมชน โดยตัวแทน
ชุมชนเป็นผู้คัดเลือกมาเป็นข้อมูลในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเพ่ือให้การพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกมี
ประสิทธิภาพ สนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 

 

 

 
๒. การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก                                              
 ในการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้จัดเก็บตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อมูล
พ้ืนฐานชุมชน โดยประกอบด้วย ๕ หมวด ๓๐ ตวัชี้วัด ดังนี ้



 

แผนพัฒนาสามป(ี๒๕๕๙ –๒๕๖๑) ����	� 

หมวดท่ี ๑ สุขภาพดี (คนไทยมีสุขภาพและอนามัย) มี ๗ ตัวช้ีวัด 
เด็กแรกเกิดมีน้ําหนักไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ กรัม 
เด็กแรกเกิดถึง ๑๒ ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย ๖ เดือนแรกติดต่อกัน 
ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพ่ือบําบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม 
คนอายุ ๓๕ ปีข้ึนไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจําปีเพ่ือคัดกรองความเสี่ยงฯ 
คนอายุ ๖ ปีข้ึนไป ออกกําลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ วันๆ ละ ๓๐ นาที 

หมวดท่ี ๒ มีบ้านอาศัย (คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม) มี ๘ ตัวช้ีวัด 
ครัวเรือนมีความม่ันคงในท่ีอยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร 
ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี 
ครัวเรือนมีน้ําใช้เพียงพอตลอดป ี
ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูกสุขลกัษณะ 
ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 
ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธ ี
ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ครอบครัวมีความอบอุ่น 

หมวดท่ี ๓ ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาท่ีเหมาะสม) มี ๕ ตัวช้ีวัด 
เด็กอายุ ๓-๕ ปีเต็ม ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน 
เด็กอายุ ๖-๑๔ ปีได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี 
เด็กจบชั้น ม.๓ ได้เรียนต่อชั้น ม.๔ หรือเทียบเท่า 
เด็กจบการศึกษาบังคับ ๙ ปี ท่ีไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทํา ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ 
คนอายุ ๑๕-๖๐ ปีเต็ม อ่านเขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ 

หมวดท่ี ๔ รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงานทําและมีรายได)้ มี ๔ ตัวช้ีวัด 
คนอายุ ๑๕-๖๐ ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได้ 
คนอายุมากกว่า ๖๐ ปีเต็มข้ึนไป มีอาชีพและมีรายได้ 
คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี 
ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 

หมวดท่ี ๕ ปลกูฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม) มี ๖ ตัวช้ีวัด 
คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราวฯ) 
คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ 
คนอายุ ๖ ปีข้ึนไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
คนสูงอายุ ได้รับการดูจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรือภาครัฐ 
คนพิการ ได้รับการดูจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรือภาครัฐ 
คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมทํากิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของชุมชน 

ผลการพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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การประเมินผลการนํายุทธศาสตร์และแนวทางแผนพัฒนาประจําปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ทราบถึงผลการพัฒนาท่ีผ่านมาว่าเทศบาลได้นําแผนงาน/โครงการไปปฏิบัติมากน้อยเพียงใดและบรรลุ
วัตถุประสงค์การพัฒนาหรือไม่ 
 ๒.๒การสรุปสถานการณ์พัฒนา 
 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาท่ีผ่านมา สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีต้องการอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนการพัฒนา
ในทุกระดับ รวมท้ังสนองตอบนโยบายของรัฐบาลและท้องถ่ิน พร้อมสนับสนุนส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการวางแผนการพัฒนาและการบริหารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ให้สุไหงโก-ลกเป็นเมืองแห่ง
การศึกษา กีฬาและการท่องเท่ียว คุณภาพชีวิตประชาชนดี มีโครงสร้างได้มาตรฐานและยึดแนวทางการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 
  ผลการพัฒนาเทศบาลสุไหงโก-ลกในระยะท่ีผ่านมาเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล 
ซึ่งสามารถสรุปแยกได้ดังนี ้

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. โครงการเดินท่อประปาภายในตลาดสดเทศบาล (ตลาดรถไฟ) 
๒. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย ๘ (ช่วงท่ี ๑) 
๓. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ํา ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย ๘ (ช่วงท่ี 
๒) 
๔. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณตลาดสดเทศบาล (ตลาดรถไฟ) 
๕. โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า บริเวณตลาดสดเทศบาล (ตลาดรถไฟ) 
๖. โครงการอุดหนุนให้การไฟฟ้าดําเนินการเก่ียวกับไฟฟ้าสาธารณะถนนสายต่างๆในเขตเทศบาล 

 ๒. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๑. โครงการพัฒนาและฝึกอาชีพประชาชนในชุมชน 
 ๒. โครงการช่วยเหลือคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ของพระบรมวงศานุวงศ์และผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
 ๓. โครงการส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ 
 ๔. โครงการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน 
 ๕. โครงการก่อสร้างอาคารเพ่ือจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ 
 ๖. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 ๗. โครงการการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
 ๘. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน (SBMLD) 
 ๙. โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาล 
 ๑๐. โครงการอนุบาลสร้างสรรค์ 
 ๑๑. โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 
 ๑๒. โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกรมศาสนา 
 ๑๘. โครงการจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
 ๑๙.โครงการจัดนิทรรศการวิชาการและแสดงผลงานนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาลระดับภาคและ
 ระดับประเทศ 
 ๒๐. โครงการจัดอบรมเข้าค่ายอบรมต่างประเทศให้นักเรียนในโรงเรียน 
 ๒๑. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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 ๒๒. โครงการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
 ๒๓. โครงการอบรมภาษามลาย ู
 ๒๔.โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาความรู้ทางวิชาการและทัศนศึกษาดูงานของพนักงานครูเทศบาล
 และบุคลากรทางการศึกษา 
 ๒๕. โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ๒๖. โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของครูสอนศาสนา 
 ๒๗. โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน(ตาดีกา) 
 ๒๘. โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ๒๙. โครงการรณรงค์เพ่ือป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
 ๓๐. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด 
 ๓๑. โครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมภายในสนามกีฬามหาราช 
 ๓๒. โครงการจัดงานส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 
 ๓๓. โครงการตาดีกาสัมพันธ ์
 ๓๔. โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง 
 ๓๕. โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
 ๓๖. โครงการอบรมด้านสาธารณสุขในกลุ่มต่างๆ(ผู้ประกอบการ) 
 ๓๗. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานสุขาภิบาลอาหาร พัฒนาแผงลอยจําหน่ายอาหารให้ถูกหลัก
 สุขาภิบาล 
 ๓๘. โครงการอบรมจัดระเบียบผู้ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 ๓๙. โครงการอบรมด้านสาธารณสุขในกลุ่มต่างๆ 
   - กลุ่มเลี่ยงนักเรียน 
   - กลุ่มเด็ก 
 ๔๐. โครงการใช้จ่ายในการอบรมทางด้านสาธารณสุขในกลุ่มต่างๆ (งบอุดหนุนท่ัวไป กําหนด
 วัตถุประสงค์) 
 ๔๑. โครงการใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานสาธารณสุขมูลฐานแก่ อสม. 
 ๔๒. โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อประจําถ่ินในชุมชน 
 ๔๓. โครงการเทศบาลสัญจร 
 ๔๔. โครงการสนับสนุนระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
 ๔๕. โครงการศึกษาดูงานแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารและตลาดสด 
 ๔๖. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๑. โครงการจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินของทางราชการประชาชนและทรัพย์สินสาธารณะ 
๒. โครงการจัดซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปดิ 
๓. โครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานีขนส่ง 
๔. โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด 

๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
๑. โครงการเช่าท่ีดินของการรถไฟ 
๒. โครงการจัดงานเทศกาลอาหารจานเด็ด 
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๓. โครงการถนนคนเดิน 
๔. โครงการเช่าท่ีดินของการรถไฟ 
๕. โครงการยกระดับสินค้าในชุมชน 
๖. โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาความยากจนและการดําเนินการตามแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

 ๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๑. โครงการรักษ์แม่น้ําโก-ลก  
 ๒. โครงการส่งเสริมการอนรุักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
 ๓. โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสวนสาธารณะของเทศบาล 
 ๔. โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสนามกีฬามหาราช 
 ๕. โครงการจ้างเหมาเอกชนดําเนินการขุดลอกคูระบายน้ําภายในเขตเทศบาล 
 ๖. โครงการจ้างเหมาเอกชนดําเนินการขนย้ายและฝังกลบขยะ 
 ๗. โครงการจา้งเหมาเอกชนดําเนินการดูแลตลาดสดเทศบาล (ตลาดรถไฟ) 
 ๘. โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดภายในชุมชน (นําร่อง ๓ ชุมชน) 
 ๙. โครงการศึกษาความเหมาะสมสํารวจและออกแบบก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ 
 ๖. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๑. โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมมลายูสุไหงโก-ลก 
 ๒. โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญต่างๆ 
 ๓. โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ิน 
 ๔. โครงการอุดหนุนสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส 
 ๕. โครงการอบรมผู้สอนคัมภีร์กุรอานในเขตเทศบาล 
 ๖. โครงการอบรมสัมมนาผู้นําศาสนาและทัศนศึกษาดูงาน 
 ๗. โครงการอุดหนุนศาลเจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ 
 ๘. โครงการอุดหนุนกิจการด้านการศาสนา 
 ๙. โครงการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฏอน 
 ๑๐. โครงการก่อสร้างอาคารละหมาด 
 ๑๑. โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชน 
 ๑๒. โครงการอาสาพัฒนาชุมชน 

๗. ด้านบริหารจัดการท่ีด ี
๑. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 
๒. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
๓. โครงการจัดซื้อเรือไฟเบอร์กลาส 
๔. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร(์กองวิชาการฯ,กองคลัง,สํานักการศึกษา,สถานธนานุบาล) 
๕. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 
๖. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
๗. โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 
๘. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
๙. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
๑๐. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
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๑๑. โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 
๑๒. โครงการจัดซื้อชั้นวางเอกสาร 
๑๓. โครงการจัดซื้อชุดรับแขก 
๑๔. โครงการจัดซื้อตู้เสื้อผ้า 
๑๕. โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก 
๑๖. โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก ๑๕ ลิ้นชัก 
๑๗. โครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอ้ีสําหรับโรงอาหาร 
๑๘. โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาหน้าสิบ ชุดเก้าลงลักปิดทอง 
๑๙. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาพร้อมติดตั้งสําหรับโรงเรียนเทศบาล ๓ 
๒๐. โครงการจัดซื้อจักรเย็บผ้าชนิดคอมพิวเตอร์สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ 
๒๑. โครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอ้ี 
๒๒. โครงการจัดซื้อโต๊ะโรงอาหาร 
๒๓. โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีด ี
๒๔. โครงการจดัซื้อเครื่องโทรทัศน์ 
๒๕. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
๒๖. โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 
๒๗. โครงการจัดซื้อจอคอมพิวเตอร ์
๒๘. โครงการก่อสร้างกันสาดประตูห้องเรียนและประตูห้องน้ําของอาคารเรียน ๓ 
๒๙. โครงการก่อสร้างกันสาดระหว่างอาคารเรียนนพรัตน์และอาคารพลศึกษา 
๓๐. โครงการก่อสร้างจัดทําฝาเหล็กครอบทางระบายน้ําภายในโรงเรียน 
๓๑. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ 
๓๒. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ 
๓๓. โครงการจัดสร้างฝาก้ันห้องอนุบาล ๑ และ ๒ 
๓๔. โครงการทาสีรั้วพร้อมประตูรั้ว 
๓๕. โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีฟุตบาทหน้าห้องสมุด 
๓๖. โครงการปรับปรุงอาคารบานบุรี ปูพ้ืนกระเบื้องอาคารบานบุร ี
๓๗. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนนพรัตน์ปูพ้ืนกระเบื้องหน้าระเบียงและบันได 
๓๘. โครงการปรับปรุงอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 
๓๙. โครงการจัดซื้อพัดลมติดข้างฝา 
๔๐. โครงการจัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักชนิดยืนดิจิตอล 
๔๑. โครงการจัดซื้อคูลเลอร์ต้มน้ําร้อน 
๔๒. โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ขาวดํา ชนิดเลเซอร์ 
๔๓. โครงการติดตั้งกันสาด รอบอาคารสํานักงานศูนย์กําจัดขยะฯ 

 ๔๔. โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานประจําโรงฆ่าสัตว์ 
 ๔๕. โครงการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น 
 ๔๖. โครงการจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น 
 ๔๗. โครงการจัดซื้อเครื่องแต่งก่ิงแบบเครื่องยนต์ 
 ๔๘. โครงการจัดซื้อเครื่องปั้มน้ํา 
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 ๔๙. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
 ๕๐. โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีแถว ๔ ท่ีนั่ง 
 ๕๑. โครงการจดัซื้อเครื่องโทรสาร 
 ๕๒. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
 ๕๓. โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ(สถานธนานุบาล,สถานีขนส่ง) 
 ๕๔. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet printer) 
 ๕๕. โครงการต่อเติมหลังคากันสาดอาคารสถานีขนส่ง 
 ๕๖. โครงการจัดทําป้ายชุมชน ๓ ภาษา 
 ๕๗. โครงการจัดซื้อโพเดียมไม้เนื้อแข็ง 
 ๕๘. โครงการจัดซื้อเครื่อง Power  mix 
 ๕๙. โครงการจัดซื้อเครื่องเล่น DVD 
 ๖๐. โครงการจัดซื้อชุดลําโพงฮอร์น 
 ๖๑. โครงการจัดซื้อไมโครโฟน 
 ๖๒. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 ๖๓. โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 
 ๖๔. โครงการจัดซื้อเสา Tower สามเหลี่ยม 
 ๖๕. โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานสถานีขนส่ง 
 ๖๖. โครงการวันเทศบาล 
 ๖๗. โครงการจัดทําแผนชุมชน 
 ๖๘. โครงการฝึกอบรมและจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน 
 ๖๙. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ 
 ๗๐. โครงการฝึกอบรมและประกวดภาพถ่าย”ภาพเล่าเรื่องเมืองโก-ลก” 
 ๗๑. โครงการจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณกระจายเสียงไร้สาย 
 ๗๒. โครงการก่อสร้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แบบจอ LED FULL COLOR 
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๒.๓ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
การประเมินผลการนํายุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

ทราบถึงการพัฒนาท่ีผ่านมาว่า เทศบาลได้นําแผนงาน/โครงการไปปฏิบัติมากน้อยเพียงใดและบรรลุวัตถุประสงค์
การพัฒนาหรือไม่ ซึ่งจากยุทธศาสตร์การพัฒนาท้ัง ๗ ด้าน ได้ดําเนินการจัดทําเป็นแผนงาน/โครงการและจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายเพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้มีการจัดสรรงบประมาณดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆ ดังนี ้
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการในการดําเนินการ จํานวน  ๑ โครงการ  
งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการในการดําเนินการ จํานวน ๓๙ โครงการ 
งบประมาณ  ๓๐,๔๐๒,๒๑๐ บาท 
 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
โครงการในการดําเนินการ จํานวน ๔ โครงการ งบประมาณ  ๓,๕๓๔,๕๐๐ บาท 
 ๔. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว  
โครงการในการดําเนินการ จํานวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๒,๓๔๐,๔๐๐ บาท 
 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โครงการในการดําเนินการ จํานวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๑๔,๕๕๔,๐๐๐  บาท 
 ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
โครงการในการดําเนินการ จํานวน ๑๓ โครงการ งบประมาณ ๙,๑๒๗,๐๐๐ บาท 
          ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
โครงการในการดําเนินการ จํานวน ๖๘ โครงการ งบประมาณ ๑๖,๖๖๑,๕๐๐ บาท 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบจํานวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณในแผนพัฒนา ประจําปี ๒๕๕๘ 
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กับจํานวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณท่ีดําเนินการจริง 
 
 

ยุทธศาสตร ์

จํานวน
โครงการใน
แผนพัฒนา 
๒๕๕๘ 

จํานวน 
โครงการที ่
ดําเนินการ

จริง 

 
ร้อยละ 

จํานวน
งบประมาณใน
แผนปี ๒๕๕๘ 

จํานวน
งบประมาณที่
ดําเนินการจริง 

 
ร้อยละ 

๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒๑ ๖ ๒๘.๕๗ ๒๐,๗๙๘,๐๐๐ ๒,๑๕๐,๐๐๐ ๑๐.๓๔ 
๒.ด้านงานสง่เสริมคุณภาพชีวติ ๔๓ ๔๑ ๙๕.๓๕ ๓๒,๒๔๓,๒๒๐ ๓๐,๑๖๕,๐๘๐ ๙๓.๕๕ 
๓.ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

๔ ๔ ๑๐๐ ๒,๘๒๒,๐๐๐ ๒,๘๒๒,๐๐๐ ๑๐๐ 

๔.ด้านการวางแผนการส่งเสริมการ
ลงทุนพาณชิยกรรมและการท่องเที่ยว 

๘ ๖ ๗๕.๐๐ ๓๒,๒๗๓,๔๒๐ ๒,๒๒๓,๔๒๐ ๖.๙๘ 

๕.ด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑๑ ๙ ๘๑.๘๒ ๑๓,๕๐๙,๗๐๐ ๑๒,๘๕๙,๗๐๐ ๙๕.๑๙ 

๖.ด้านศิลปะวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

๑๓ ๑๒ ๙๒.๓๑   ๘,๗๐๗,๐๐๐ ๘,๘๖๕,๐๐๐ ๑๐๑.๘๑ 

๗.ด้านการบริหารจัดการตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

๗๙ ๗๗ ๙๗.๔๗ ๓๘,๔๒๘,๘๘๐ ๓๓,๐๑๗,๘๘๐ ๘๕.๙๒ 

รวมทั้งสิ้น ๑๗๙ ๑๕๕ ๘๖.๕๙ ๑๔๘,๗๘๒,๒๒๐ ๙๒,๑๐๓,๐๘๐ ๖๑.๙๐ 
สรุปแล้วในแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้จัดทําแผนงาน/โครงการไวท้ั้งหมด ๗ ยุทธศาสตร์ จํานวนโครงการ
ทั้งหมด   ๑๗๙ โครงการ งบประมาณ ๑๔๘,๗๘๒,๒๒๐ บาท ได้รับงบประมาณสนบัสนุนทัง้สิน้  ๑๕๕ โครงการ  
งบประมาณ  ๙๒,๑๐๓,๐๘๐ บาท 
๒.๔ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

 
สาขาการพัฒนา 

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการจริง 

ร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จํานวน
งบประมาณที่
ดําเนินการจริง 

ร้อยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด 

๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๖ ๓.๘๗ ๒,๑๕๐,๐๐๐ ๒.๓๓ 
๒.ด้านงานสง่เสริมคุณภาพชีวติ ๔๑ ๒๖.๔๕ ๓๐,๑๖๕,๐๘๐ ๓๒.๗๕ 
๓.ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

๔ ๒.๕๘ ๒,๘๒๒,๐๐๐ ๓.๐๖ 

๔.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

๖ ๓.๘๗ ๒,๒๒๓,๔๒๐ ๒.๔๑ 

๕.ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๙ ๕.๘๑ ๑๒,๘๕๙,๗๐๐ ๑๓.๙๖ 

๖.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ี
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

๑๒ ๗.๗๔ ๘,๘๖๕,๐๐๐ ๙.๖๓ 

๗.ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ๗๗ ๔๙.๖๘ ๓๓,๐๑๗,๘๘๐ ๓๕.๘๕ 
รวมทั้งสิ้น ๑๕๕ ๑๐๐ ๙๒,๑๐๓,๐๘๐ ๑๐๐ 

 

ส่วนที่ ๓ 
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การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัต ิ
“วิสัยทัศน”์ 

“สุไหงโก-ลก เมืองแห่งการศึกษา กีฬาและท่องเท่ียว คุณภาพชีวิตประชาชนด ี
มีโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐาน” 

“พันธกิจ” 
 ๑ .พัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกด้านแก่ประชาชนทุกวัยให้ได้มาตรฐานสากลเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 ๒. ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ท้ังประเภทสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 
 ๓. ดําเนินการให้ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
 ๔. บริหารโดยยึดหลักการบริหารจัดการท่ีดี หลักธรรมมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของประชาชนอย่างแท้จริง  

๕. พัฒนาด้านสาธารณสุขเชิงรุก เน้นสร้างสุขภาพของคนในชุมชนเมืองให้มีความม่ันคง  
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 ๖. พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งข้ึน 
 ๗. พัฒนาศักยภาพ ทางด้านร่างกาย จิตใจ การอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
 ๘. ส่งเสริมกิจการด้านศาสนา  
 ๙. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถ่ิน ให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ 
ของเมือง 

 

ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดนราธิวาส 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     ๑.๑ บุกเบิก  สร้าง ปรับปรุง  บํารุงรักษาทางคมนาคม  สะพาน  เข่ือน  ระบบระบายน้ํา 
     ๑.๒ สร้างและปรับปรุงแหล่งน้ําอุปโภค  บริโภค 
     ๑.๓ จัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตําบล 
     ๑.๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
     ๑.๕ จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างท่ัวถึง 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     ๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถ่ิน 
     ๒.๒ ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
     ๒.๓ ส่งเสริมการศึกษาท้ังใน นอกระบบและตามอัธยาศัย  โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษา  
     ๒.๔ ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
     ๒.๕ ส่งเสริมด้านการออกกําลังกาย  การกีฬา  และนันทนาการ 
     ๒.๖ ส่งเสริมการป้องกัน  รักษา  ควบคุมโรค  ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
 ๒.๗ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ือรับรองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
     ๓.๑ ส่งเสริมให้ความรู้  ความเข้าใจ  แก่ประชาชน  เก่ียวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย 
     ๓.๒ พัฒนาศักยภาพของท้องถ่ินในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบ 
                    เรียบร้อยในท้องถ่ิน 
     ๓.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถ่ิน 
     ๓.๔ ส่งเสริมให้ผู้นําศาสนาเข้ามามีบทบาทเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแก้ปัญหาความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  และการท่องเท่ียว 
     ๔.๑ ส่งเสริมการตลาด  การค้า  การลงทุนในท้องถ่ิน  และเมืองชายแดนเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
     ๔.๒ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถ่ิน 
     ๔.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
     ๔.๔ พัฒนาส่งเสริมการท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
 ๔.๕ ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ๕.๑ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ๕.๒ ส่งเสริม  สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
     ๕.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
     ๕.๔ จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย 
     ๕.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     ๖.๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  สืบทอดจารีตประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 
     ๖.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถ่ิน  และปูชนียบุคคล 
 ๖.๓ เสริมสร้างและทํานุบํารุงศาสนาตลอดจนศิลปะวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
     ๖.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถ่ิน 
     ๖.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ของเด็ก  เยาวชนและประชาชน 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๗  ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     ๗.๑ พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 
     ๗.๒ พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช้  ตลอดถึงสถานท่ีในการปฏิบัติงาน 
     ๗.๓ พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
     ๗.๔ ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการท่ีทันสมัย  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 
     ๗.๕ ส่งเสริมและสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
 ๗.๖ พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดําเนินงานขององค์กรเพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียน 
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แผนที่ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
  (Strategy Map) 
 
   
 
   
      
   
        
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

สุไหงโก-ลกเมืองแห่งการศึกษากีฬาและท่องเที่ยวคุณภาพชีวิตประชาชนดีมีโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน 

พันธกิจ 

-ด้านการจัดการศึกษา 

๑.ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรูแ้ละภูมปิัญญาท้องถิน่               

๒.ให้มีอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่ดีมคีุณภาพและทันสมยั              

๓.พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน 

๔.พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล

-ด้านโครงการพื้นฐานและการพัฒนาเมอืง 

๑.ปรับปรุง ก่อสร้าง ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคต่างๆ 

๒.ปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มีแสงสว่างอย่างทั่วถึง 

-ด้านเศรษฐกิจและ 

การท่องเที่ยว 

 ๑.พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ 

-ด้านการเมอืง  

การบรหิาร  

๑.ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย 

๒.กระจายอํานาจโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

-ด้านการพัฒนาสังคม  

๑.เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนด้วยการปรับปรุงการให้บริการ
สาธารณสุขให้ทั่วถึง 

๒.ขยายงานด้าน สาธารณสขุมูลฐานสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง 

-ด้านการกฬีา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภมูิ

ปัญญาทอ้งถิ่น 

๑.ส่งเสริมการเปน็เลศิทางกีฬา 

เป้าประสงค์ ๑.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการศึกษา ๒.ระบบโครงสร้างพืน้ฐานครบถว้นได้มาตรฐาน ๑.ส่งเสริมสนับสนนุอาชีพ พัฒนาอาชีพให้กับคนในชุมชน ๑.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาล 

๒.การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารใหท้ั่วถึง 

๑.ส่งเสริมสุขภาพอนามยัตลอดจนการพัฒนาด้านสาธารณสุข 

๒.เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

๑.การส่งเสริม ทํานุบํารุงศาสนา 

๒.ส่งเสริมสนับสนนุให้มีการอนรุักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีต

ยุทธศาสตร ์

๒.ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสร้าง
อาชีพแบบยั่งยนืให้กับประชาชนใน
ท้องถิ่น 

๒.ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

๓.ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

๔.ส่งเสริมศักยภาพศนูย์ปฏบิัติการการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 

๓.ส่งเสริมใหค้วามคามรู้ ความเข้าใจ แก่
ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ระบบประชาธิปไตย 

๒.พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยัตลอดจนการรักษา
ความสงบเรียนร้อยในท้องถิน่ 

๓.เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วน
ร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยใน
ท้องถิ่น 

๔.ส่งเสริมให้ผู้นําศาสนาเข้ามามีบทบาทเพื่อ

๑.พัฒนาความรูค้วามสามารถและ
คุณธรรมจริยธรรมแก่บคุลากรในองค์กร 

๒.พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ 
ตลอดถึงสถานที่ในการปฏบิัติงาน 

๓.พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

๔.ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่
ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

๔.ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนใน
ท้องถิ่น และเมืองชายแดน เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน 

๒.ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์
ในท้องถิ่น 

๓.ส่งเสริมให้ประชายึดหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 

๑.อนรุักษ์และฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๒.ส่งเสริม สนับสนนุให้ประชาชนในชุมชน
มีจิตสํานึกในการร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓.ปรบัปรุงภมูิทัศน์ในชมุชนและเมือง 

๖.ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟืน้ฟู สืบทอดจารีต
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 

๒.ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปญัญาท้องถิ่น 
และปูชนยีบคุคล 

๓.เสริมสร้างทํานุบํารุงศาสนา ตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์ 

แนวทางการพฒันา 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสรมิคณุภาพชีวิต ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

ด้านการวางแผน การส่งเสรมิการลงทุนพาณิช
ยกรรมและการท่องเที่ยว 

ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

๑.ก่อสร้าง บุกเบกิ ปรับปรุงบํารุงรักษา
ทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบ
ระบายน้ํา 

๒.ก่อสร้างปรบัปรุงแหล่งน้ําอุปโภค
บริโภค 

๓.จัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและ
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นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
นางสุชาดา  พันธ์นรา  นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก ได้แถลงนโยบายการบริหารงานเทศบาลเมือง 

สุไหงโก-ลกต่อสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกไว้เม่ือวันท่ี ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ โดยการนํานโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมโดยมีประเด็นนโยบายท่ีสําคัญ จํานวน ๖ ประเด็น ๒๔ แนวทาง ดังต่อไปนี ้

๑. นโยบายด้านการจัดการศึกษา  โดยมุ่งเน้นและพัฒนาการศึกษาในทุกด้านแก่ประชาชนวัยเพ่ือเข้าสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้  มีแนวทางดําเนินการดังนี ้
  ๑.๑ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือรองรับ
การเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน โดยจัดให้มีการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร และสร้างความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 
  ๑.๒ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ  ทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนทุกสังกัดในเขตเทศบาลเมืองสุ
ไหงโก-ลก  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีโอกาสได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ความก้าวหน้าในทางวิชาชีพ  ตลอดจนสร้างขวัญกําลังใจให้เกิดความชอบธรรมและเหมาะสม 
  ๑.๓ สนับสนุนให้ความร่วมมือและสร้างเครือข่ายทางการศึกษากับสถาบันการศึกษา  หน่วยงาน
และองค์กรต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้อง  พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน ปรับปรุงให้มีสภาพแวดล้อมท่ีดี มีอุปกรณ์ท่ีดีมี
คุณภาพและทันสมัย  เพ่ือเตรียมความพร้อมให้เด็กในทุกๆ ด้าน 

๒. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง  โดยดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ท้ัง
ประเภทสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  เพ่ือให้ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้รับความ
สะดวกสบาย  โดยมีเป้าหมายหลัก “น้ําไหล  ไฟสว่าง  ทางสะดวก” ซึ่งมีแนวทางดําเนินการดังนี ้
  ๒.๑ ดําเนินการสานต่อ  การปรับปรุงก่อสร้างซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ท่ีจําเป็น  อาทิ
เช่น  ถนน  ทางเท้า  ท่อและคูระบายน้ํา  ให้อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ใช้การได้ดี  เพ่ืออํานวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน 
  ๒.๒ ดําเนินการสานต่อเร่งรัดการปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มีแสงสว่างอย่างท่ัวถึงเพียงพอกับความ
ต้องการของชุมชนในเขตเมืองสุไหงโก-ลก  เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  ๒.๓ ดําเนินการสานต่อพัฒนาปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรเครื่องหมายจราจร  ให้เป็นระบบ
ท่ีมีความทันสมัย  เพ่ืออํานวยความสะดวก  และปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน 
  ๒.๔ ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาสวนสาธารณะ  โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  
เพ่ือให้สภาพภูมิทัศน์มีความร่มรืน่  สวยงาม  เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ 
 ๓. นโยบายด้านการเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว  ดําเนินการให้ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจ โดยมีแนวทางดําเนินการดังนี ้
  ๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสถานท่ีท่องเท่ียวในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกให้สะอาด  
สวยงาม  ปลอดภัย  สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและต่างประเทศ 
  ๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่องเท่ียวให้มีหลากหลาย  ท้ังกิจกรรมทางด้านศาสนา  
ศิลปวัฒธรรม  ประเพณี  และกิจกรรมอ่ืนๆ ให้เป็นท่ีสนใจของนักท่องเท่ียว  ท้ังนี้เพ่ือเสริมสร้างอาชีพให้กับชุมชน
และผู้ประกอบกิจกรรมต่างๆ ในเขตเทศบาล 
  ๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพในกลุ่มสตรี  อาชีพในชุมชน  ผลิตภัณฑ์ในชุมชน  กิจกรรมของ
ชุมชน  เศรษฐกิจชุมชน  เสริมสร้างเครือข่ายองค์กรสตรีเพ่ือพัฒนาอาชีพสู่วิสาหกิจชุมชน  ให้ประชาชนมีงานทํามี
รายได้  สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 ๔. นโยบายด้านการเมือง  การบริหาร  บริหารโดยยึดหลักการบริหารจัดการท่ีดี หลักธรรมมาภิบาล  
ความซื่อสัตย์  สุจริตและเป็นธรรม  เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชนอย่างแท้จริง  โดยมีแนวทางดําเนินการดังนี ้
  ๔.๑ ยึดม่ันการปกครองในระบบประชาธปิไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุข  ตั้งอยู่
ในความซื่อสัตย์  สุจริต  มีความโปร่งใสพร้อมให้มีการตรวจสอบทุกข้ันตอน  โดยน้อมนําหลักปรัชญา 
“เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา”  เป็นแนวทางความสําเร็จของการบริหารงาน 
  ๔.๒ ยึดม่ันในหลักการ  การกระจายอํานาจโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน  รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ  และแผนความต้องการของชุมชน 
  ๔.๓ ประสานงานกับราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรเอกชน  และ
ประชาชนในการขอรับการสนับสนุนโครงการ งบประมาณตลอดจนความร่วมมือในทุกๆ ด้าน เพ่ือการบูรณาการ
ความร่วมมือ  แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
  ๔.๔ พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ เพ่ือให้
สามารถบริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  พร้อมท้ังอบรมความรู้ในการ
ปฏิบัติงานให้แก่พนักงานเทศบาลทุกระดับอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการแก่ประชาชน
มากยิ่งข้ึน 
  ๔.๕ ปรับปรุงอาคารสถานท่ีสํานักงาน  ให้มีความทันสมัยเหมาะแก่การปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิด
ความคล่องตัว  สะดวก  และประทับใจต่อประชาชนผู้มารับบริการ 

๕. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม  พัฒนาด้านสาธารณสุขเชิงรุก  เน้นสร้างสุขภาพของคนในชุมชนเมือง  
ให้มีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งข้ึน  มีแนวทาง
ดําเนินการดังนี ้
  ๕.๑ เสริมสร้างสุขภาพของประชาชน  ด้วยการปรับปรุงการบริการสาธารณสุขให้ท่ัวถึง  โดยเน้น
ท่ีกระบวนการการป้องกันโรค  เพ่ือสุขภาพอนามัยท่ีดีของประชาชน 
  ๕.๒ พัฒนาและขยายงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน  สู่ประชาชนอย่างท่ัวถึง  โดยการพัฒนากลุ่ม
อาสาสมัคร  การให้การฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
  ๕.๓ พัฒนาปรับปรุงด้านรักษาความสะอาด  โดยการกําจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ  มีการ
จัดเก็บขยะอย่างท่ัวถึง  จัดการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยอย่างมีระบบสอดคล้องกับความเป็นจริง  ท้ังนี้มุ่งลดจํานวน
ขยะและนําขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  ๕.๔ ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนในชุมชนให้มีส่วนร่วม  ในการพัฒนาตนเองตามโครงการต่างๆ 
ท่ีเทศบาลจัดข้ึน  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ในการเอาชนะยาเสพติด  เพ่ือให้ประชาชนรู้จักวิธีป้องกันและ
แก้ไขไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชน 
  ๕.๕ ปรับปรุงระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย  โดยจัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช้  อุปกรณ์  ดับเพลิงท่ีทันสมัยเพ่ิมเติม  จัดการอบรมและ
ฝึกซ้อมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  และการแก้ปัญหา  แบบบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง 
  ๕.๖ เสริมสร้างความม่ันคง  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  โดยจัดให้มี
อาสาสมัครป้องกันภัยภายในชุมชน  ยามท้องถ่ิน การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด  ระบบเฝ้าระวังติดตามให้การ
สนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมของหน่วยงานราชการองค์กรภาคเอกชน  และมูลนิธิต่างๆ 
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 ๖. นโยบายด้านการกีฬา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  โดยพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านร่างกาย  จิตใจ  การอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ทํานุบํารุงศาสนา  อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถ่ิน ให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองสุไหงโก-ลก  ซึ่ง
มีแนวทางดําเนินการดังนี ้
  ๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาความเป็นเลิศ  กีฬาเพ่ือสุขภาพในทุกระดับ  โดยจัดให้มีลานกีฬา  
สนามกีฬา  สถานท่ีออกกําลังกายในร่มและกลางแจ้งให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน  จัดกิจกรรมการ
เล่นกีฬา  การแข่งขันกีฬา  การออกกําลังกายและกิจกรรมนันทนาการเพ่ือประชาชน  การรวมกลุ่มตั้งชมรมกีฬา
ต่างๆ เพ่ือการพัฒนาทักษะสู่นักกีฬาอาชีพ 
  ๖.๒ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ความร่วมมือกับ
องค์กรทุกศาสนาในการจัดกิจกรรมทางศาสนา นําหลักศาสนามาปรับใช้เป็นแนวทางศูนย์รวมจิตใจของคนใน
ชุมชนให้เกิดความเข้าใจและสร้างสันติสุขในพ้ืนท่ี 
  ๖.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของท้องถ่ินโดยให้มีการฟ้ืนฟู
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีให้คงอยู่ตลอดไป ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นตัวขับเคลื่อนกิจกรรม
ต่างๆ 
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ส่วนที่ ๔ 
แนวทางการติดตามประเมินผล 

 

๑. องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
หมวด ๖ ข้อ ๒๘ กําหนดให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประกอบด้วย 
   (๑) สมาชิกสภาท้องถ่ินท่ีสภาท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
   (๒) ผู้แทนประชาคมท่ีประชาคมท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
   (๓) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
   (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
   (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือก 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ตามคําสั่งเทศบาลเมืองสุไหง 
โก-ลก ลงวันท่ี ๑๐กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ และคําสั่งเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ลงวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
(ปรากฏตามรายชื่อในสําเนาคําสั่งแนบท้าย) 
 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน้าท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทํา 
หน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ มีอํานาจหน้าท่ี ดังนี ้
   (๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   (๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

   (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร 
ท้องถ่ินเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
   (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 

๒. วิธีการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลโครงการโดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ท้ังนี้ควรกําหนดห้วงเวลา
ในการติดตามและประเมินผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถ่ินนําเสนอต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรรมพัฒนาท้องถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกัน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี



 

แผนพัฒนาสามป(ี๒๕๕๙ –๒๕๖๑) ����
 

สรุปแบบรายงานการติดตามและประเมินผล ของเทศบาลเมอืงสุไหงโก-ลก 
 
 

แบบรายงาน 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

  
 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Input) 

 
 
 

แบบท่ี ๒ 
แบบติดตามและประเมินการ
ดําเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 

 
 
 

แบบท่ี ๓/๒, ๓/๓ 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อ 
ผลการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 
 

แบบติดตามแผนฯ 
(Process) 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Output) 

 

 
 
 

แบบท่ี ๑ 
การประเมินการจัดทําแผน 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 



 

แผนพัฒนาสามป(ี๒๕๕๙ –๒๕๖๑) ������ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดย เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตร์ ท่ี ๑ พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การ
ท่องเท่ียวและการกีฬาเช่ือมโยงประชาคมอาเซียน 
 
ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ งบประมาณ หน่วยงานท่ี
ประสานงาน ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ รวม 

๑ โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
ถนนคสล. ถนนประชาวิวัฒน์    
ซอย ๒๑ – บ้านโคกกลาง 

๕,๕๐๐,๐๐๐ - - ๕,๕๐๐,๐๐๐ เทศบาลเมือง        
สุไหงโก-ลก 

รวมท้ังสิ้น จํานวน ๑ โครงการ ๕,๕๐๐,๐๐๐ - - ๕,๕๐๐,๐๐๐  
 
 



ก

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม 
สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา

๑๗ ๑๘,๑๓๐,๐๐๐ ๑๓ ๑๔,๗๖๗,๐๐๐ ๘ ๕,๔๕๐,๐๐๐ ๓๘ ๓๘,๓๔๗,๐๐๐

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ รวม ๓ ปี

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตร์
ปี ๒๕๕๙

๑.๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร  -  - ๑ ๕๐๐,๐๐๐  -  - ๑ ๕๐๐,๐๐๐

๑.๓ จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง  -  - ๔ ๔,๔๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๕ ๔,๗๐๐,๐๐๐

รวม ๑๗ ๑๘,๑๓๐,๐๐๐ ๑๘ ๑๙,๖๖๗,๐๐๐ ๙ ๕,๗๕๐,๐๐๐ ๔๔ ๔๓,๕๔๗,๐๐๐



ข

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

๒. ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบ
ยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น

 -  - ๑ ๖๐๐,๐๐๐ ๑ ๖๐๐,๐๐๐ ๒ ๑,๒๐๐,๐๐๐

๒.๒ ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

๔ ๓,๑๕๐,๐๐๐ ๔ ๗๓๐,๐๐๐ ๔ ๗๓๐,๐๐๐ ๑๒ ๔,๖๑๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์
ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ รวม ๓ ปี

๒.๓ ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย 
โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

๓๖ ๖๓,๗๒๗,๖๘๐ ๓๘ ๖๔,๓๘๗,๖๘๐ ๓๗ ๖๓,๗๘๗,๖๘๐ ๑๑๑ ๑๙๑,๙๐๓,๐๔๐

๒.๔ ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยา
เสพติด

๓ ๕๗๕,๐๐๐ ๓ ๕๗๕,๐๐๐ ๓ ๕๗๕,๐๐๐ ๙ ๑,๗๒๕,๐๐๐

๒.๕ ส่งเสริมด้านการออกกําลังกาย การกีฬา                   
และนันทนาการ

๓ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๘ ๗๘,๖๐๐,๐๐๐ ๔ ๑๒,๓๐๐,๐๐๐ ๑๕ ๙๓,๒๐๐,๐๐๐

๒.๖ ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการ
พัฒนาด้านการสาธารณสุข

๑๐ ๑,๗๒๕,๐๐๐ ๑๑ ๑,๗๗๕,๐๐๐ ๑๑ ๑,๗๗๕,๐๐๐ ๓๒ ๕,๒๗๕,๐๐๐

รวม ๕๖ ๗๑,๔๗๗,๖๘๐ ๖๕ ๑๔๖,๖๖๗,๖๘๐ ๖๐ ๗๙,๗๖๗,๖๘๐ ๑๘๑ ๒๙๗,๙๑๓,๐๔๐



ค

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ  

การรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

๑ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๑ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๑ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๓ ๗,๒๐๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์
ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ รวม ๓ ปี

รวม ๑ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๑ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๑ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๓ ๗,๒๐๐,๐๐๐



ฆ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

๔.๑ ส่งเสริมการตลาด  การค้า  การลงทุนในท้องถิ่น        
และเมืองชายแดน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

๓ ๒,๐๔๘,๖๐๐ ๔ ๗,๐๙๖,๐๒๑ ๓ ๒,๑๔๕,๘๒๓ ๑๐ ๑๑,๒๙๐,๔๔๔

๔.๒ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ๕ ๑,๕๒๐,๐๐๐ ๙ ๔,๖๘๐,๐๐๐ ๘ ๑,๖๘๐,๐๐๐ ๒๒ ๗,๘๘๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์
ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ รวม ๓ ปี

๔.๒ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ๕ ๑,๕๒๐,๐๐๐ ๙ ๔,๖๘๐,๐๐๐ ๘ ๑,๖๘๐,๐๐๐ ๒๒ ๗,๘๘๐,๐๐๐

๔.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ๑ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๒ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๕ ๓,๔๐๐,๐๐๐

รวม ๙ ๔,๕๖๘,๖๐๐ ๑๕ ๑๒,๙๗๖,๐๒๑ ๑๓ ๕,๐๒๕,๘๒๓ ๓๗ ๒๒,๕๗๐,๔๔๔



ง

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒ ๕๕๐,๐๐๐ ๒ ๕๕๐,๐๐๐ ๒ ๕๕๐,๐๐๐ ๖ ๑,๖๕๐,๐๐๐

๕.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกใน
การร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 -  - ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๒ ๑๐๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์
ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ รวม ๓ ปี

การร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนเมือง ๒ ๒,๙๔๓,๐๐๐ ๑๑ ๑๔,๒๔๓,๐๐๐ ๕ ๘,๗๔๓,๐๐๐ ๑๘ ๒๕,๙๒๙,๐๐๐

๕.๔ จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบ
บําบัดน้ําเสีย

๔ ๖,๙๓๐,๐๐๐ ๕ ๒๑,๑๓๐,๐๐๐ ๔ ๖,๑๓๐,๐๐๐ ๑๓ ๓๔,๑๙๐,๐๐๐

รวม ๘ ๑๐,๔๒๓,๐๐๐ ๑๙ ๓๕,๙๗๓,๐๐๐ ๑๒ ๑๕,๔๗๓,๐๐๐ ๓๙ ๖๑,๘๖๙,๐๐๐



จ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

๖. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  สืบทอดจารีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม

๔ ๓,๘๐๗,๐๐๐ ๔ ๓,๘๐๗,๐๐๐ ๔ ๓,๘๐๗,๐๐๐ ๑๒ ๑๑,๔๒๑,๐๐๐

๖.๒ เสริมสร้างทํานุบํารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

๔ ๔,๓๕๐,๐๐๐ ๔ ๔,๓๕๐,๐๐๐ ๔ ๔,๓๕๐,๐๐๐ ๑๒ ๑๓,๐๕๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์
ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ รวม ๓ ปี

ท้องถิ่น

๖.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรรม       
ของเด็ก เยาวชนและประชาชน

๑ ๗๐,๐๐๐ ๒ ๑๒๐,๐๐๐ ๒ ๑๒๐,๐๐๐ ๕ ๓๑๐,๐๐๐

รวม ๙ ๘,๒๒๗,๐๐๐ ๑๐ ๘,๒๗๗,๐๐๐ ๑๐ ๘,๒๗๗,๐๐๐ ๒๙ ๒๔,๗๘๑,๐๐๐



ฉ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี

๗.๑ พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่
บุคลากรในองค์กร

๔ ๑,๗๖๐,๐๐๐ ๓ ๑,๗๕๐,๐๐๐ ๓ ๑,๗๕๐,๐๐๐ ๑๐ ๕,๒๖๐,๐๐๐

๗.๒ พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจน
สถานที่ในการปฏิบัติงาน

๖๗ ๑๕,๘๗๔,๘๐๐ ๓๕ ๓๔,๙๖๓,๐๐๐ ๑๔ ๓๒,๖๐๙,๕๐๐ ๑๑๖ ๘๓,๔๔๗,๓๐๐

ยุทธศาสตร์
ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ รวม ๓ ปี

๗.๓ ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว
 และมีประสิทธิภาพ

๒ ๒๐๐,๐๐๐ ๒ ๒๐๐,๐๐๐ ๒ ๒๐๐,๐๐๐ ๖ ๖๐๐,๐๐๐

๗.๔ ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการ
บริการประชาชน

๒ ๘๐๐,๐๐๐ ๒ ๘๐๐,๐๐๐ ๒ ๘๐๐,๐๐๐ ๖ ๒,๔๐๐,๐๐๐

รวม ๗๕ ๑๘,๖๓๔,๘๐๐ ๔๒ ๓๗,๗๑๓,๐๐๐ ๒๑ ๓๕,๓๕๙,๕๐๐ ๑๓๘ ๙๑,๗๐๗,๓๐๐

รวมทั้งสิ้น ๑๗๕ ๑๓๓,๘๖๑,๐๘๐ ๑๗๐ ๒๖๓,๖๗๓,๗๐๑ ๑๒๖ ๑๕๒,๐๕๓,๐๐๓ ๔๗๑ ๕๔๙,๕๘๗,๗๘๔



แนวทางที่ ๑.๑ : ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

๑ โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. ถนนประชาวิวัฒน์   
ซอย ๒๑ - บ้านโคกกลาง

 - เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้งานทีได้มาตรฐาน        
 - เพื่อลดอุบัติเหตุสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินให้ประชาชน

 - ถนน คสล. ผิวจราจร
กว้าง  ๖.๐๐ เมตร      
หนา ๐.๑๕ เมตร        
ยาวรวม ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๖,๐๐๐.๐๐  ตารางเมตร

๕,๕๐๐,๐๐๐  -  -  - ถนนยาว 
๑,๐๐๐ เมตร

 - ประชาชนในพื้นที่
มีถนนได้มาตรฐาน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคม              
 - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินในการใช้
เส้นทางคมนาคม

 กองช่าง
(โครงการ

ประสานแผน
ระดับอําเภอ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

��



แนวทางที่ ๑.๑ : ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

๒ โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. พร้อมระบบระบาย
น้ํา ถนนประเวศชลธี - ถนนวิถี
อุทก

 - เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการคมนาคมอย่าง
สะดวก รวดเร็วและ
ป้องกันน้ําท่วม

 - ผิวจราจรกว้าง ๖.๗๐ ม.
 หนา ๐.๑๕ ม. ยาวรวม 
๘๐.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๕๓๖.๐๐ ตร.ม.
รางน้ํากว้างภายใน ๐.๔๐ 
ม. ยาวรวม ๑๖๐.๐๐ ม.

๙๐๐,๐๐๐  -  -  - ถนนยาว ๘๐ 
เมตร              
 - รางน้ํายาว 
๑๖๐ เมตร

 - ชุมชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานและ
ป้องกันน้ําท่วม

กองช่าง

๓ โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. ถนนทรายทอง ๓ 
ซอย ๑

 - เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการคมนาคมอย่าง
สะดวก รวดเร็วและ
ป้องกันน้ําท่วม

 - ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ - 
๕.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ยาวรวม ๑๕๐.๐๐ ม. หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๗๑๓.๐๐ ตร.ม.

๖๐๐,๐๐๐  -  -  - ถนนยาว ๑๕๐
 เมตร

 - ชุมชนมีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

๔ โครงการก่อสร้างถนนภายใน
ชุมชนสวนมะพร้าว

 - เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการคมนาคมขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตร
อย่างสะดวก รวดเร็ว

 - ลงหินคลุก            
กว้าง ๕.๐๐ ม.            
ยาว ๕๐๐.๐๐ ม.

๘๐๐,๐๐๐  -  -  - ถนนยาว ๕๐๐
 เมตร

 - ชุมชนมีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

��



แนวทางที่ ๑.๑ : ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

๕ โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบระบายน้ํา                 
ชุมชนโคกปริเม็ง ถนนประชา
วิวัฒน์ ซอย ๔ (บ้านโต๊ะมูเด็ง)

 - เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการคมนาคมอย่าง
สะดวก รวดเร็วและ
ป้องกันน้ําท่วม

 - รางน้ํากว้าง ๐.๔๐ ม. 
ยาวรวม ๒๐๐.๐๐ ม.

๕๒๐,๐๐๐  -  -  - ถนนยาว ๒๐๐
 เมตร

 - ชุมชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานและ
ป้องกันน้ําท่วม

กองช่าง

๖ โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล พร้อมระบบระบาย
น้ํา ถนนประชาวิวัฒน์           
(ข้างกองไม)้

 - เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการคมนาคมอย่าง
สะดวก รวดเร็วและ
ป้องกันน้ําท่วม

 - ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม.
 ยาว ๒๐๐.๐๐ ม.         
ท่อเหล็กขนาด ๑.๒๐ ม.
ยาว ๕๐.๐๐ ม.

๑,๕๐๐,๐๐๐  -  -  - ถนน ๒๐๐ 
เมตร

 - ชุมชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานและ
ป้องกันน้ําท่วม

กองช่าง

๗ โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. พร้อมระบบระบาย
น้ํา ถนนประชาวิวัฒน์        
ซอย ๑๗/๖

 - เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการคมนาคมอย่าง
สะดวก รวดเร็วและ
ป้องกันน้ําท่วม

 - ผิวจราจรกว้าง  ๔.๕๐-
๖.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ยาวรวม ๑๓๒.๐๐ ม. หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๗๖๐.๐๐ ตร.ม. รางน้ํา
กว้างภายใน๐.๔๐ ม.      
ยาวรวม ๒๒๒.๐๐ ม.

๑,๒๘๐,๐๐๐  -  -  - ถนนยาว ๑๓๒
 เมตร              
 - รางน้ํายาว 
๒๒๒ เมตร

 - ชุมชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานและ
ป้องกันน้ําท่วม

กองช่าง

๘ โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ํา ถนนเจริญเขต ซอย ๑๗ 
(บ้านมะลิวัลย)์

 - เพื่อให้การระบายน้ํา
และป้องกันน้ําท่วมขัง

 - รางน้ํากว้างภายใน 
๐.๔๐ ม. ยาวรวม 
๑๘๒.๐๐ ม.

๕๐๐,๐๐๐ -  -  - รางน้ํายาว 
๑๘๒ เมตร

 - ทําให้ระบายน้ําได้
ดีและป้องกันน้ําท่วม
ขัง

กองช่าง

��



แนวทางที่ ๑.๑ : ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

๙ โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. ถนนโต๊ะลือเบ     
ซอย ๑

 - เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการคมนาคมอย่าง
สะดวก ปลอดภัย

 - ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ยาวรวม ๖๖.๐๐ ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๐.๐๐
 ตร.ม.

๓๐๐,๐๐๐  -  -  - ถนนยาว ๖๖ 
เมตร

 - ชุมชนมีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

๑๐ โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. ถนนวงศ์ประดิษฐ์ - 
ถนนวงศ์วิวัฒน์                 
(ประตูด้านหลังมัสยิดกลาง)

 - เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการคมนาคมอย่าง
สะดวก ปลอดภัย

 - ถนนกว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว
 ๑๐๐.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม.

๖๐๐,๐๐๐  -  -  - ถนนยาว ๑๐๐
 เมตร

 - ชุมชนมีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

๑๑ โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ําบริเวณสี่แยกใหหลํา

 - เพื่อให้การระบายน้ํา
และป้องกันน้ําท่วมขัง

 - ท่อระบายน้ํากว้าง     
๘๐ ซม. ยาว ๒๐ ซม.

๕๐๐,๐๐๐  -  -  - ท่อระบายน้ํา
ยาว ๒๐ 
เซนติเมตร

 - ทําให้ระบายน้ําได้
ดีและป้องกันน้ําท่วม
ขัง

กองช่าง

๑๒ โครงการขุดลอกคลองบือเร็ง ๑,
 ๒

 - เพื่อให้ประชาชนมีระบบ
ระบายน้ําที่ดีและป้องกัน
น้ําท่วม

 - บือเร็ง ๑ กว้าง ๖ เมตร 
ยาว ๓๐๐ เมตร  บือเร็ง ๒
 มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐
 ตร.ม

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  - คลองบือเร็ง ๑
 ยาว  ๓๐๐ เมตร

 - ทําให้ระบายน้ําได้
ดีป้องกันน้ําท่วมขัง

กองช่าง

��



แนวทางที่ ๑.๑ : ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

๑๓ โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ํา
 ถนนประชาวิวัฒน์            
(ชุมชนจือแรตูหลี ซอย ๒)

 - เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการคมนาคมอย่าง
สะดวก ปลอดภัยและ
ป้องกันน้ําท่วมขัง

 - ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐-
๕.๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. 
ยาวรวม ๑๑๓.๐๐ ม.  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๖๑๒.๐๐ ตร.ม.รางน้ํา
กว้างภายใน ๐.๕๐ ม.ยาว
รวม ๒ ข้าง ๒๒๖.๐๐ ม.

๑,๓๓๐,๐๐๐  -  -  - ถนนยาว ๑๑๓
 เมตร             
 - รางน้ํายาว 
๒๒๖ เมตร

 - ชุมชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานและ
ป้องกันน้ําท่วมขัง

กองช่าง

๑๔ โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ํา
 ถนนโต๊ะลือเบ ซอย ๙

 - เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการคมนาคมอย่าง
สะดวก รวดเร็วและ
ป้องกันน้ําท่วม

 - ผิวจราจรกว้าง      
๖.๐๐ ม.ยาว ๑๕๐ ม.   
รางน้ํากว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว
รวม ๓๐๐ ม.

๑,๕๐๐,๐๐๐ -  -  - ถนนยาว ๑๕๐
 เมตร             
 - รางน้ํายาว 
๓๐๐ เมตร

 - ชุมชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานและ
ป้องกันน้ําท่วมขัง

กองช่าง

๑๕ โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. ถนนเจริญเขต       
 ซอย ๑๗ หมู่บ้านมะลิวัลย์

 - เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการคมนาคมอย่าง
สะดวก ปลอดภัย

 - ผิวจราจรกว้าง      
๗.๐๐ x ๓๐๐.๐๐ ม.

๑,๖๐๐,๐๐๐  -  -  - ถนนกว้าง     
๗ x ๓๐๐ เมตร

 - ชุมชนมีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

๑๖ โครงการก่อสร้างรางดักน้ํา 
สนามกีฬาสันติภาพ

 - เพื่อให้มีการระบายน้ํา
และป้องกันน้ําท่วมขัง

 - ขนาดกว้าง             
๐.๔๐ x ๑๕.๐๐ ม.

๑๐๐,๐๐๐  -  -  - รางดักน้ํากว้าง
 ๐.๔๐ x ๑๕ 
เมตร

 - สนามกีฬามีระบบ
ระบายน้ําที่ดี

กองช่าง

��



แนวทางที่ ๑.๑ : ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

๑๗ โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบระบายน้ํา ถนนประชา
วิวัฒน์ ซอย ๓                     
(หลังโรงแรมแกรนด)์

 - เพื่อให้ประชาชนมีระบบ
ระบายน้ําที่ดีและป้องกัน
น้ําท่วม

 - ท่อเหลี่ยม ขนาดกว้าง 
๒.๑๐ x ๒.๑๐ x ๒.๓๐ ม.

๑๐๐,๐๐๐  -  -  - ระบบระบาย
น้ํากว้าง ๒.๑๐ x
 ๒.๑๐ x ๒.๓๐ 
เมตร

 - ทําให้การระบาย
น้ําได้ดีป้องกันน้ํา
ท่วมขัง

กองช่าง

๑๘ โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. ถนนโต๊ะลือเบ 
(สายบลูกานากอ)                
(บริเวณบ้านเลขที่ ๑๗๔)

 - เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการคมนาคมอย่าง
สะดวก ปลอดภัย

 - จํานวน ๑ สาย - ๘๐๐,๐๐๐  -  - ถนน ๑ สาย  - ชุมชนมีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

๑๙ โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ํา
 ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย ๘ 
(หลังกองช่าง)                   
บ้านอาจารย์นาเซ

 - เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการคมนาคมอย่าง
สะดวก ปลอดภัย

 - ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
๓.๐๐-๔.๓๐ ม.           
หนา ๐.๑๕ ยาวรวม 
๘๕.๐๐ ม.หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๒๖๗.๐๐ ตร.ม.
รางน้ํากว้างภายใน       
๐.๕ ม.ยาวรวม ๒ ข้าง 
๑๖๓.๐๐ ม.

 - ๙๘๓,๐๐๐  -  - ถนนยาว ๘๕ 
เมตร              
 - รางน้ํายาว 
๑๖๓ เมตร

 - ชุมชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานและ
ป้องกันน้ําท่วมขัง

กองช่าง

๒๐ โครงการขุดลอกคูระบายน้ํา 
ภายในชุมชนจือแรตูลี

 - เพื่อให้ประชาชนมีระบบ
ระบายน้ําที่ดีและป้องกัน
น้ําท่วม

 - ยาว ๘๐๐.๐๐ ม.  - ๕๐๐,๐๐๐  -  - คูระบายน้ํายาว
  ๘๐๐ เมตร

 - ทําให้ระบายน้ําได้
ดีป้องกันน้ําท่วมขัง

กองช่าง

��



แนวทางที่ ๑.๑ : ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

๒๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
และปรับปรุงระบบระบายน้ํา 
ถนนทรายทอง ๓ ซอย ๑         
(อู่ ๓ บ)ี

 - เพื่อให้มีการระบายน้ํา
และป้องกันน้ําท่วมขัง

 - ความกว้าง ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๓๙๒ ม.               
รางน้ํากว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว
รวม ๓๙๒.๐๐ ม.   มีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ตร.ม.

 - ๒,๖๐๐,๐๐๐  -  - ถนนยาว ๓๙๒
 เมตร             
 - รางน้ํายาว 
๓๙๒ เมตร

 - ชุมชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานและ
ป้องกันน้ําท่วมขัง

กองช่าง

๒๒ โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.และระบบระบายน้ํา 
ถนนเอเชีย ๑๘                 
(ข้างรถเอ็มนิค-ทางรถไฟ)

 - เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการคมนาคมอย่าง
สะดวก รวดเร็วและ
ป้องกันน้ําท่วม

 - ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
ยาวรวม ๔๘.๐๐ ม.หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๐๐
 ตร.ม. รางน้ํากว้างภายใน 
๐.๔๐ ม. ยาวรวม ๒ ข้าง   
 ๙๖.๐๐ ม.

- ๕๘๔,๐๐๐  -  - ถนนยาว ๔๘ 
เมตร              
 - รางน้ํายาว ๙๖
 เมตร

 - ชุมชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานและ
ป้องกันน้ําท่วมขัง

กองช่าง

๒๓ โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ํา
 ถนนวิถีอุทก ซอย ๑

 - เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการคมนาคมอย่าง
สะดวก รวดเร็วและ
ป้องกันน้ําท่วม

 - ผิวจราจรกว้าง ๓.๒๐ ม.
 ยาวรวม ๑๑๔.๐๐ ม. 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๓๖๕.๐๐ ตร.ม. รางน้ํา
กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว 
๑๑๔.๐๐ ม.

 - ๗๐๐,๐๐๐  -  - ถนนยาว ๑๑๔
 เมตร              
 - รางน้ํายาว 
๑๑๔ เมตร

 - ชุมชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานและ
ป้องกันน้ําท่วม

กองช่าง

�	



แนวทางที่ ๑.๑ : ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

๒๔ โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. ถนนโต๊ะลือเบ    
ซอย ๖ (หลังมัสยิด)

 - เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการคมนาคมอย่าง
สะดวก ปลอดภัย

 - จํานวน ๑ สาย  - ๕๐๐,๐๐๐  -  - จํานวน ๑ สาย  - ชุมชนมีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

๒๕ โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ํา ถนนโต๊ะลือเบ                  
(สายบลูกานากอ)                 
(บริเวณบ้านเลขที่ ๑๗๒-๗๔/
๑๔)

 - เพื่อให้ประชาชนมีระบบ
ระบายน้ําที่ดีและป้องกัน
น้ําท่วม

 - จํานวน ๑ สาย - ๕๐๐,๐๐๐  -  - จํานวน ๑ สาย  - ทําให้ระบายน้ําได้
ดีป้องกันน้ําท่วมขัง

กองช่าง

๒๖ โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. ภายในชุมชน        
ศรีอามาน

 - เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการคมนาคมอย่าง
สะดวก ปลอดภัย

 - จํานวน ๓ สาย - ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐  - จํานวน ๓ สาย  - ชุมชนมีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

๒๗ โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ํา ภายในชุมชนศรีอามาน

 - เพื่อให้ประชาชนมีระบบ
ระบายน้ําที่ดีและป้องกัน
น้ําท่วม

 - ทั้งชุมชน - ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐  - ทั้งชุมชน  - ทําให้ระบายน้ําได้
ดีป้องกันน้ําท่วมขัง

กองช่าง

๒๘ โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. พร้อมระบบระบาย
น้ํา ถนนรักษ์ชนะอุทิศ ๒   
(บ้านป้าลี - บ้านป้าสุรินทร)์

 - เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการคมนาคมอย่าง
สะดวก รวดเร็วและ
ป้องกันน้ําท่วม

 - จํานวน ๑ สาย  - ๗๐๐,๐๐๐ -  - จํานวน ๑ สาย  - ชุมชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานและ
ป้องกันน้ําท่วม

กองช่าง

�




แนวทางที่ ๑.๑ : ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

๒๙ โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. ถนนทรายทอง ๑ 
ซอย ๗

 - เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการคมนาคมอย่าง
สะดวก ปลอดภัย

 - จํานวน ๑ สาย - ๔๐๐,๐๐๐ -  - จํานวน ๑ สาย  - ชุมชนมีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

๓๐ โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. บ้านแหลมเห็บลม

 - เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการคมนาคมอย่าง
สะดวก ปลอดภัย

 - จํานวน ๑ สาย  -  - ๓๐๐,๐๐๐  - จํานวน ๑ สาย  - ชุมชนมีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

๓๑ โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. พร้อมระบบระบาย
น้ํา ภายในชุมชนตันหยงมะลิ  
ซอยบ่อดิน

 - เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการคมนาคมอย่าง
สะดวก รวดเร็วและ
ป้องกันน้ําท่วม

 - จํานวน ๑ สาย - - ๔๐๐,๐๐๐  - จํานวน  ๑ สาย  - ชุมชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานและ
ป้องกันน้ําท่วม

กองช่าง

๓๒ โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ํา ถนนประชาวิวัฒน์ (ทางเข้า
วัดทองดีประชาราม)

 - เพื่อให้ประชาชนมีระบบ
ระบายน้ําที่ดีและป้องกัน
น้ําท่วม

 - จํานวน ๑ สาย  - - ๑๕๐,๐๐๐  - จํานวน ๑ สาย  - ทําให้ระบายน้ําได้
ดีป้องกันน้ําท่วมขัง

กองช่าง

๓๓ โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.  พร้อมระบบระบาย
น้ํา ชุมชนหลังล้อแม็ค ซอย ๑

 - เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการคมนาคมอย่าง
สะดวก รวดเร็วและ
ป้องกันน้ําท่วม

 - จํานวน ๑ สาย - - ๘๐๐,๐๐๐  - จํานวน ๑ สาย  - ชุมชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานและ
ป้องกันน้ําท่วม

กองช่าง

��



แนวทางที่ ๑.๑ : ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

๓๔ โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. ถนนชลธารเขต  
ซอย ๑                     
(บริเวณทางโค้ง - ริมคลอง)

 - เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการคมนาคมอย่าง
สะดวก ปลอดภัย

 - จํานวน ๑ สาย - - ๓๐๐,๐๐๐  - จํานวน ๑ สาย  - ชุมชนมีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

��



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

๑ โครงการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร
สี่แยกวินสัน

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางาน

 - ตู้ควบคุม
ไมโครคอนโทรลเลอร์  
๑ ระบบ

 - ๕๐๐,๐๐๐  -  - สัญญาณไฟจราจร
 ๑ แห่ง

 - ลดการเกิด
อุบัติเหตุและ
ลดค่าบํารุงรักษา

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

แนวทางที่ ๑.๒ : พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร

��



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

๑ โครงการอุดหนุนให้การไฟฟ้า
ดําเนินการเกี่ยวกับไฟฟ้า
สาธารณะถนนสายต่าง ๆ     
ในเขตเทศบาล

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

 - ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะถนนภายใน
ชุมชนต่าง ๆ

- ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  - ถนนภายในชุมชน  - ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการใช้
บริการสาธารณะ

กองช่าง

๒ โครงการจัดซื้อหลอดไฟแสง
สว่าง LED

 - เพื่อติดตั้งโคมไฟถนน
ประหยัดพลังงานชนิด 
หลอด LED

 - โคมไฟถนน จํานวน 
๓๐๐ ดวง

- ๑,๐๐๐,๐๐๐ -  - โคมไฟถนน ๓๐๐
 ดวง

 - ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการใช้
บริการสาธารณะ

กองช่าง

๓ โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสง
สว่างประดับเกาะกลาง     
ถนนเอเชีย ๑๘

 - เพื่อติดตั้งเสาไฟฟ้า
พร้อมโคมไฟ

 - ไฟฟ้าส่องสว่าง 
จํานวน ๓๐ ต้น

- ๓,๐๐๐,๐๐๐ -  - ไฟฟ้าส่องสว่าง 
๓๐ ต้น

 - ช่วยเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลา
กลางคืนให้กับ
ประชาชน

กองช่าง

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ ๑.๓ : จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง

ที่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

��



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ ๑.๓ : จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง

ที่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้า  - เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

 - ขยายเขตไฟฟ้า
บริเวณชุมชน

- ๑๐๐,๐๐๐ -  - ไฟฟ้าบริเวณชุมชน  - ประชาชนมีความ
พึงพอในการใช้
บริการสาธาณะ

กองช่าง

��



แนวทางที่ ๒.๑ : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

๑ โครงการพัฒนาและฝึก
อาชีพประชาชนในชุมชน

  - เพื่อสนับสนุนให้กลุ่ม
อาชีพและประชาชนใน
ชุมชนมีการรวมกลุ่มในการ
พัฒนาอาชีพมีอาชีพเสริม
และมีรายได้

  - กลุ่มอาชีพ ๑๔ กลุ่ม
และประชาชนในชุมชน
จํานวน ๒๘ ชุมชน

- ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐    -  ร้อยละ ๘๐
 ของเป้าหมายมี
ความพึงพอใจต่อ
โครงการ

  - ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้นจาก
การพัฒนาอาชีพ

กองสวัสดิการฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

��



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

๑ โครงการสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อ
เอดส์

  - เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ
เอดส์ในเบื้องต้น

  - ผู้ติดเชื้อเอดส์     
จํานวน  ๗๐ คน

๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐   - ร้อยละ ๘๐  
ของผู้ติดเชื้อที่มา
ลงทะเบียนมี
ความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของ
เจ้าหน้าที่

  - ผู้ติดเชื้อเอดส์
ได้รับการเยียวยา
เบื้องต้นให้สามารถ
ดํารงชีวิตได้ตาม      
 ปกติสุข

กองสวัสดิการฯ

๒ โครงการช่วยเหลือคนไข้ใน
พระราชานุเคราะห์ของพระ
บรมวงศานุวงศ์และ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม

  - เพื่อให้การสงเคราะห์
คนไข้ในพระราชานุ
เคราะห์ของพระบรมวงศา
นุวงศ์และผู้ด้อยโอกาสใน
สังคม

  - คนไข้ในพระราชานุ
เคราะห์ของพระบรม
วงศานุวงศ์และ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐   - ร้อยละ ๘๐  
ของเป้าหมาย     
มีความพึงพอใจ 
ต่อโครงการ

  - คนไข้ในพระราชานุ
เคราะห์ของพระบรม
วงศานุวงศ์และ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
ได้รับความสะดวก
มากยิ่งขึ้น

กองสวัสดิการฯ

วัตถุประสงค์

แนวทางที่ ๒.๒ : ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ
งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

��



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์

แนวทางที่ ๒.๒ : ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ
งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๓ โครงการส่งเสริมกองทุน
สวัสดิการ

 - เพื่อสนับสนุนให้กลุ่ม
ต่างๆในชุมชนมีส่วนร่วม 
กับท้องถิ่นในการ
เสริมสร้าง ความเข้มแข็ง
และพัฒนาคุณภาพชีวิต

 - กลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน
 เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
คณะกรรมการชุมชน 
ฯลฯ

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐   - ร้อยละ ๘๐  
ของเป้าหมาย     
มีความพึงพอใจ 
ต่อโครงการ

��



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์

แนวทางที่ ๒.๒ : ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ
งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๔ โครงการปรับปรุงก่อสร้าง
ศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ           
สวนรื่นอรุณ

 - เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสถานที่
ในการทํากิจกรรมรวมกัน

 - ๑. ลานเอนก 
ประสงค์พื้นไม้
สําเร็จรูปพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๑๐๐ ตารางเมตร
 ๒. ห้องเก็บของ,ล้าง
จาน,ล้างมือ,พื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๑๘.๐๐ 
ตารางเมตร             
 ๓. ลานทางเดิน
คอนกรีต ๒ จุด พื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๓๒.๐๐ 
ตารางเมตร             
 ๔. สนามเล่นเปตอง
ขนาดไม่น้อยกว่า 
๖๐.๐๐ ตารางเมตร  
 ๕. รั้วโดยรอบ
โครงการความยาวไม่
น้อยกว่า ๑๕๕.๐๐ 
ตารางเมตร             
 ๖. งานกั้นห้องและ
เครื่อง ปรับอากาศ 
จํานวน ๒ ชุด

๒,๕๐๐,๐๐๐ - -  - ร้อยละ ๘๐ 
ของ
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจต่อ
โครงการ

 - ผู้สูงอายุมีสถานที่
ในการทํากิจกรรม
ร่วมกัน

กองสวัสดิการฯ

��



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์

แนวทางที่ ๒.๒ : ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ
งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๕ โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ผู้สูงอายุ

 - เพื่อสนับสนุนให้กลุ่ม
ต่างๆในชุมชนมีส่วนร่วม 
กับท้องถิ่นในการ
เสริมสร้าง ความเข้มแข็ง
และพัฒนาคุณภาพชีวิต

 - ผู้สูงอายุในชุมชน
เขตเทศบาลเมือง      
สุไหงโก-ลก

- ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐   - ร้อยละ ๘๐  
ของเป้าหมาย     
มีความพึงพอใจ 
ต่อโครงการ

 - กลุ่มผู้สูงอายุใน
ชุมชนมีความเข้มแข็ง
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

กองสวัสดิการฯ

��



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

๑ โครงการจัดอบรมเข้าค่าย
ภาษาต่างประเทศ

 - เพื่อให้เด็กนักเรียนใน 
โรงเรียนเทศบาล 
เยาวชนและประชาชนมี
ทักษะในการใช้
ภาษาต่างประเทศ       
ทั้งการพูดอ่าน เขียน  
และใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจําวันได้

 - จัดค่ายอบรม
ภาษาอังกฤษ/จีน/มลายู
กลาง ให้กับเด็กนักเรียน 
ในโรงเรียนเทศบาล
เยาวชนและประชาชน

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - เด็ก เยาวชน
และประชาชน    
ร้อยละ ๘๐       
พึงพอใจใน
โครงการ

 - นักเรียนสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศใน
การติดต่อ สื่อสาร
สนทนาในชีวิต 
ประจําวันได้ดียิ่งขึ้น

สํานักการศึกษา

๒ โครงการจัดนิทรรศการและ
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ

 - เพื่อให้นักเรียนเข้า
ร่วมการแข่งขันทาง
วิชาการและจัด
นิทรรศการการเผยแพร่
ผลงานการจัดการศึกษา
ของเทศบาลฯ

 - นักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันจํานวน ๑,๐๐๐ 
คน และมีนิทรรศการไม่
น้อยกว่า ๔ บูท

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐  - นักเรียนเข้า
ร่วมโครงการ
จํานวนไม่น้อย
กว่า ๑,๐๐๐ คน

 - เป็นการ
ประชาสัมพันธ์
รูปแบบและ
พัฒนาการความ 
ก้าวหน้าในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
เทศบาล

สํานักการศึกษา

แนวทางที่ ๒.๓ : ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

��



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

แนวทางที่ ๒.๓ : ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๓ โครงการจัดนิทรรศการทาง
วิชาการและแสดงผลงาน
นักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาล
ระดับภาคและระดับประเทศ

 - เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ทางวิชาการของกลุ่ม
โรงเรียนเทศบาลและ
นําเสนอผลงานนักเรียน
และการเรียนการสอน
ของครู                     
 - เพื่อประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมของ
เทศบาล

 - พนักงานครู/นักเรียน 
เข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันทางวิชาการและ
นิทรรศการ           
จํานวน ๒๐๐ คน

๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐  - ครูและนักเรียน
เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า    
๒๐๐ คน

 - พนักงานครู/
นักเรียนได้แสดง ออก
ถึงศักยภาพและเป็น
การเผยแพร่ผลงานฯ

สํานักการศึกษา

๔ โครงการอนุบาลสร้างสรรค์  - เพื่อให้เด็กอนุบาลได้
พัฒนาทักษะทางด้าน
ร่างกาย โดยการ
แสดงออกและสนับสนุน
ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาทักษะของ
เด็ก

 - เด็กอนุบาล/ผู้ปกครอง
จํานวน ๕๐๐ คน

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐  - เด็กอนุบาล/
ผู้ปกครองร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่า ๕๐๐ คน

 - เด็กอนุบาล/
ผู้ปกครอง/ครูผู้สอนมี
สัมพันธ์ภาพที่ดี ต่อ
กันยิ่งขึ้น

สํานักการศึกษา

��



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

แนวทางที่ ๒.๓ : ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๕ โครงการสอบแข่งขันคนเก่งใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล

 - เพื่อคัดเลือกตัวแทน
เพื่อไปแข่งขันคนเก่งใน
ระดับประเทศของกรม
ส่งเสริมการปกครองฯ   
 และสนับสนุนความ     
 เป็นเลิศทางวิชาการ

 - จัดให้มีครู/วิทยากรติว
เข้า/ สอนเสริม ตัวแทน
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน   
ระดับภาค/ประเทศ

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - นักเรียนเข้า
ร่วมแข่งขันครบ 
 ๕ วิชา

 - ตัวแทนนักเรียน   
ที่เข้าสอบสามารถ
สร้างชื่อเสียงให้แก่
โรงเรียนเทศบาล

สํานักการศึกษา

๖ โครงการมอบประกาศนียบัตร
นักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาล

 - เพื่อกระตุ้นให้
ผู้ปกครองสนใจใน
การศึกษาของบุตรอย่าง
ต่อเนื่อง

 - นักเรียนที่จบการศึกษา
 ชั้นอนุบาล/
ประถมศึกษาปีที่ ๖      
และมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - ร้อยละ ๘๐ 
ของเด็กนักเรียน
มีความพึงพอใจ
ในโครงการ

 - ผู้ปกครองมีความ
สนใจในการศึกษา
ของบุตรอย่างต่อเนื่อง

สํานักการศึกษา

๗ โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาโรงเรียนเทศบาล
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 - เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียน/ศูนย์ในสังกัด
เทศบาลแก้ปัญหาครู
ขาดแคลน

 - จัดจ้างครูสนับสนุนการ
เรียนการสอนโรงเรียน/
ศูนย์ในสังกัดเทศบาล

๒,๓๙๖,๐๐๐ ๒,๓๙๖,๐๐๐ ๒,๓๙๖,๐๐๐  - จ้างครู
สนับสนุนการ
เรียนการสอน

 - ลดปัญหาครูขาด 
แคลนทําให้คุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน
เทศบาลดีขึ้น

สํานักการศึกษา

๘ โครงการอบรมภาษามลายู  - เพื่อ่ให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่องภาษามลายู
ซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่น

 - ประชาชนทั่วไปจํานวน
 ๔๐ คน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้เข้ารับการ
อบรมมีความพึง
พอใจในโครงการ

 - ประชาชนสามารถ
ใช้ภาษามลายูในการ
สื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน

สํานักการศึกษา

��



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

แนวทางที่ ๒.๓ : ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๙ โครงการจัดการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศสู่ประชาคม
อาเซียน (ภาษาจีน)

 - เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ได้เรียนรู้
สามารถใช้ภาษาจีนใน
ชีวิตประจําวันได้และ
สามารถติดต่อสื่อสารกับ
ประชาคมอาเซียน

 - จัดจ้างครูสอนภาษาจีน
 จํานวน ๙ คน คนละ 
๑๕,๐๐๐ บาท ของ
โรงเรียนเทศบาล ๓

๑,๖๒๐,๐๐๐ ๑,๖๒๐,๐๐๐ ๑,๖๒๐,๐๐๐  - จ้างครูสอน
ภาษาจีน     
จํานวน ๙ คน

 - ผู้เรียนสามารถ
สื่อสาร พัฒนาความรู้
นําทักษะและ
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ภาษาจีนไปใน
ชีวิตประจําวันได้

สํานักการศึกษา

๑๐ โครงการอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้โรงเรียนสังกัด
เทศบาล

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
อาหารกลางวันสําหรับ
นักเรียน (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน)

 - นักเรียน ป.๑-๖ อัตรา
 ๒๐ บาท/คน/วัน 
จํานวน ๒๐๐ วัน

๑๒,๒๔๐,๐๐๐
 (เงินอุดหนุน)

๑๒,๒๔๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน)

๑๒,๒๔๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน)

 - อัตรา ๒๐ 
บาท/คน/วัน 
จํานวน ๒๐๐ วัน

 - นักเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันที่มีประโยชน์

สํานักการศึกษา

๑๑ โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
อาหารกลางวันสําหรับ
เด็กเล็ก (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน)

 - เด็กเล็ก อัตรา ๒๐ 
บาท/คน/วัน จํานวน 
๒๘๐ วัน

๗๐๕,๖๐๐ ๗๐๕,๖๐๐ ๗๐๕,๖๐๐  - อัตรา ๒๐ 
บาท/คน/วัน 
จํานวน ๒๘๐ วัน

 - นักเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันที่มีประโยชน์

สํานักการศึกษา

��



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

แนวทางที่ ๒.๓ : ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑๒ โครงการอุดหนุนส่วนราชการ
ค่าอาหารกลางวีน

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวีน โรงเรียนบ้านสุ
ไหงโก-ลก จํานวน 
๖,๖๕๒,๐๐๐บาท     - 
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดกรมศาสนา
จํานวน ๔,๓๘๔,๘๐๐ 
บาท

 - นักเรียน ป.๑-๖ อัตรา
 ๒๐ บาท/คน/วัน 
จํานวน ๒๐๐ วัน          
  - เด็กเล็ก อัตรา ๒๐ 
บาท/คน/วัน จํานวน 
๒๘๐ วัน

๑๐,๐๓๖,๘๐๐
(เงินอุดหนุน)

๑๐,๐๓๖,๘๐๐
(เงินอุดหนุน)

๑๐,๐๓๖,๘๐๐
(เงินอุดหนุน)

 - นักเรียน ป.๑-๖
 อัตรา ๒๐ บาท/
คน/วัน จํานวน 
๒๐๐ วัน           
 - เด็กเล็ก อัตรา 
๒๐ บาท/คน/วัน
 จํานวน ๒๘๐ วัน

 - นักเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันที่มีประโยชน์

สํานักการศึกษา

๑๓ โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันสําหรับโรงเรียน  ตา
ดีกา

  - เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียนตาดี
กา

 - เด็กนักเรียนตาดีกา
จํานวน ๗ โร่ง

๒,๕๗๗,๘๐๐
(เงินอุดหนุน)

๒,๕๗๗,๘๐๐
(เงินอุดหนุน)

๒,๕๗๗,๘๐๐
(เงินอุดหนุน)

 - งบประมาณที่
ได้รับการอุดหนุน

 - นักเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันที่มีประโยชน์

สํานักการศึกษา

��



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

แนวทางที่ ๒.๓ : ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑๔ โครงการอุดหนุนอาหารเสริม
(นม)

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
เสริม (นม) สําหรับ
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
เสริม (นม ) สําหรับ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล  
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
เสริม (นม) สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

 - สําหรับเด็กก่อนวัย
เรียนและระดับ
ประถมศึกษา ปี ๑-๖ 
อัตราคนละ ๗.๓๗ บาท/
คน/วัน จํานวน ๒๖๐ วัน
 จํานวน ๓,๑๘๖,๖๔๑  
บาท                         
 - สําหรับเด็กก่อนวัย
เรียนและระดับ
ประถมศึกษา ปี ๑-๖ 
อัตราคนละ ๗.๓๗ บาท/
คน/วัน จํานวน ๒๖๐ วัน 
 จํานวน ๕,๘๖๓,๕๗๒ 
บาท                         
 - สําหรับเด็กเล็ก อัตรา
คนละ ๗.๓๗ บาท/คน/
วัน จํานวน ๒๘๐ วัน 
จํานวน ๑,๘๗๕,๘๑๓ 
บาท

๑๐,๙๒๖,๒๐๐
(เงินอุดหนุน)

๑๐,๙๒๖,๒๐๐
(เงินอุดหนุน)

๑๐,๙๒๖,๒๐๐
(เงินอุดหนุน)

 - อัตรา ๗.๓๗ 
บาท/คน/วัน 
จํานวน ๒๖๐ วัน 
 - อัตรา ๗.๓๗ 
บาท/คน/วัน/
จํานวน ๒๖๐ วัน 
  - อัตรา ๗.๓๗. 
บาท/คน/วัน 
จํานวน ๒๘๐ วัน

 - นักเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหาร
เสริม (นม)

สํานักการศึกษา

��



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

แนวทางที่ ๒.๓ : ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑๕ โครงการอุดหนุนการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา

 - เพื่อจ่ายในเงิน
อุดหนุนสําหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา

 - โรงเรียนเทศบาล 
โรงเรียนละ ๒๐,๐๐๐ 
บาท

     ๘๐,๐๐๐  
(เงินอุดหนุน)

       ๘๐,๐๐๐
(เงินอุดหนุน)

      ๘๐,๐๐๐  
 (เงินอุดหนุน)

 - งบประมาณที่
ได้รับการอุดหนุน

 - โรงเรียนได้รับ
การงบประมาณใน
การปรับปรุงหลักสูตร

สํานักการศึกษา

๑๖ โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

 - เพื่ออุดหนุนสําหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของท้องถิ่น

  - สําหรับโรงเรียน
เทศบาลทั้ง ๔ โรงๆ ละ 
๙,๖๐๐ บาท

๓๘,๔๐๐  
(เงินอุดหนุน)

     ๓๘,๔๐๐   
  (เงินอุดหนุน)

      ๓๘,๔๐๐  
 (เงินอุดหนุน)

 - งบประมาณที่
ได้รับการอุดหนุน

 - โรงเรียนได้รับ
ค่าใช้จ่ายในการ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง

สํานักการศึกษา

๑๗ โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายใน
การติดตั้งระบบ  Wireless 
Fidelity : WiFi

 - เพื่ออุดหนุนสําหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของท้องถิ่น

 - สําหรับโรงเรียน
เทศบาลทั้ง ๔ โรงๆ ละ 
๗,๒๐๐  บาท

๒๘,๘๐๐  
(เงินอุดหนุน)

      ๒๘,๘๐๐  
  (เงินอุดหนุน)

     ๒๘,๘๐๐  
(เงินอุดหนุน)

 - จํานวน
โรงเรียนที่ได้รับ
เงินอุดหนุน

 - รางเรียนได้รับ
ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการติดตั้ง
ระบบ WiFi

สํานักการศึกษา

��



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

แนวทางที่ ๒.๓ : ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑๘ โครงการอุดหนุนการพัฒนา
ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน

 - เพื่ออุดหนุนสําหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของท้องถิ่น

 - สําหรับโรงเรียน
เทศบาลทั้ง ๔ โรงๆ ละ 
๑๐๐,๐๐๐  บาท

๔๐๐,๐๐๐  
(เงินอุดหนุน)

๔๐๐,๐๐๐  
(เงินอุดหนุน)

๔๐๐,๐๐๐  
(เงินอุดหนุน)

 - จํานวน
โรงเรียนที่ได้รับ
เงินอุดหนุน

 - โรงเรียนได้รับ
ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียน

สํานักการศึกษา

๑๙ โครงการอุดหนุนการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

 - เพื่ออุดหนุนสําหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของท้องถิ่น

 - สําหรับโรงเรียน
เทศบาลทั้ง ๔ โรงๆ ละ 
๕๐,๐๐๐  บาท

๒๐๐,๐๐๐  
(เงินอุดหนุน)

๒๐๐,๐๐๐  
(เงินอุดหนุน)

๒๐๐,๐๐๐  
(เงินอุดหนุน)

 - จํานวน
โรงเรียนที่ได้รับ
เงินอุดหนุน

 - โรงเรียนได้รับ
ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน

สํานักการศึกษา

๒๐ โครงการอุดหนุนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)

 - เพื่ออุดหนุนสําหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของท้องถิ่น 
(จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ
การพิจารณาจากกรมฯ)

 - โรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการโรงเรียนละ 
๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท

๔,๐๐๐,๐๐๐  
(เงินอุดหนุน)

๔,๐๐๐,๐๐๐  
(เงินอุดหนุน)

๔,๐๐๐,๐๐๐  
(เงินอุดหนุน)

 - โรงเรียนที่
ได้รับการคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการ

 - โรงเรียนที่ได้รับ
การคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการ

สํานักการศึกษา

��



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

แนวทางที่ ๒.๓ : ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒๑ โครงการอุดหนุนการส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเด่น

 - เพื่ออุดหนุนสําหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของท้องถิ่น 
(จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ
การพิจารณาจากกรมฯ)

 - ระดับสถานศึกษา (๔ 
โรงเรียน/๔ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก) ละ ๕๐,๐๐๐ 
บาท                         
 - ระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นละ ๕๐,๐๐๐
บาท

๔๕๐,๐๐๐  
(เงินอุดหนุน)

๔๕๐,๐๐๐  
(เงินอุดหนุน)

๔๕๐,๐๐๐  
(เงินอุดหนุน)

 - แห่งละ 
๕๐,๐๐๐ บาท

 - ศูนย์/โรงเรียน/
อปท.ได้รับการ
คัดเลือกในการจัดทํา
แผนการศึกษาดีเด่น

สํานักการศึกษา

๒๒ โครงการอุดหนุนการส่งเสริม
กิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา

 - เพื่ออุดหนุนสําหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของท้องถิ่น 
(จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ
การพิจารณาจากกรมฯ)

 - โรงเรียนสังกัดเทศบาล
ที่ได้รับการคัดเลือก

๕๐,๐๐๐  
(เงินอุดหนุน)

     ๕๐,๐๐๐   
(เงินอุดหนุน)

      ๕๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน)

 - อุดหนุน
โรงเรียนที่ได้รับ
คัดเลือกจํานวน 
๕๐,๐๐๐ บาท

 - โรงเรียนที่ได้รับ
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
โดยคัดเลือกปีละ ๑ 
โรงเรียน

สํานักการศึกษา

�	



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

แนวทางที่ ๒.๓ : ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒๓ โครงการอุดหนุนการจัดทํา
ศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็ก
ปฐมวัยในสถานศึกษา

 - เพื่ออุดหนุนสําหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของท้องถิ่น 
(จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ
การพิจารณาจากกรมฯ)

 - สําหรับเด็กปฐมวัยใน
สถานศึกษาสังกัด อปท. 
ละ ๕๐,๐๐๐  บาท

๕๐,๐๐๐  
(เงินอุดหนุน)

      ๕๐,๐๐๐  
  (เงินอุดหนุน)

      ๕๐,๐๐๐  
(เงินอุดหนุน)

 - จํานวน
สถานศึกษาน
ระดับปฐมวัย 
อปท. ที่ได้รับการ
อุดหนุน

 - สถานศึกษาที่จัด
การศึกษาระดับ
ปฐมวัย ได้รับเงิน
อุดหนุนการจัดทํา
ศูนย์การเรียนรู้

สํานักการศึกษา

๒๔ โครงการอุดหนุนค่า
ปัจจัยพื้นฐาน สําหรับเด็ก
ยากจน ระดับประถมศึกษา

 - เพื่ออุดหนุนสําหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของท้องถิ่น

 - สําหรับเด็กยากจน
ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ทั้ง ๔ 
โรง คนละ ๕๐๐ บาท/
ภาคเรียน

๖๘๒,๐๐๐  
(เงินอุดหนุน)

๖๘๒,๐๐๐  
(เงินอุดหนุน)

๖๘๒,๐๐๐  
(เงินอุดหนุน)

 - จํานวนโรงเรียน
เทศบาล
ระดับประถม  
ศึกษาที่เป็นเด็ก
ยากจน

 - เด็กยากจน
ระดับประถมที่เรียน
ในโรงเรียนเทศบาล
ได้รับเงินอุดหนุนค่า
ปัจจัยพื้นฐานสําหรับ
เด็กยากจน

สํานักการศึกษา

�




เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

แนวทางที่ ๒.๓ : ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒๕ โครงการอุดหนุนการจัดการ
เรียนการสอน (รายหัว)  
ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

 - เพื่ออุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 - รายหัว ระดับอนุบาล 
คนละ ๘๕๐ บาท/ภาค
เรียน, ระดับประถมคนละ
 ๙๕๐ บาท/ภาคเรียน

๕,๗๓๖,๘๐๐  
(เงินอุดหนุน)

๕,๗๓๖,๘๐๐  
(เงินอุดหนุน)

๕,๗๓๖,๘๐๐  
(เงินอุดหนุน)

 - อุดหนุนตาม
เป้าหมายของ
โครงการ

 - โรงเรียนเทศบาล
ได้รับการอุดหนุนการ
จัดการเรียนการสอน

สํานักการศึกษา

๒๖ โครงการอุดหนุนค่าหนังสือ
เรียน ระดับอนุบาลและ
ประถมศึกษา

 - เพื่ออุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 - สําหรับโรงเรียน
เทศบาลทั้ง ๔ โรง คือ
ระดับอนุบาล คนละ 
๑๐๐ บาท/ปี และ
ระดับประถมศึกษาคนละ
 ๑๙๕ บาท/ปี

๑,๗๗๐,๙๓๐  
(เงินอุดหนุน)

๑,๗๗๐,๙๓๐  
(เงินอุดหนุน)

๑,๗๗๐,๙๓๐  
(เงินอุดหนุน)

 - อุดหนุนตาม
เป้าหมายของ
โครงการ

 - โรงเรียนเทศบาล
ได้รับการอุดหนุนค่า
หนังสือเรียน

สํานักการศึกษา

��



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

แนวทางที่ ๒.๓ : ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒๗ โครงการอุดหนุนค่าเครื่อง
อุปกรณ์การเรียน ระดับ
อนุบาลและประถมศึกษา

 - เพื่ออุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 - สําหรับโรงเรียน
เทศบาลทั้ง ๔ โรง คือ
ระดับอนุบาล คนละ 
๑๐๐ บาท/ภาคเรียน 
และระดับประถมศึกษา
คนละ ๑๙๕ บาท/ภาค
เรียน

๑,๐๘๑,๑๑๐  
(เงินอุดหนุน)

๑,๐๘๑,๑๑๐  
(เงินอุดหนุน)

๑,๐๘๑,๑๑๐  
(เงินอุดหนุน)

 - อุดหนุนตาม
เป้าหมายของ
โครงการ

 - โรงเรียนเทศบาล
ได้รับการอุดหนุนค่า
เครื่องอุปกรณ์การ
เรียน

สํานักการศึกษา

๒๘ โครงการอุดหนุนค่า
เครื่องแบบนักเรียน ระดับ
อนุบาลและประถมศึกษา

 - เพื่ออุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 - สําหรับโรงเรียน
เทศบาลทั้ง ๔ โรง คือ
ระดับอนุบาล คนละ 
๓๐๐ บาท/ปี และ
ระดับประถมศึกษาคนละ
 ๓๖๐ บาท/ปี

๑,๐๖๖,๑๔๐  
(เงินอุดหนุน)

๑,๐๖๖,๑๔๐  
(เงินอุดหนุน)

๑,๐๖๖,๑๔๐  
(เงินอุดหนุน)

 - อุดหนุนตาม
เป้าหมายของ
โครงการ

 - โรงเรียนเทศบาล
ได้รับการอุดหนุนค่า
เครื่องแบบนักเรียน

สํานักการศึกษา

๒๙ โครงการอุดหนุนค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับ
อนุบาลและประถมศึกษา

 - เพื่ออุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา ตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 - สําหรับโรงเรียน
เทศบาลทั้ง ๔ โรง คือ
ระดับอนุบาล คนละ 
๒๑๕ บาท/ภาคเรียน 
และ ระดับประถมศึกษา 
คนละ ๒๔๐ บาท/ภาค
เรียน

๑,๔๓๙,๒๕๐  
(เงินอุดหนุน)

๑,๔๓๙,๒๕๐  
(เงินอุดหนุน)

๑,๔๓๙,๒๕๐  
(เงินอุดหนุน)

 - อุดหนุนตาม
เป้าหมายของ
โครงการ

 - โรงเรียนเทศบาล
ได้รับการอุดหนุนค่า
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

สํานักการศึกษา

��



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

แนวทางที่ ๒.๓ : ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๓๐ โครงการอุดหนุนค่า
ปัจจัยพื้นฐาน สําหรับเด็ก
ยากจน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น

 - เพื่ออุดหนุนสําหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของท้องถิ่น

 - นักเรียนยากจนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นของ
โรงเรียนเทศบาล ๓ และ
 ๔ อัตรา คนละ ๑,๕๐๐ 
บาท/ภาคเรียน

๓๐๐,๐๐๐  
(เงินอุดหนุน)

๓๐๐,๐๐๐  
(เงินอุดหนุน)

๓๐๐,๐๐๐  
(เงินอุดหนุน)

 - อัตราคนละ 
๑,๕๐๐๐ บาท/
ภาคเรียน

 - นักเรียนยากจน
ระดับมัธยมศึกษา
ได้รับการอุดหนุนค่า
ปัจจัยพื้นฐานสําหรับ
เด็กยากจน

สํานักการศึกษา

๓๑ โครงการอุดหนุนการจัดการ
เรียนการสอน (รายหัว)  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 - เพื่ออุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา ตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 - รายหัว ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนเทศบาล ๓ และ
 ๔ คนละ ๑,๗๕๐ บาท/
ภาคเรียน                  
 - รายหัวส่วนเติม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนเทศบาล ๓ และ
 ๔ คนละ ๕๐๐ บาท/
ภาคเรียน

๒,๐๔๗,๕๐๐  
(เงินอุดหนุน)

๒,๐๔๗,๕๐๐  
(เงินอุดหนุน)

๒,๐๔๗,๕๐๐  
(เงินอุดหนุน)

 - อุดหนุนตาม
เป้าหมายของ
โครงการ

 - โรงเรียนเทศบาล ๓
 และ ๔ ได้รับการ
อุดหนุนการจัดการ
เรียนการสอน    
(รายหัว)

สํานักการศึกษา

��



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

แนวทางที่ ๒.๓ : ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๓๒ โครงการอุดหนุนค่าหนังสิอ
เรียน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น

 - เพื่ออุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา ตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 - สําหรับโรงเรียน
เทศบาล ๓ และ ๔ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 คือ ม. ๑ คนละ ๗๐๕ 
บาท/ป,ี ม. ๒ คนละ 
๘๖๕ บาท/ปี และ ม.๓ 
คนละ ๙๔๙ บาท/ปี

๓๕๘,๑๐๐ 
(เงินอุดหนุน)

๓๕๘,๑๐๐   
(เงินอุดหนุน)

๓๕๘,๑๐๐ 
(เงินอุดหนุน)

 - อุดหนุนตาม
เป้าหมายของ
โครงการ

 - โรงเรียนเทศบาล
ได้รับการอุดหนุนค่า
หนังสือเรียน

สํานักการศึกษา

๓๓ โครงการอุดหนุนค่าเครื่อง
อุปกรณ์การเรียน           
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 - เพื่ออุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา ตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 - สําหรับโรงเรียน
เทศบาล ๓ และ ๔ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 คนละ ๒๑๐ บาท/      
 ภาคเรียน

๑๙๑,๑๐๐  
(เงินอุดหนุน)

๑๙๑,๑๐๐  
(เงินอุดหนุน)

๑๙๑,๑๐๐  
(เงินอุดหนุน)

 - อุดหนุนตาม
เป้าหมายของ
โครงการ

 - โรงเรียนเทศบาล
ได้รับการอุดหนุนค่า
เครื่องอุปกรณ์การ
เรียน

สํานักการศึกษา

๓๔ โครงการอุดหนุนค่า
เครื่องแบบนักเรียน          
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 - เพื่ออุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา ตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 - สําหรับโรงเรียน
เทศบาล ๓ และ ๔ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 คนละ ๔๕๐ บาท/      
 ภาคเรียน

๒๐๔,๗๕๐  
(เงินอุดหนุน)

๒๐๔,๗๕๐  
(เงินอุดหนุน)

๒๐๔,๗๕๐  
(เงินอุดหนุน)

 - อุดหนุนตาม
เป้าหมายของ
โครงการ

 - โรงเรียนเทศบาล
ได้รับการอุดหนุนค่า
เครื่องแบบนักเรียน

สํานักการศึกษา

��



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

แนวทางที่ ๒.๓ : ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๓๕ โครงการอุดหนุนค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน       
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 - เพื่ออุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา ตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 - สําหรับโรงเรียน
เทศบาล ๓ และ ๔ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 คนละ ๔๔๐ บาท/      
 ภาคเรียน

๔๐๐,๔๐๐  
(เงินอุดหนุน)

๔๐๐,๔๐๐  
(เงินอุดหนุน)

๔๐๐,๔๐๐  
(เงินอุดหนุน)

 - อุดหนุนตาม
เป้าหมายของ
โครงการ

 - โรงเรียนเทศบาล
ได้รับการอุดหนุนค่า
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

สํานักการศึกษา

๓๖ โครงการอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานของคณะกรรมการ
 สถานศึกษาและผู้นําศาสนา
อิสลาม

 - เพื่อให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาและผู้นําทาง
ศาสนาได้พัฒนา
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้
และเข้าใจบทบาทหน้าที่
ในการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการศึกษาใน
ท้องถิ่น

 - คณะกรรมการ
สถานศึกษาและผู้นํา
ศาสนาอิสลาม

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  - คณะกรรมการ
ศึกษาและผู้นํา
ศาสนามี
ความสามารถใน
การเรียนรู้และ
เข้าใจบทบาท
หน้าที่ในการ
สนับสนุนและ
ส่งเสริมการศึกษา
ในท้องถิ่น

 - เพื่อให้
คณะกรรมการ
สถานศึกษาและผู้นํา
ทางศาสนาได้พัฒนา
แลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้และเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ในการ
สนับสนุนและส่งเสริม
การศึกษาในท้องถิ่น

สํานักการศึกษา

���



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

แนวทางที่ ๒.๓ : ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๓๗ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้  
เศษฐกิจพอเพียง              
(การเพาะเห็ด) โรงเรียน
เทศบาล ๒

 - เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีความรู้ทักษะในการ
เพราะเห็ด

 - โรงเรือนเพาะเห็ด     
 ๕ x ๑๐ เมตร  จํานวน 
 ๑ หลัง , หม้อนึ่งก้อนเชื้อ
เก็ด จํานวน  ๑ ชุด ,   
เชื้อเห็ดและอุปกรณ์การ
เพาะเห็ด,เอกสาร
ประชาสัมพันธ์โครงการ

 - ๖๐๐,๐๐๐  -  - โรงเรียนเพาะ
เห็ด ๑ หลัง
พร้อมอุปกรณ์
เพาะเห็ด ๑ ชุด

 - ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถในการ
เพาะเห็ดและสามารถ
 นําไปประกอบอาชีพ
ได้

สํานักการศึกษา

๓๘ โครงการกลุ่มสนใจอาชีพ 
โรงเรียนเทศบาล ๓         
และโรงเรียนเทศบาล ๔

 - เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
ทักษะด้านอาชีพและ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน

 - นักเรียน ป.๔-๖ และ 
ม. ๑-๓ โรงเรียนเทศบาล
 ๓ และโรงเรียนเทศบาล
 ๔

 - ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐  - เด็กเด็ก
นักเรียนมีความ
พึงพอใจมากกว่า 
ร้อยละ ๘๐

 - นักเรียนได้ฝึก
อาชีพที่หลากหลาย 
เพื่อนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน

สํานักการศึกษา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

๑ โครงการรณรงค์ป้องกัน        
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

 - เพื่อให้เจ้าหน้าที่/กลุ่ม
เสี่ยง/บุคคลทั่วไปได้รับ
ความรู้ด้านการรณรงค์
ป้องกัน และแก้ไขปัญหายา
เสพติดให้โทษ

 - อบรมกลุ่มเสี่ยงในเขต
เทศบาล ปีละ ๑๐๐ คน
เด็กและเยาวชนในเขต
ชุมชน จํานวน ๒๘ ชุมชน

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  - กลุ่มเสี่ยง ปีละ
 ๑๐๐ คน          
 - เด็กและเยาวชน
 ในชุมชน

 - ทําให้เจ้าหน้าที่/
กลุ่มเสี่ยง/บุคคลทั่วไป
ได้รับความรู้ด้านการ
รณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสตติด
ให้โทษอย่างถูกต้อง

สํานักปลัดฯ 
กองสวัสดิการฯ

แนวทางที่ ๒.๔ : ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

���



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

แนวทางที่ ๒.๔ : ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒ โครงการอุดหนุนการรณรงค์
เพื่อป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

 - เพื่อจ่ายเป็นค่ารณรงค์
เพื่อป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา คือโรงเรียนละ
 ๑๕,๐๐๐ บาท , ครูแกนนํา
 โรงเรียนละ ๑ คน/ละ
๓,๐๐๐ บาท , เจ้าหน้าที่ 
อปท. ละ ๑ คน/ละ      
๓,๐๐๐ บาท , สถานศึกษา
ดีเด่น โรงเรียนละประมาณ
 ๑๐๐,๐๐๐ บาท             
 (เงินอุดหนุนสําหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่น)

 - โรงเรียนเทศบาล ทั้ง ๔ 
โรงเรียน

๑๗๕,๐๐๐ ๑๗๕,๐๐๐ ๑๗๕,๐๐๐  - โรงเรียน
เทศบาล ทั้ง ๔ 
โรงจัดโครงการ
รณรงค์เพื่อ
ป้องกันยาเสพติด
ในโรงเรียน

 - ช่วยรณรงค์ให้ เด็ก/
เยาวชนรู้โทษภัยและ
เรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยง
ห่างไกลยาเสพติด

สํานักการศึกษา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

แนวทางที่ ๒.๔ : ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓ โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด

 - เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรี   
ระหว่างชุมชนต่างๆ ในเขต
เทศบาลให้เกิดความสามัคคี
และส่งเสริมการออกกําลัง
กายให้ห่างไกลโรคและยา
เสพติด

 - ประชาชนในเขต
เทศบาล จํานวน ๒๘  
ชุมชน

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  - ร้อยละ ๘๐ ของ
เป้าหมายมีความ
พึงพอใจต่อ
โครงการ

 - ทําให้ชุมชนมีความ
รักและความสามัคคี   
  มีสัมพันธไมตรีที่ดี
ต่อกันทั้งยังช่วยสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันให้
สุขภาพโดยการใช้กีฬา
เป็นสื่อและห่างไกลยา
เสพติด

กองสวัสดิการฯ
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แนวทางที่ ๒.๕ : ส่งเสริมด้านการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

๑ โครงการตาดีกาสัมพันธ์  - เพื่อให้เด็กนักเรียนตาดีกา
ได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน
สร้างความสมานฉันท์ สร้าง
ความสามัคคี

 - เด็กนักเรียนโรงเรียน    
ตาดีกาในเขตเทศบาล เมืองสุ
ไหงโก-ลก จํานวน ๖ โรง คือ
 ศูนย์ (ตาดีกา) มัสยิดอัลอา
มีน,ศูนย์ (ตาดีกา) มัสยิด
อะห์มาดียะห,์ศูนย์ (ตาดีกา) 
มัสยิดอัรรอฮ์มัน,ศูนย์     
(ตาดีกา) มัสยิดอัลวุสตอ,ศูนย์
 (ตาดีกา) มัสยิดกือดาบารู
,ศูนย์ (ตาดีกา) มัสยิดอัลยุมอี
ยะห์อัลฮาซานียะห์

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  - เด็กนักเรียน
โรงเรียนตาดีกา 
จํานวน ๗ โรง

 - ประชาชน/เยาวชน
มีสุขภาพร่างกายที่
สมบูรณ์แข็งแรง

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา
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แนวทางที่ ๒.๕ : ส่งเสริมด้านการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา

๒ โครงการจัดงานส่งเสริมการ
กีฬาและนันทนาการ

 - เพื่อส่งเสริมการออกกําลัง
กายให้แพร่หลายมากขึ้น เพื่อ
พัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
การกีฬาของเยาวชน/
ประชาชนเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการแข่งขัน
และส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขัน ที่หน่วยงานอื่นๆจัดขึ้น

 - ส่งนักกีฬาเทศบาลเข้าร่วม
การแข่งขัน (เช่น แข่งขัน
ฟุตบอลเยาวชน/ประชาชน/
อาวุโส, ฟุตซอล, วอลเล่ย์บอล
, เซปักตะกร้อ, เทเบิลเทนนิส
, แบดมินตัน, เทนนิส, กอล์ฟ,
 ลีลาศ, วิ่งเพื่อสุขภาพ, กีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์, กีฬา
ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ,วัน
กีฬาแห่งชาต,ิ มวยไทยสากล,
 มวยจีน, กีฬา-กรีฑากลุ่ม
โรงเรียน/นักเรียน ระดับ
ภาค/ระดับประเทศ, ดนตร,ี 
นันทนาการเพื่อประชาชน 
ฯลฯ                             
 - จ้างเหมาวิทยากรให้
ความรู้ด้านกีฬาและ
นันทนาการ

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐  - ทําให้เด็ก เยาวชน
 ประชาชน           
ได้เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา

 - ประชาชน/เยาวชน
 มีสุขภาพร่างกายที่
สมบูรณ์แข็งแรง

สํานักการศึกษา
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แนวทางที่ ๒.๕ : ส่งเสริมด้านการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา

๓ โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

 - เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ใน
การทํากิจกรรมที่สนใจ

 - เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาล  จํานวน ๒๘ ชุมชน

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - ร้อยละ ๘๐  ของ
เป้าหมายมีความพึง
พอใจ ต่อโครงการ

 - เด็กและเยาวชนมี
การได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

กองสวัสดิการฯ

๔ โครงการก่อสร้างลานสุขภาพ 
(ไทเก็ก) บริเวณภายในสวน   
สิรินธร

 - เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี
ให้แก่ประชาชน

 - ปรับปรุงเวที, พื้นบล๊อก, 
แผงรั้วบังตา, ลานเดินนวด
เท้า, ปรับภูมิทัศน์ และอื่น ๆ

- ๘๐๐,๐๐๐ -  - ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ได้รับประโยชน์ใน
การใช้ลานสุขภาพ
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐

 - ประชาชนมีสถานที่
ออกกําลังกายและมี
สุขภาพแข็งแรง

กองช่าง

๕ โครงการปรับปรุงลานออก
กําลังกายสําหรับผู้สูงอายุ 
ภายในสวนรื่นอรุณ

 - เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี
ให้แก่ประชาชน

 - ลานออกกําลังกาย, 
สนามเปตอง

- ๑,๕๐๐,๐๐๐ -  - ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ได้รับประโยชน์ใน
การใช้ลานสุขภาพ
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐

 - ประชาชนมีสถานที่
ออกกําลังกายและมี
สุขภาพแข็งแรง

กองช่าง
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แนวทางที่ ๒.๕ : ส่งเสริมด้านการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา

๖ โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม
สนามหญ้าเทียมและสนาม   
ฟุตซอล

 - เพื่อปรับปรุงให้สนามกีฬามี
ความพร้อม อํานวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนในการ
ออกกําลังกายและแข่งขันกีฬา

 - ขนาด ๖๔ x ๘๕ ม.        
มีพื้นไม่น้อยกว่า ๕,๔๔๐.๐๐
 ตร.ม.

- ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ -  - พื้นทีไม่น้อยกว่า 
๕,๔๔๐ ตร.ม.

 - ประชาชนมีสถานที่
ออกกําลังกายและมี
สุขภาพแข็งแรง

กองช่าง

๗ โครงการก่อสร้างอาคารกีฬา  
ในร่ม (โรงยิม) บริเวณสนาม
กีฬาเทศบาล

 - เพื่ออํานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน หน่วยงานรัฐ
และเอกชนในการจัดกิจกรรม
มีสถานที่ออกกําลังกายและใช้
เป็นสถานที่ในการแข่งขัน

 - จํานวน ๑ หลัง - ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ -  - อาคารกีฬาในร่ม
 ๑ หลัง

 - ประชาชน
หน่วยงานรัฐและ
เอกชนมีสถานที่ออก
กําลังกายและใช้เป็น
สถานที่ในการแข่งขัน

     กองช่าง      
(เงินอุดหนุน     
 งบจังหวัด)

๘ โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
สนามกีฬาเทศบาล (เพิ่มเติม)

 - เพื่อปรับปรุงให้สนามกีฬามี
ความพร้อม อํานวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนในการ
ออกกําลังกายและแข่งขันกีฬา

  - ลานจอดรถ                 
  - ระบบไฟฟ้า                
 - อาคารอัฒจันทร์            
 - รั้วและอื่น ๆ                 
 - โรงยิม

- ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  - สาธารณูปโภค
ภายในสนามกีฬา
เทศบาล        
จํานวน ๑ แห่ง

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการมา
ออกกําลังกายและมี
ความพร้อมในการ
จัดการแข่งขันกีฬา

กองช่าง
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แนวทางที่ ๒.๖ : ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

๑ โครงการการอบรมด้าน
สาธารณสุขในกลุ่มต่างๆ        
 - กลุ่มเสี่ยง

 - เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องยา
เสพติดและตระหนักการ
ดูแลตนเอง

 - ๑.๑ กลุ่มเสี่ยง      
นักเรียนมัธยม ๑ - ๓    
ใน รร.เทศบาล และ รร.
เอกชน จํานวน ๒๐๐ คน
 - นักเรียนระดับประถม
ศึกษา (ช่วงชั้นที่ ๒)      
ป. ๔ - ๖สังกัดเทศบาล
จํานวน ๒๐๐ คน

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐  - นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
 ผ่านการอบรม       
ร้อยละ ๙๐             
 - นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
มีความรู้ ในการดูแล
ตนเองที่ถูกต้องร้อย
ละ ๙๐

 - นักเรียนกลุ่มเสี่ยงมี
ความรู้เรื่องสุขภาพ
เพศยาเสพติดและอื่นๆ

กองสาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
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แนวทางที่ ๒.๖ : ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒ โครงการพัฒนาสาธารสุขมูล
ฐานฯ (งบอุดหนุนทั่วไปกําหนด
วัตถุประสงค)์

 - ๑. การพัฒนาศักยภาพ    
   ๒. แก้ปัญหาสาธารณสุข

 - ๒๘ ชุมชน        
(ชุมชนละ ๑๕,๐๐๐บาท)

๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐   - อสม.มีศักยภาพ
และแนวทาง
ดําเนินงานที่ชัดเจน
เพิ่มมากขึ้น        
ร้อยละ ๗๐

 - อสม. มีศักยภาพ
และแนวทางการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน    
 - ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการดูแลตนเอง
,ชุมชน                   
 - อสม.มีศักยภาพ  
และแนวทางการ
ดําเนินงานชัดเจน

กองสาธารณสุขฯ

๓ โครงการอบรมและทัศนศึกษา
ดูงานสาธารณสุขมูลฐานแก่ 
อสม.

 - เพื่อให้ อสม. มีความรู้
ความเข้าใจงานสาธารณสุข
มูลฐานเพิ่มขึ้น                
 - เพื่อให้ อสม. ได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน
สาธารณสุขมูลฐาน

 - อสม.ทั้ง ๒๘ ชุมชน
จํานวน ๘๐ คน

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  - อสม.มีความรู้ความ
เข้าใจความเข้าใจใน
การดําเนินงานเพิ่ม
มากขึ้น ร้อยละ ๘๐

 - อสม.ได้รับประสบ 
การณ์ และแนวทาง
การทํางานด้าน
สาธารณสุขและนํามา
ปรับใช้ในพื้นที่ฯ

กองสาธารณสุขฯ

๔ โครงการอบรมศึกษาดูงาน      
 แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร
และตลาดสดฯ

 - เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจด้าน
สุขาภิบาล

 - ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร และตลาดสด
จํานวน ๘๐ คน

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐  - ผู้เข้ารับการอบรม
มีการพัฒนา
ร้านอาหารผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน       
ร้อยละ ๘๐

 - ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและตลาด
สดมีความรู้ด้าน
สุขาภิบาลอาหารที่
สะอาดและปลอดภัย

กองสาธารณสุขฯ
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แนวทางที่ ๒.๖ : ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๕ โครงการอบรมด้านสาธารณสุข
ในกลุ่มต่างๆ (กลุ่มประกอบการ)

 - เพื่อให้ผู้ประกอบการมี
ความรู้เรื่องสุขาภิบาลอาหาร
  -  มีการปรับปรุง
สุขาภิบาลปราศจากสิ่ง
สกปรกและพาหะนําโรค

 - กลุ่มผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร,ตลาดสด
เทศบาลและตลาดเก็นติ้ง

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐  - ตลาดสดผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตลาดสดน่าซื้อ    
ร้อยละ ๘๐

 - ผู้ประกอบการ
สามารถปรุงอาหารจัด
ร้านและอื่นๆได้
ถูกต้องและถูกหลัก
สุขาภิบาล

กองสาธารณสุขฯ

๖ โครงการสนับสนุนระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
บุคลากรและการปฏิบัติงาน
การแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ฯ

 - ๑ ทีม ๑๔ คน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  - บุคลากรการแพทย์
ฉุกเฉินผ่านการอบรม
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐

 - ทําให้บุคลากรมี
ความพร้อมสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองสาธารณสุขฯ

๗ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

 - เพื่อป้องกันการเกิดโรค
พิษสุนัขบ้าในสัตว์

 - สุนัขและแมวจรจัด
บริเวณภายในเขตเทศบาล

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐  - ลดจํานวนสุนัข
และแมวโดยการฉีด
ยาคุมกําเนิดและทํา
หมันสัตว์อย่างน้อย
ร้อยละ ๓๐

 - ควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า                        
 - ลดอัตราการเกิดโรค
ในสัตว์

กองสาธารณสุขฯ
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แนวทางที่ ๒.๖ : ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๘ โครงการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อในชุมชน

 - เพื่อให้คนในชุมชนมี
ความรู้ ตระหนักถึงการ
ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อในชุมชน

 - ผู้นําและกรรมการ
ชุมชนทั้ง ๒๘ ชุมชน      
 - อสม.จํานวน          
๒๐๐ คน โรงเรียนและ
ศูนย์เด็กในเขตเทศบาลฯ 
 - วัด มัสยิด และสถานที่
สาธารณะในเขตเทศบาล

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  - ประชาชนมีความรู้
และปัองกันตนเอง
จากโรคได้ ร้อยละ ๖๐

 - ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการป้องกันควบคุม
โรคติดต่อในชุมชน  
ประชาชนมีความรู้
และป้องกันตนเองจาก
โรคได้  ลดการ
เจ็บป่วยจากโรคต่างๆ 
และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

กองสาธารณสุขฯ

๙ โครงการส่งเสริมและพัฒนา
งานสุขาภิบาลอาหาร

 - สร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่ผู้ประกอบอาหารทั้งใน 
และรอบๆ โรงเรียน           
 - พัฒนาสถานที่ประกอบ
และจําหน่ายอาหาร           
  - ประชาชนมีอาหารที่
สะอาด และปลอดภัยในการ
บริโภค

 - ร้านอาหาร แผงลอย
และรถเร่ในและรอบๆ
โรงเรียน

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐  - ร้านอาหารและ
แผงลอยผ่านเกณฑ์
มาตรฐานร้อยละ ๗๐

 - ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารมีความรู้
ด้านสุขาภิบาลอาหาร
ที่ถูกต้องและปลอดภัย 
  - ร้านอาหาร/ แผง
ลอยผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน                
  - ประชาชนมีอาหาร
ที่สะอาดและปลอดภัย
ในการบริโภค

กองสาธารณสุขฯ
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แนวทางที่ ๒.๖ : ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑๐ โครงการจัดระเบียบผู้ประกอบ
 การที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 - เพื่อให้ผู้ประกอบการมี
ความรู้ความสามารถ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาล

 - โรงงานและกิจการ
ต่างๆในเขตเทศบาล

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐  - ผู้ประกอบการมี
ความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการประกอบ
อาหารที่ถูกหลัก
สุขาภิบาลร้อยละ ๘๐

 - ผู้ประกอบการมี
ความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการประกอบการ
อาหารที่ถูกหลัก
สุขาภิบาล               
  - ประชาชนมีอาหาร
ที่สะอาดและปลอดภัย
ในการบริโภค

กองสาธารณสุขฯ

๑๑ โครงการเทศบาลสัญจร  - เพื่อให้ประชาชนในเขต
เทศบาลสามารถเข้าถึง
บริการเชิงรุกด้านสุขภาพ

 - ย่านการค้า ๒ แห่ง 
และในเขตเทศบาล ๘ 
ชุมชน

- ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณสุข
เชิงรุกในชุมชน    
ร้อยละ ๗๐

 - ประชาชนในชุมชน
สามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขและมี
สุขภาพที่ดีขึ้น

กองสาธารณสุขฯ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

๑ โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนและราชการในเขต
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - เพื่อทําหน้าที่สอดส่อง
ดูแลรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนและทรัพย์สินของ
ราชการ ส่งเสริมให้คนใน
ท้องถิ่นมีอาชีพ ลดปัญหา
การว่างงาน

 - จ้างเหมายามรักษา
ความปลอดภัย

๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐  - ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
โครงการ

 - ทําให้ประชาชน
 /ส่วนราชการมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

งานเทศกิจ
สํานักปลัดฯ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ เสริมเสร้างสันติสุขในพื้นที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

แนวทางที่ ๓.๑ : พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

๑ โครงการถนนคนเดิน  - เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยว ในอําเภอ
สุไหงโก-ลก

 - ส่งเสริมให้ประชาชน
 มีอาชีพเสริมและ
กระจายรายได้     
เดือนละ ๓ วัน

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวมี
แหล่งจับจ่ายซื้อ
สินค้าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๗๐

 - เกิดรายได้จาก
การมีอาชีพเสริม  
 - เศรษฐกิจ
หมุนเวียนดี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กอง
สาธารณสุขฯ

๒ โครงการเทศกาลอาหารจาน
เด็ด

 - เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 
 และการท่องเที่ยว       
 - พัฒนาร้านอาหารสู่
มาตรฐาน CFGT

 - ร้านอาหาร และ
แผงลอยจําหน่าย
อาหารที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานจํานวน ๕๐ 
ร้าน

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐  - ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวมี
แหล่งจับจ่ายซื้อ
สินค้าเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๘๐

 - เศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยวดีขึ้น     
 - ยกระดับ
มาตรฐาน
ร้านอาหาร

กอง
สาธารณสุขฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

แนวทางที่ ๔.๑ : ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

แนวทางที่ ๔.๑ : ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

๓ โครงการเช่าที่ดินการรถไฟ  - เพื่อเช่าที่ดินการ
รถไฟสําหรับการจัดทํา
ตลาดสดฯ

 - จํานวน ๑ แห่ง ๙๔๘,๖๐๐ ๙๙๖,๐๒๑ ๑,๐๔๕,๘๒๓  - จํานวน ๑ แห่ง  - ทําให้ประชาชน
มีแหล่งจับจ่าย
เพิ่มขึ้น

กอง
สาธารณสุขฯ

๔ โครงการซุ้มประตูเมือง 
(บริเวณหน้าด่านศุลกากร)

 - เพื่อพัฒนาเมืองให้
สวยงามน่าอยู่           
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่
นักท่องเที่ยวและนักลงทุน

 - จํานวน ๑ ซุ้ม - ๕,๐๐๐,๐๐๐ -  - ซุ้มประตูเมือง  
จํานวน ๑ ซุ้ม

 - เมืองมีความ
สวยงามและมี
ภาพลักษณ์ที่ดี

กองช่าง
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แนวทางที่ ๔.๒ : ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

๑ โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

 - เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้กับเด็กและเยาวชน

 - จํานวน ๒๘ ชุมชน ๒๔๐,๐๐๐
งบประมาณ 
จาก ศอ.บต.

๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐  - ร้อยละ ๘๐  ของ
เป้าหมายมีความพึง
พอใจต่อโครงการ

 - มีแหล่งเรียนรู้
ให้กับเด็กและ
เยาวชน

กองสวัสดิการฯ

๒ โครงการนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภาพภูมิปัญญาไทยสู่ภูมิ
ปัญญาโลก

 - เพื่อส่งเสริมการดูแล
สุขภาพให้กับสมาชิกใน
ชุมชน

 - จํานวน ๒๘ ชุมชน ๑๙๐,๐๐๐
งบประมาณ
จาก ศอ.บต.

๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐  - ร้อยละ ๘๐  ของ
เป้าหมายมีความพึง
พอใจต่อโครงการ

 - สมาชิกในชุมชน
มีสุขภาพที่ดี

กองสวัสดิการฯ

๓ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  - เพื่อสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ในด้านอาชีพ     
ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

 - จํานวน ๒๘ ชุมชน ๑๙๐,๐๐๐
งบประมาณ
จาก ศอ.บต.

๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐  - ร้อยละ ๘๐  ของ
เป้าหมายมีความ   
พึงพอใจต่อโครงการ

 - สมาชิกในชุมชน  
 มีรายได้เพิ่มขึ้น

กองสวัสดิการฯ

๔ โครงการส่งเสริมสหกรณ์ชุมชน  - เพื่อให้สมาชิกใน
ชุมชนรู้จักคุณค่าของ
การออมเงิน

 - จํานวน ๒๘ ชุมชน ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐  - ร้อยละ ๘๐ ของ
เป้าหมายมีความ
พึงพอใจต่อ
โครงการ

 - ประชาชนมีเงิน
เหลือเก็บในการ
วางแผนในอนาคต
ได้

กองสวัสดิการฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
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แนวทางที่ ๔.๒ : ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

๕ โครงการพัฒนาอาชีพด้านการ 
เกษตรและการแปรรูปผลผลิต
ด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน

 - เพื่อสนับสนุนให้กลุ่ม
อาชีพมีการรวมกลุ่มใน
การพัฒนาอาชีพ มี
อาชีพเสริมและมีรายได้

 - กลุ่มปลูกผักไฮโดรโป
นิกส์ กลุ่มเลี้ยงปลา    
กลุ่มเพาะเห็ด และกลุ่ม
แปรรูปผลผลิตด้าน
การเกษตรชุมชนสันติ
สุขชุมชนบาโงเปาะเล็ง 
ชุมชนสวนมะพร้าว 
ชุมชนตันหยมะลิ

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  - ร้อยละ ๘๐    
ของเป้าหมายมี
ความพึงพอใจต่อ
โครงการ

 - กลุ่มอาชีพมีการ
รวมกลุ่มในการ
พัฒนาอาชีพ มี
อาชีพเสริมและมี
รายได้

       กอง      
   สวัสดิการฯ 
    หมายเหต ุ
งบประมาณ
โครงการตาม
แนวทางการ
ช่วยเหลือ
เกษตรกรและ
ความยากจน
ตามมาตรการ
เร่งด่วน
แก้ปัญหาด้าน
การผลิตและ
รายได้เพื่อ
เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
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แนวทางที่ ๔.๒ : ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

๖ โครงการยกระดับสินค้าในชุมชน  - เพื่อสร้างรายได้และ
มาตรฐานสินค้าและ
เพิ่มมูลค่าของสินค้า

 - กลุ่มอาชีพในเขต
เทศบาล จํานวน ๑๔ 
กลุ่ม

- ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐  - ร้อยละ ๘๐  ของ
เป้าหมาย มีความ
พึงพอใจต่อโครงการ

 - สมาชิกลุ่มอาชีพ
มีรายได้เพิ่มขึ้นและ
 สินค้ามีมาตรฐาน  
  มีมูลค่าสูงขึ้น

กองสวัสดิการฯ

๗ โครงการตลาดนัดไอเดีย       
ชุมชนเสาสัญญาณและชุมชน
หัวกุญแจ

 - เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในชุมชน

 - สมาชิกในชุมชนเสา
สัญญาณและชุมชนหัว
กุญแจ และประชาชน
ทั่วไป

- ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - ร้อยละ ๘๐ ของ
เป้าหมาย มีความ
พึงพอใจต่อโครงการ

 - สมาชิกในชุมชน
มีรายได้เพิ่มขึ้นและ
มีอาชีพเสริม

กองสวัสดิการฯ

๘ โครงการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่ม
ออมทรัพย์ชุมชน

 - เพื่อให้สมาชิกใน
ชุมชนรู้จักคุณค่าของ
การออมเงิน

 - จํานวน ๒๘ ชุมชน - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - ร้อยละ ๘๐  ของ
เป้าหมาย            
มีความพึงพอใจต่อ
โครงการ

 - สมาชิกในชุมชน
รู้จักคุณค่าของ    
การออมเงิน

กองสวัสดิการฯ

๙ โครงการก่อสร้างศูนย์
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP

 - เพื่อให้มีศูนย์
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ 
OTOP

 - จํานวน ๒๘ ชุมชน - ๓,๐๐๐,๐๐๐ -  - ร้อยละ ๘๐ มี
ศูนย์จําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP

 - มีศูนย์จําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP

กองสวัสดิการฯ
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แนวทางที่ ๔.๓ : ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

๑ โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหา
ความยากจนและการ
ดําเนินการตามแนวเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง

 - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในชุมชน รู้จักการใช้จ่าย
อย่างประหยัดและ
ดํารงชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

 - ชุมชนในเขตเทศบาล 
จํานวน ๒๘ ชุมชน

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐  - ร้อยละ ๘๐ ของ
เป้าหมายมีความ
พึงพอใจต่อ
โครงการ

  - ประชาชนรู้จักการ
ใช้ชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจแบบพอเพียง

กองสวัสดิการฯ

๒ โครงการชุมชนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง

 - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในชุมชนรู้จักการใช้จ่าย
อย่างประหยัดและ
ดํารงชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

 - ชุมชนในเขตเทศบาล
จํานวน ๓ ชุมชน

- ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  - ร้อยละ ๘๐ ของ
เป้าหมายมีความ
พึงพอใจต่อ
โครงการ

  - ประชาชนรู้จักการ
ใช้ชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจแบบพอเพียง

กองสวัสดิการฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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แนวทางที่ ๕.๑ : อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

๑ โครงการรักษ์แม่น้ําโก-ลก  - เพื่อสร้างความตระหนัก
การอนุรักษ์และดูแล
สภาพแวดล้อมริมแม่น้ําฯ

 - ชุมชนริมแม่น้ํา     
และพื้นที่ใกล้เคียง

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐  - ชุมชนริมแม่น้ํา
และพื้นที่ใกล้เคียง

 - ชุมชนและ
ประชาชนมีความ
ตระหนักและร่วมมือ
ในการรักษา
สิ่งแวดล้อม

กอง
สาธารณสุขฯ

๒ โครงการศึกษาดูงานด้านการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

 - อบรมและศึกษาดูงาน
ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม (ชุมชนเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมด้านการ
จัดการขยะ)

 - ผู้บริหาร/พนักงาน  
 - พนักงานจ้าง         
 - ตัวแทนชุมชนที่รับ
การคัดเลือกเป็น
แบบอย่างจํานวน ๒ 
รุ่นๆละ ๘๐คน

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐  - ผู้บริหาร/
พนักงาน พนักงาน
จ้าง และตัวแทน
ชุมชนมีความเข้าใจ
ด้านการจัดการขยะ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๐

 - ผู้บริหาร/
พนักงาน พนักงาน 
ตัวแทนชุมชน 
ได้รับประสบกราณ์
และแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน

กอง
สาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

๑ โครงการบ้านน่าอยู่ชุมชนน่า
มอง

 - เพื่อให้สมาชิกในชุมชน
รู้จักการรักษาความสะอาด
และตกแต่งหน้าบ้านให้มี
ความสวยงาน

 - ชุมชนในเขตเทศบาล - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - ชุมชนในเขต
เทศบาล

 - ชุมชนมีหน้า
บ้านที่ดูสะอาด
สวยงามและเป็น
ระเบียบ

กองสวัสดิการฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ ๕.๒ : ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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แนวทางที่ ๕.๓ : ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

๑ โครงการเช่าที่ดินการรถไฟ  - เพื่อปรับภูมิทัศน์,
จัดทําเป็นสวนหย่อม 
(หน้าโรงพยาบาล)

 - จํานวน ๑  แห่ง ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐  - จํานวน ๑ แห่ง  - มีภูมิทัศน์ที่
สวยงามร่มรื่น 
เหมาะสําหรับการ
พักผ่อนหย่อนใจ

กองช่าง

๒ โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษา
สวนสาธารณะของเทศบาล

 - เพื่อแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายของเทศบาล

 - สวนหน้า รพ.,   สวน
สิรินธร, สวนขวัญประชา
, สวนภูมินทร์, ลานจอด
รถ, สวนเลียบทางรถไฟ 
(ทรายทอง ๑)

๒,๘๗๓,๐๐๐ ๒,๘๗๓,๐๐๐ ๒,๘๗๓,๐๐๐  - พื้นที่ในการ
ดูแล ๕ จุด

 - ทําให้เพิ่มจํานวน
นักท่องเที่ยวและ
เกิดภูมิทัศน์เมืองใหม่

กองช่าง

๓ โครงการติดตั้งไม้ไฟประดับและ
รูปแบบอื่น ๆ เพื่อประดับเมือง

 - เพื่อพัฒนาเมืองให้
สวยงาม น่าอยู่      
สร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้แก่นักท่องเที่ยวและ
นักลงทุน

 - ถนนเอเชีย ๑๘ สวน
ภูมินทร์,สวนหน้า
โรงพยาบาล,สี่แยก
เมอลิน,ซุ้มหน้าประตู
เมือง

- ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  - ไม้ไฟประดับ 
๕ จุด

 - ทําให้เพิ่มจํานวน
นักท่องเที่ยวและ
เกิดภูมิทัศน์เมืองใหม่

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
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แนวทางที่ ๕.๓ : ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

๔ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มประตู
สวนขวัญประชา

 - เพื่อพัฒนาเมืองให้
สวยงามน่าอยู่             
สร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้แก่นักท่องเที่ยวและ
นักลงทุน

 - จํานวน ๑ แห่ง - ๓๐๐,๐๐๐ -  - จํานวน ๑ ซุ้ม  - เมืองมีความ
สวยงามและมี
ภาพลักษณ์ที่ดี

กองช่าง

๕ โครงการปรับปรุงซุ้มประตูเมืองเชื่อม
เขตเทศบาลตําบลปาเสมัส

 - เพื่อพัฒนาเมืองให้
สวยงาม น่าอยู่      
สร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้แก่นักท่องเที่ยวและ
นักลงทุน

 - ปรับเปลี่ยนรูปภาพ/
ประดับไฟ/ปรับภูมิทัศน์

- ๓๐๐,๐๐๐ -  - จํานวน ๑ ซุ้ม  - เมืองมีความ
สวยงามและมี
ภาพลักษณ์ที่ดี

กองช่าง

๖ โครงการจัดซื้อซุ้มติดตสะพานลอย
เฉลิมพระเกียติฯ                          
(สะพานลอยหลังสถานีรถไฟ

 - ทดแทนของเก่าที่
ชํารุดทรุดโทรม

 - จํานวน ๑ แห่ง - ๒,๐๐๐,๐๐๐ -  - จํานวน ๑ ซุ้ม  - เมืองมีความ
สวยงามและมี
ภาพลักษณ์ที่ดี

กองช่าง

๗ โครงการจัดซื้อซุ้มกรอบรูปเฉลิมพระ
เกียรติเคลื่อนย้ายได้

 - ทดแทนของเก่าที่
ชํารุดทรุดโทรม

 - จํานวน ๓ แห่ง - ๔๐๐,๐๐๐ -  - จํานวน ๓ ชุด  - เมืองมีความ
สวยงามและมี
ภาพลักษณ์ที่ดี

กองช่าง

๘ โครงการปรับภูมิทัศน์ภายในสวน
ขวัญประชา

 - ทดแทนของเก่าที่
ชํารุดทรุดโทรม

 - สวนน้ํา/สวนป่า/
อาคารพักผ่อน/ลาน
กีฬา/ทางเท้า/รั้วและ
อื่น ๆ

- ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐  - จํานวน ๖ แห่ง  - เมืองมีความ
สวยงามและมี
ภาพลักษณ์ที่ดี

กองช่าง
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แนวทางที่ ๕.๓ : ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

๙ โครงการก่อสร้างลานปติมากรรม  - ทดแทนของเก่าที่
ชํารุดทรุดโทรม

 - สวนขวัญประชา/สวน
เลียบทางรถไฟ/สวน
หน้าโรงพยาบาล/สวนสิ
รินธร

- ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  - จํานวน ๔ แห่ง  - เมืองมีความ
สวยงามและมี
ภาพลักษณ์ที่ดี

กองช่าง

๑๐ โครงการปรับภูมิทัศน์สวนหน้า
โรงพยาบาลบริเวณแยกโรงแยก
โรงแรมเก็นติ้งถึงวงเวียนสวนรื่นอรุณ

 - ทดแทนของเก่าที่
ชํารุดทรุดโทรม

 - จํานวน ๑ แห่ง - ๒,๐๐๐,๐๐๐ -  - จํานวน ๑ แห่ง  - มีภูมิทัศน์ที่
สวยงามและ
ปลอดภัยสําหรับ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว

กองช่าง

๑๑ โครงการก่อสร้างซุ้มประตู         
ถนนวงศ์ประดิษฐ์                      
(ทางเข้ามัสยิดอัลมาลียะห)์

 - เพื่อพัฒนาเมืองให้
สวยงามสร้างจุดดึงดูด
นักท่องเที่ยว

 - จํานวน ๑ แห่ง - ๕๐๐,๐๐๐ -  - จํานวน ๑ แห่ง  - มีภูมิทัศน์ที่
สวยงามและ
ปลอดภัยสําหรับ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

๑ โครงการจ้างเหมาเอกชน
ดําเนินการขนย้ายและฝังกลบ
ขยะ

 - เพื่อขนย้ายขยะไปกําจัด
ให้ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล

 - จํานวน ๑ แห่ง ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐  - จํานวน ๑ แห่ง  - ได้ระบบการกําจัด
ขยะถูกหลักสุขาภิบาล

กอง
สาธารณสุขฯ

๒ โครงการจ้างเหมาเอกชน
ดําเนินการรักษาความสะอาด
ภายในชุมชน

 - ชุมชนสะอาด มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย

 - จํานวน ๑๐ ชุมชน ๑,๐๘๐,๐๐๐ ๑,๐๘๐,๐๐๐ ๑,๐๘๐,๐๐๐  - ชุมชนที่เข้าร่วม 
๑๐ ชุมชน

 - ทําให้ภายใน
ชุมชนมีความสะอาด
และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

กอง
สาธารณสุขฯ

๓ โครงการจ้างเหมาเอกชน
ดําเนินการดูแลตลาดสด
เทศบาล

 - เพื่อให้ตลาดสด
เทศบาลมีความสะอาด
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาด
สดน่าซื้อ

 - ตลาดสดเทศบาล ๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐  - ตลาดสดเทศบาล  - ตลาดสดเทศบาล
มีความสะอาดผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตลาดสดน่าซื้อ

กอง
สาธารณสุขฯ

แนวทางที่ ๕.๔ : จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฎิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคาอาเซียน
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

แนวทางที่ ๕.๔ : จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฎิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคาอาเซียน

๔ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
บริเวณศูนย์กําจัดขยะ

 - เพื่อใช้ล้างรถบรรทุก
และใช้เมื่อยามมีเหตุจําเป็น

 - ขุดเจาะบ่อบาดาล 
ความลึกไม่น้อยกว่า ๖๐
 เมตร พร้อมถังเก็บน้ํา 
ความจุไม่น้อยกว่า 
๘๐๐๐ ลิตร พร้อม
ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ

๙๐๐,๐๐๐  -  -  - บ่อบาดาลบริเวณ
ศูนย์ฯ จํานวน ๑ 
แห่ง

 - มีน้ําใช้ที่เพียงพอ กอง
สาธารณสุขฯ

๕ โครงการก่อสร้างบ่อบําบัดสิ่ง
ปฏิกูล ๓๒ บ่อ

 - เพื่อการกําจัดสิ่งปฏิกูล
ที่ถูกหลักสุขาภิบาล

 - จํานวน ๑ แห่ง  - ๑๕,๐๐๐,๐๐๐  -  - บ่อบําบัดสิ่ง
ปฏิกูลฯ ๓๒ บ่อ 
จํานวน ๑ แห่ง

 - ทําให้มีระบบการ
กําจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูก
หลักสุขาภิบาล

กอง
สาธารณสุขฯ

๖ โครงการจ้างเหมาเอกชน
ดําเนินการขุดลอกคูระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาล

 - เพื่อปรับปรุงคูระบายน้ํา
ไม่ให้อุดตัน

 - คูระบายน้ําภายใน
เขตเทศบาล

 - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - คูระบายในเขต
เทศบาล

 - คูระบายสามารถ
ใช้ได้ตลอดเวลา      
 - ลดการอุดตันของ
น้ํา

กอง
สาธารณสุขฯ

���



แนวทางที่ ๖.๑ : ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

๑ โครงการจัดงานส่งเสริม
ประเพณี ศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น

 - เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมกิจกรรมวันสําคัญ
ต่างๆและสืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น

 - การจัดงานวันลอย
กระทง, วันขึ้นปีใหม,่      
 วันตรุษจีน,วันสงกรานต์
,วันสุนัตหมู,่ วันตรุษอิดิล
ฟิตรี, วันตรุษอีดีอัฎชา,    
 วันเข้าพรรษา,             
 วันอาสาฬหบูชา,          
 วันวิสาขบูชา,วันมาฆบูชา,
 งานเมาลิด,วันทอดกฐิน
,ศีลจาริณีภาคฤดูร้อน,
เทศกาลกินเจ,ส่งเรือ
แข่งขันหน้าพระที่นั่งฯและ
งานของดีเมืองนรา ฯลฯ

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐  - ประชาชนที่เข้า
ร่วมงานประเพณี
ต่างๆมีความพึง
พอใจร้อยล ๘๐

 - ประชาชนเข้าร่วม
และตระหนักถึง
ความสําคัญในการสืบ
สานและอนุรักษ์
ประเพณีและ
วัฒนธรรม

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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แนวทางที่ ๖.๑ : ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒ โครงการอุดหนุนสันนิบาต
เทศบาลจังหวัดนราธิวาส

 - เพื่อสนับสนุนการจัด
สันนิบาตเทศบาล

 - อุดหนุนสันนิบาต
เทศบาล                      
 - อุดหนุนจัดทําเรือบุปชาติ

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐  - กิจกรรมการ
ส่งเสริมการจัดทํา
เรือบุปชาติ

 - เป็นการแสดงออก 
ถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์และ
สืบสานประเพณี
ท้องถิ่น

สํานักการศึกษา

๓ โครงการจัดงานรัฐพิธีและ
วันสําคัญต่างๆ

 - เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมงานรัฐพิธีและวัน
สําคัญต่างๆ

 - วันแม่แห่งชาต,ิ วันปิย
มหาราช,วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๕ ธันวา,    
วันคล้ายวันพระราช
สมภพสมเด็จพรเทพฯ,  
วันเทศบาล, วันเยาวชน
แห่งชาต,ิ วันเด็กแห่งชาติ 
ฯลฯ

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐  - ประชาชนที่เข้า
ร่วมในการจัดงานมี
ความพึงพอใจร้อย
ละ ๘๐

 - ประชาชนทุกหมู่
เหล่าแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์

สํานักการศึกษา

๔ โครงการจัดงานสืบสาน
วัฒนธรรมมลายูสุไหงโก-ลก

 - เพื่อส่งเสริมประเพณี  
และวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น

 - ชุมชนในเทศบาล 
จํานวน ๒๘ ชุมชน

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐  - ร้อยละ ๘๐   ของ
เป้าหมายมีความ
พึงพอใจต่อโครงการ

  - สมาชิกในชุมชนมี
ส่วนร่วมในการรักษา
และสืบทอดประเพณี  
  และวัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่น

กองสวัสดิการฯ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

๑ โครงการอุดหนุนกิจการด้าน
ศาสนา

 - เพื่ออุดหนุนกิจการ
ด้าน ศาสนสถานแก่
ศาสนาพุทธและอิสลาม

 - อุดหนุนวัด,มัสยิด 
ภายในเขตเทศบาล

๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐  - ศาสนสถานที่
ได้รับการอุดหนุน

 - กิจการด้านศาสน- 
สถานของศาสนาพุทธ
และอิสลามได้รับการ  
 ทํานุบํารุง

สํานักการศึกษา

๒ โครงการอุดหนุนศาลเจ้าแม่
โต๊ะโมะ

 - เพื่ออุดหนุนกิจกรรม
งานประเพณีศาลเจ้าแม่
โต๊ะโมะ

 - อุดหนุนการจัด
กิจกรรม พิธีเปิดงาน
ประเพณีศาลเจ้าแม่

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - ศาลเจ้าแม่
โต๊ะโมะได้รับการ
อุดหนุน

 - มีนักท่องเที่ยว/
ประชาชนเข้าร่วม
ประเพณีศาลเจ้าแม่
โต๊ะโมะ

สํานักการศึกษา

๓ โครงการอบรมผู้สอนคัมภีร์กุ
รอานในเขตเทศบาล

 - เพื่อเสริมสร้างให้กลุ่ม
ผู้สอนคัมภีร์กุรอานใน
เขตเทศบาลเมิองสุไหง
โก-ลกถูกต้องตาม
หลักสูตรการสอนแบบ
แบบกีรออาตี

 - กลุ่มผู้สอนคัมภีร์ กุ
รอานในเขตเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้ารับ
การอบรม

 - ผู้สอนมีความรู้และ
วิธีสอนที่ถูกต้อง - 
เด็กและเยาวชน
สามารถอ่านคัมภีร์   
กุรอานได้ถูกต้อง

สํานักการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางที่ ๖.๒ : เสริมสร้างทํานุบํารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางที่ ๖.๒ : เสริมสร้างทํานุบํารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๔ โครงการส่งเสริมการปฏิบัติ
ศาสนกิจในเดือนรอมฎอน

 - เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนา

 - ชุมชนในเขตเทศบาล 
จํานวน ๒๘ ชุมชน

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  - ชุมชนในเขต
เทศบาล

 - กิจกรรมทางศาสนา
ได้รับการสืบทอดให้
คงอยู่สืบไป

กองสวัสดิการฯ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

๑ โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมแก่เยาวชน

  - เพื่อสร้างจิตสํานึกและ
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมแก่เยาวชน

 - เยาวชนในชุมชน 
จํานวน ๒๘ ชุมชน

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐  - ร้อยละ  ๘๐   
ของกลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจต่อ
โครงการ

 - เยาวชนมี
คุณภาพจริยธรรม
เป็นตัวอย่างที่ดี
ให้แก่เยาวชน

กองสวัสดิการฯ

๒ โครงการอาสาพัฒนา
ชุมชน

 - เพื่อสร้างจิตสํานึกให้
เด็กและเยาวชนมีจิตสํานึก
ในการช่วยเหลือชุมชน
และสังคมในทุกๆด้าน

 - เยาวชนในชุมชน 
จํานวน ๒๘ ชุมชน

- ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - ร้อยละ  ๘๐   
ของกลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจต่อ
โครงการ

 - เด็กและเยาวชน
มีจิตสํานึกในการ
ช่วยเหลือชุมชน 
สังคมมากขึ้น

กองสวัสดิการฯ

แนวทางที่ ๖.๓ : ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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แนวทางที่ ๗.๑ : พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

๑ โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานใน
ประเทศ

 - เพื่อให้คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา   
พนักงานจ้างมีความรู้
ความสามารถพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิ 
ภาพเพิ่มมากขึ้น

 - ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
ประจําพนักงานจ้าง ได้รับ
การฝึกอบรม อย่างน้อย ๑
 หลักสูตรต่อคนต่อปี

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐  - การพัฒนา
ความรู้ความสามารถ
เพื่อนําไปปฏิบัติงาน
ได้มากยิ่งขึ้น

 - ทําให้ผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ พนักงาน
 เทศบาล
ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้างได้รับ 
ความรู้และ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานสามารถ 
ปฏิบัติงานแทนกันได้  
  พนักงานเทศบาล   
 มีจิตสํานึกในการ
ให้บริการประชาชน
พร้อมทั้งมีแนวทาง
ปรับปรุงการให้บริการ
รูปแบบใหม่ทีดีขึ้น

สํานักปลัดฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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แนวทางที่ ๗.๑ : พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒ โครงการอบรมสัมมนา
พัฒนาความรู้ทางวิชาการ
 และทัศนศึกษาดูงาน 
พนักงานครูเทศบาล    
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      
และบุคลากรทางการศึกษา

 - เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้
พัฒนาการเรียนรู้และการ
จัดการเรียนการสอน       
 - ศึกษาดูงานการจัด
การศึกษา

 - พนักงานครูเทศบาล/
ครูจ้างสอน/ครูสอน
ศาสนา/ครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็ก/บุคลากร
ทางการศึกษา

๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐  - พนักงานครู
เทศบาล/ครูจ้าง
สอน/ครูสอน
ศาสนา/ครูผู้ดูแล
เด็ก/บุคลากร
ทางการศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ

 - ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา        
ได้พัฒนาความรู้
ความสามารถ

สํานักการศึกษา

๓ โครงการส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคลากรของ
เทศบาลเข้ารับการ
ประชุมฝึกอบรมการสร้าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักต่อการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต

 - เพื่อให้บุคลากรของ
เทศบาลให้มีจิตสํานึกใน
การป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต

 - ฝ่ายการเมืองและฝ่าย
ประจําเข้ารับการ
ฝึกอบรมจํานวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๑๐

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - บุคลากรได้รับ
การฝึกอบรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ    ๑๐ ต่อปี

 - ทําให้บุคลากรทาง
เทศบาลได้รับความรู้
และความตระหนักใน
การป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต

ทุกกอง/สํานัก
ปลัดฯ/สํา
นัการศึกษา

๔ โครงการสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

 - เพื่อให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

 - จัดทําตู้รับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต        
 - มีช่องทางร้องเรียนทาง
เว็บไซต,์เฟสบุ๊ค

๑๐,๐๐๐  -  -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อ
การได้มีส่วนร่วมใน
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

 - ทําให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

กองวิชาการฯ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

๑ โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์

 - เพื่อใช้ทดแทนของเก่าที่
ชํารุดและเสื่อมสภาพจาก 
การใช้งาน

 - เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับสํานักงาน        
จอขนาดไม่น้อยกว่า     
 ๑๘ นิ้ว              
จํานวน ๒ เครื่อง

๔๖,๐๐๐  -  -  - เครื่องคอมพิวเตอร์
ใหม่จํานวน ๒ เครื่อง

 - เพิ่มประสิทธิภาพ   
ในการทํางานและให้มี
ความสะดวกยิ่งขึ้น

สํานักปลัดฯ

๒ โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์

 - เพื่อใช้ทดแทนของเก่าที่
ชํารุดและเสื่อม
ประสิทธิภาพจากการใช้งาน

 - เครื่องคอมพิวเตอร์
ชนิดเลเซอร์        
จํานวน ๒ เครื่อง

๗,๔๐๐  -  - เครื่องพิมพ์เลเซอร์
ใหม่จํานวน ๒ เครื่อง

 - เพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานและให้มี
ความสะดวกยิ่งขึ้น

สํานักปลัดฯ

๓ โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ  - เพื่อทดแทนของเก่าที่
ชํารุดและเสื่อมประสิทธิภาพ

 - เครื่องสํารองไฟขนาด
ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ AV   
มีกําลังไฟด้านนอก       
 ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ AV  
จํานวน ๒ เครื่อง

๖,๒๐๐  -  -  - เครื่องสํารองไฟใหม่
 จํานวน ๒ เครื่อง

 - เพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานและให้มี
ความสะดวกยิ่งขึ้น

สํานักปลัดฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

แนวทางที่ ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

๔ โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร  - เพื่อทดแทนของเก่าที่
ชํารุดและเสื่อมสภาพ

 - เครื่องโทรสาร ระบบ
เลเซอร์  จํานวน ๑ 
เครื่อง

๑๘,๐๐๐  -  -  - เครื่องโทรสารใหม่  
         จํานวน ๑ 
เครื่อง

 - เพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานและให้มี
ความสะดวกยิ่งขึ้น

สํานักปลัดฯ

๕ โครงการจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์  - เพื่อใช้ทดแทนของเก่าที่
ชํารุดและเสื่อม
ประสิทธิภาพจากการ     ใช้
งาน

 - ซื้อเครื่องโทรศัพท์
สํานักงาน          
จํานวน ๓ เครื่อง

๔,๕๐๐  -  -  - เครื่องโทรศัพท์
จํานวน  ๓ เครื่อง

 - เพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานและให้มี
ความสะดวกยิ่งขึ้น

สํานักปลัดฯ

๖ โครงการจัดซื้อรถยนต์
โดยสาร (รถตู)้

 - เพื่อให้เกิดความสะดวก
และคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน

 - รถยนต์โดยสาร ขนาด
ไม่ต่ํากว่า ๑๒ ที่นั่ง     
จํานวน ๑ คัน

๑,๒๙๔,๐๐๐  -  -  - รถยนต์โดยสาร
ขนาดไม่ต่ํากว่า    ๑๒
 ที่นั่ง       จํานวน ๑ 
คัน

 - ทําให้การปฏิบัติงาน 
           เกิดความ
สะดวกและคล่องตัว
ยิ่งขึ้น

สํานักปลัดฯ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

๗ โครงการจัดซื้อเครื่องวินซ์
ไฟฟ้า

 - เพื่อซื้อเครื่องวินซ์ไฟฟ้า
ระบบไฟ ๒๔ โวลต์ ขนาด
ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กก.     
      พร้อมติดตั้ง

 - จํานวน ๒ เครื่อง 
เครื่องละ ๔๗,๐๐๐ บาท

๙๔,๐๐๐  -  -  - จํานวน ๒ เครื่อง  - สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบเหตุ
สาธารณภัยได้อย่าง
รวดเร็วทันต่อเหตุกราณ์

งานป้องกันฯ 
สํานักปลัดฯ

๘ โครงการจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ

 - เพื่อทดแทนของเก่าที่ชํารุด  - ขนาดไม่ต่ํากว่า 
๑๓,๐๐๐ บีทียู          
พร้อมติดตั้ง

๒๓,๐๐๐  -  -  - เครื่องปรับอากาศ 
จํานวน ๑ เครื่อง

 - มีความพร้อมในการ
ใช้งานมากขึ้น

กองคลัง

๙ โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ ๑

 - ทดแทนของเก่าที่ชํารุด  - จอขนาดมีน้อยกว่า 
๑๘.๕ นิ้วมี
หน่วยความจําหลักใน
การแสดงภาพขนาด     
ไม่น้อยกว่า ๑ GB RAM
 ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า 
  มีขนาดไม่น้อยว่า ๔ GB

๔๖,๐๐๐  -  -  - เครื่องคอมพิวเตอร์ 
จํานวน ๒ เครื่อง

 - เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

กองคลัง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

๑๐ โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ  - ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่ขอจัดซื้อใหม่

 - ขนาดไม่น้อยว่า ๘๐๐
 AV มีกําลังไฟฟ้าด้าน
นอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ 
AV  สามารถสํารอง
ไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  ๑๕
 นาที

๖,๒๐๐  -  -  - เครื่องสํารองไฟ 
จํานวน ๒ เครื่อง

 - เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

กองคลัง

๑๑ โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับ
สํานักงาน

 - เพื่อทดแทนของเก่าที่ชํารุด  - มีหน่วยความจําหลัก 
(RAM) ชนิด DDR ๓ 
หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า ๔ GB Hard disk 
ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า๕๐๐ GB จํานวน ๑
 หน่วย

๑๗,๐๐๐  -  -  - คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค
        จํานวน ๑ เครื่อง

 - สะดวกและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

กองคลัง

๑๒ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร/์ชนิด
 LED ขาวดํา

 - เพื่อทดแทนของเก่าที่ชํารุด  - มีความละเอียดใน
การพิมพ์ไม่น้อยกว่า  
๑,๒๐๐ x ๖๐๐ dpi     
 มีความเร็วในการพิมพ์
ร่างไม่น้อยกว่า ๓๐ 
หน้าต่อนาที

๗,๓๐๐  -  -  - เครื่องพิมพ์เลเซอร์  
      จํานวน ๑ เครื่อง

 - เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

กองคลัง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

๑๓ โครงการจัดซื้อโปรเจคเตอร์  - เพื่อใช้ในงาน
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่างๆของเทศบาล

  - เครื่องโปรเจคเตอร์ 
จํานวน ๑ เครื่อง

๓๙,๐๐๐  -  -   - เครื่องโปรเจคเตอร์ 
  จํานวน ๑ เครื่อง

 - ทําให้มีความพร้อม
และมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

กองวิชาการฯ

๑๔ โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ตัดต่อ

 - เพื่อใช้ในงาน
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่างๆของเทศบาล

 - คอมพิวเตอร์ตัดต่อ 
จํานวน ๑ เครื่อง

๒๓,๐๐๐  -  -  - คอมพิวเตอร์ตัดต่อ  
           จํานวน ๑ 
เครื่อง

 - ทําให้มีความพร้อม
และมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

กองวิชาการฯ

๑๕ โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูป  - เพื่อใช้ในงาน
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่างๆของเทศบาล

 - กล้องถ่ายรูป          
 จํานวน ๑ เครื่อง

๘๒,๐๐๐  -  -  - กล้องถ่ายรูป 
จํานวน ๑ เครื่อง

 - ทําให้มีความพร้อม
และมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

กองวิชาการฯ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

๑๖ โครงการจัดซื้อขาตั้งกล้อง  - เพื่อใช้ในงาน
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่างๆของเทศบาล

 - ขาตั้งกล้อง             
 จํานวน ๑ อัน

๗,๕๐๐  -  -  - ขาตั้งกล้อง จํานวน
 ๑ อัน

 - ทําให้มีความพร้อม
และมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

กองวิชาการฯ

๑๗ โครงการจัดซื้อเครื่องเฟรม  - เพื่อไว้ใช้สําหรับการ
แสดงภาพถ่ายต่างๆ

 - จํานวน ๓ แบบ ๖๙,๘๐๐  -  -  - เครื่องเฟรมภาพ 
จํานวน ๓ แบบ

 - สามารถนําภาพถ่าย
โครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ มาแสดงให้
ประชาชนได้รับชมได้

กองวิชาการฯ

๑๘ โครงการจัดซื้อโทรศัพท์
สํานักงาน

 - เพื่อทดแทนของเก่าที่ชํารุด  - จํานวน  ๒ เครื่อง ๓,๐๐๐  -  -  - จํานวน  ๒ เครื่อง  - เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติ

กองวิชาการฯ

๑๙ โครงการจัดซื้อเก้าอี้  - เพื่อทดแทนของเก่าที่ชํารุด  - จํานวน ๒ ตัว ๑๐,๐๐๐  -  -  - จํานวน ๒ ตัว  - มีเก้าอี้เพียงพอกับ
การใช้งาน

กองวิชาการฯ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

๒๐ โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์

 - เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การปฏิบัติงาน

 - จํานวน ๑ เครื่อง ๗,๓๐๐  -  -  - เครื่องพิมพ์เลเซอร์  
       จํานวน ๑ เครื่อง

 - สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

กองสวัสดิการฯ

๒๑ โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรี 
ศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ

 - เพื่อให้ผู้สูงอายุได้จัด
กิจกรรมร่วมกัน

 - จํานวน ๑๖ รายการ ๕๐,๐๐๐  -  -  - ร้อยละ ๘๐ เครื่อง
ดนตรีในศูนย์เรียนรู้
ผู้สูงอายุ

 - ผู้สูงอายุได้จัด
กิจกรรมร่วมกัน

กองสวัสดิการฯ

๒๒ โครงการปรับปรุงฌาปนสถาน  - เพื่อปรับปรุงฌาปนสถาน
ให้มีสภาพที่ดีขึ้น

 - จํานวน ๑ แห่ง ๔,๖๓๓,๐๐๐  -  -  - ฌาปนสถาน    
จํานวน ๑ แห่ง

 - ฌาปนสถานมีสภาพ
ที่ดีขึ้น

กอง
สาธารณสุขฯ

๒๓ โครงการจัดซื้อเครื่องต้ดหญ้า
แบบสะพายหลัง

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ    
ในการปฏิบัติงานและ
ทดแทนเครื่องเก่าที่
เสื่อมสภาพ

 - จํานวน ๑ เครื่อง ๙,๕๐๐  -  -  - เครื่องตัดหญ้าแบบ
สะพายหลัง     จํานวน
 ๑ เครื่อง

 - ทําให้มีความพร้อม
และประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตืงาน

กอง
สาธารณสุขฯ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

๒๔ โครงการก่อสร้างต่อเติม
ห้องน้ํา (ชั้นล่าง) พร้อม
ปรับปรุงห้องน้ําชั้นบนกอง
สาธารณสุขฯ

 - มีห้องน้ําที่เพียงพอกับ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน

 - ห้องน้ํา                 
 จํานวน  ๑ แห่ง

๑๕๐,๐๐๐  -  -  - ห้องน้ํา           
จํานวน  ๑ แห่ง

 - สุขามีเพียงพอกับ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน

กอง
สาธารณสุขฯ

๒๕ โครงการจัดซื้อเครื่องวัด
ความดันโลหิต

 - เพื่อใช้งานในการวัดความ
ดันโลหิต

 - จํานวน ๒ เครื่อง ๑๒,๐๐๐  -  -  - จํานวน ๒ เครื่อง  - เพื่อได้รู้ระดับความ
ดันรู้โลหิตของร่างกาย

กอง
สาธารณสุขฯ

๒๖ โครงการปรับปรุงท่อระบาย
น้ํา ระเบียง หน้าต่าง        
ฝ้าเพดาน  อาคารเรียน ๒    
โรงเรียนเทศบาล ๑

 - เพื่อให้น้ําไหลถ่ายเท
สะดวกไม่ท่วมเข้าห้องเรียน

 - ท่อระบายน้ํา อาคาร
เรียน ๒  จํานวน ๕ ชั้น

๑๙๘,๙๐๐ - -  - ท่อระบายน้ํา อาคาร
เรียน ๒ จํานวน ๕  ชั้น

 - น้ําไม่ท่วมพื้นอาคาร
เรียน

สํานักการศึกษา

๒๗ โครงการปรับปรุงรางน้ํา
บริเวณโรงอาหาร โรงเรียน
เทศบาล ๑

 - เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําไหล
ออกนอกเส้นทางเดินน้ํา

 - รางน้ําในโรงอาหาร   
  ยาว ๑๔.๓๐ เมตร     
   กว้าง ๓๒ ซม.

๓๖,๖๐๐ - -  - รางน้ําในโรงอาหาร
ขนาด      ยาว 
๑๔.๓๐ เมตรกว้าง 
๓๒ ซม.

 - มีโรงอาหารที่ถูก
สุขลักษณะและ
ปลอดภัย

สํานักการศึกษา

��




เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

๒๘ โครงการปรับปรุงห้องสมุด   
 โรงเรียนเทศบาล ๑

 - เพื่อใช้ในกิจการการเรียน
การสอนและเป็นแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน

 - ทาสีในอาคารและติด
กระจกทุกด้าน       
๙๕.๕x๕๑.๕ ซม. ,
เครื่องปรับอากาศ ๔ ตัว,
 ตู้ชั้นวางของ, 
คอมพิวเตอร์ ๒ เครื่อง

๓๑๓,๖๐๐ - -  - ห้องสมุด
อินเตอร์เน็ต        
จํานวน ๑ ห้อง

 - มีแหล่งเรียนรู้และ
เสริมทักษะในการ
ค้นหาข้อมูลของนักเรียน

สํานักการศึกษา

๒๙ โครงการก่อสร้างปล่อง
ระบายควันโรงอาหาร 
โรงเรียนเทศบาล ๑

 - เพื่อระบายควันออกจาก
โรงอาหาร

 - ปล่องระบายควัน 
จํานวน ๑ ชุด ขนาด 
๒.๕x๘๔ ซม.

๖๕,๐๐๐ - -  - ปล่องระบายควัน 
จํานวน ๑ ชุด

 - โรงอาหารมีปล่อง
ระบายควันที่ถูก
สุขลักษณะ

สํานักการศึกษา

๓๐ โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ 
แอลอีดี โรงเรียนเทศบาล ๒ 
และ ๔

 - เพื่อใช้เป็นสื่อ
ประกอบการเรียนการสอน 
การจัดกิจกรรมต่างๆ และ
ทดแทนของเก่าที่ชํารุด

 - โทรทัศน์สีจอแบน 
ขนาด ๔๖ นิ้ว จํานวน ๖
 เครื่อง คือ โรงเรียน
เทศบาล ๒ จํานวน ๑ 
เครื่อง และ โรงเรียน
เทศบาล ๔ จํานวน ๕ 
เครื่อง

๒๑๐,๐๐๐ - -  - TV จอแบน ขนาด 
๔๖ นิ้ว จํานวน ๖ 
เครื่อง

โรงเรียนมีโทรทัศน์ สี
ใช้สําหรับกิจกรรมต่างๆ
 ของโรงเรียน

สํานักการศึกษา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

๓๑ โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์   
เลเซอร์สี โรงเรียนเทศบาล  
๒ และโรงเรียนเทศบาล ๔

 - ทดแทนเครื่องเดิมที่ชํารุด
 จํานวน ๒ เครื่อง

 - โรงเรียนเทศบาล ๒ 
จํานวน ๑ เครื่อง และ 
โรงเรียนเทศบาล ๔ 
จํานวน ๑ เครื่อง

๓๒,๐๐๐ -  -  -  โรงเรียนเทศบาล ๒
 จํานวน ๑ เครื่อง และ
โรงเรียนเทศบาล ๔   
 จํานวน ๑ เครื่อง

 - โรงเรียนมีความ
พร้อมในการทํางาน
และสะดวก รวดเร็ว 
ยิ่งขึ้น

สํานักการศึกษา

๓๒ โครงการติดตั้งเหล็กดัดและ
กระจกช่องแสงอาคารเรียน 
๒ ชั้น และอาคารชั่วคราว 
โรงเรียนเทศบาล ๒

 - เพื่อติดตั้งเหล็กดัดอาคาร
เรียน ๒ ชั้น และอาคาร
ชั่วคราว

 - ติดตั้งเหล็กดัดทั้ง
อาคารเรียน ๒ ชั้น และ
อาคารชั่วคราว           
 - กระจกช่องเหนือ
หน้าต่างขนาด ๐.๘๐ x 
๑.๐๐ ม. จํานวน ๓๒ 
บาน

๙๔,๐๐๐ -  -  - เหล็กดัดหน้าต่าง
อาคารเรียน ๒ ชั้น   -
 กระจกช่องเหนือ
หน้าต่างจํานวน ๓๒ 
บาน

 - ป้องกันการโจรกรรม
และมีความปลอดภัย
ในทรัพย์สินมากขึ้น
และบรรยากาศใน
อาคารเรียน ๒ ดียิ่งขึ้น

สํานักการศึกษา

๓๓ โครงการทาสีอาคารบานบุรี 
โรงเรียนเทศบาล ๓

 - เพื่อปรับปรุงอาคารให้
สวยงาม สร้างบรรยากาศที่ดี

 - ทาสีอาคารทั้งภายใน
และภายนอก อาคาร
บานบุรี

๖๓๑,๐๐๐  -  -  - ทาสีอาคารทั้ง
ภายในและภายนอก
อาคารบานบุรี

 - อาคารมีความ
สวยงามเกิด
บรรยากาศที่ดีใน
โรงเรียนและผุ้พบเห็น

สํานักการศึกษา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

๓๔ โครงการจัดซื้อกล้องดิจิตอล 
สํานักการศึกษา

 - เพื่อใช้สําหรับถ่ายภาพ
กิจกรรมต่างๆ ของสํานัก
การศึกษา

 - กล้องดิจิตอล ความ
ละเอียดเซ็นเซอร์ภาพ 
ไม่น้อยกว่า ๑๖ ล้าน
พิกเซล มีระบบถ่ายภาพ
เคลื่อนไหว Full HD มี
ฟังชั่น wifi

๓๐,๐๐๐  -  -  - กล้องดิจิตอล 
จํานวน ๑ ตัว

 - สํานักการศึกษา 
สามารถเก็บหลักฐาน
ในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สํานักการศึกษา

๓๕ โครงการปรับปรุงห้องน้ํา
นักเรียน อาคารบานบุรีกับ
อาคารศรีตรัง ๖ ห้อง          
 (เป็นห้องปฏิบัติการ)          
โรงเรียนเทศบาล ๓

 - เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของครูผู้สอนและเก็บ
สื่อการเรียนการสอน

 - ห้องปฏิบัติการ ๖ ห้อง ๒๔๓,๔๐๐  -  -   - ห้องปฏิบัติการ ๖ 
ห้อง

 - มีห้องปฏิบัติการ ๖ 
ห้อง สําหรับครูผู้สอน
และเก็บสื่อการเรียน
การสอน

สํานักการศึกษา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

๓๖ โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ครู 
โรงเรียนเทศบาล ๒ โรงเรียน
เทศบาล ๓ และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมัสยิดอะห์มาดียะห์

 - เพื่อให้ครูมีโต๊ะ เก้าอี้ นั่ง
สอนหรือทํางานและ
ทดแทนของเก่าที่ชํารุด 
จํานวน ๒๐ ชุด

 - โรงเรียนเทศบาล ๓ 
จํานวน ๑๒ ชุด  
โรงเรียนเทศบาล ๒ 
จํานวน ๖ ชุด และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมัสยิด
อะห์มาดียะห์        
จํานวน ๒ ชุด

๑๖๐,๐๐๐  -  -  - ได้โต๊ะ เก้าอี้ครู 
จํานวน ๒๐ ชุด

 - ครูมีความสะดวกใน
การทํางานประจวัน
มากยิ่งขึ้น

สํานักการศึกษา

๓๗ โครงการทําหลังคาเหล็กมุง
สังกะสี อาคารโยทะกา ถึง
อาคารปาริชาติ โรงเรียน
เทศบาล ๓

 - เพื่อป้องกันฝนและ
แสงแดดให้กับนักเรียน

 - มีหลังคาขนาด     
๒.๕x๓๐x๒.๕ ม.

๓๗๑,๐๐๐  -  -  - หลังคา ขนาด ๒.๕
x๓๐x๒.๕

 - นักเรียนมีความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทางระหว่า
ตัวอาคาร

สํานักการศึกษา

๓๘ โครงการปูกระเบื้องอาคาร
อนุบาล โรงเรียนเทศบาล ๓

 - เพื่อปรับปรุงพื้นหน้า
อาคารให้ใช้ประโยชน์ได้ดี
และหลากหลาย

 - ปูกระเบื้องอาคาร
อนุบาล จํานวน ๙ ห้อง 
ขนาด ๕๐๐ ตารางเมตร

๒๑๐,๐๐๐  -  -  - มีอาคารอนุบาล 
จํานวน ๙ ห้อง ขนาด
 ๕๐๐ ตารางเมตร

 - มีพื้นลานหน้า
อาคารที่สมารถทํา
ความสะอาดได้ง่าย 
สามารถใช้ประโยชน์ได้
หลากหลายและสวยงาม

สํานักการศึกษา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

๓๙ โครงการปูกระเบื้องอาคาร
ศรีตรัง โรงเรียนเทศบาล ๓

 - เพื่อปรับปรุงพื้นหน้า
อาคารให้ใช้ประโยชน์ได้ดี
และหลากหลาย

 - ปูกระเบื้องห้องเรียน 
๑๒ ห้อง หน้าระเบียง ๓
 ชั้น บันไดและประตู
กระจก บานสวิง ๖ บาน

๖๗๐,๐๐๐  -  -  - ปูกระเบื้องห้องเรียน
 ๑๒ ห้อง หน้าระเบียง
 ๓ ชั้นบันไดและ
ประตูกระจกบานสวิง 
๖ บาน

 - มีพื้นลานหน้า
อาคารที่สามารถทํา
ความสะอาดได้ง่าย
สามารถใช้ประโยชน์ได้
หลากหลายและสวยงาม

สํานักการศึกษา

๔๐ โครงการจัดซื้อกลอง      
มาร์ชชิงพร้อมขาแขวน 
โรงเรียนเทศบาล ๓

 - เพื่อส่งเสริมการเล่น
ดนตรีของนักเรียนและมี
เครื่องดนตรีที่เพียงพอใน
การจัดกิจกรรมและการ
แสดงต่างๆ

 - กลองมาร์ชชิงพร้อม
ขาแขวน ๔ ชุดๆ ละ 
๙,๕๐๐ บาท

๓๘,๐๐๐  -  -  - เครื่องดนตรีทรัมเปต
 ๑๐ เครื่อง

 - นักเรียนสามารถเล่น
ทรัมเปต (เครื่องเป่า) 
ได้อย่างคล่องแคล่ว
และมีอุปกรณ์เพียงพอ
ในการเรียนและจัดการ
แสดง

สํานักการศึกษา

���



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

๔๑ เครื่องดนตรีทรัมเปต (เครื่อง
เป่า) โรงเรียนเทศบาล ๓

 - เพื่อส่งเสริมการเล่น
ดนตรีของนักเรียนและมี
เครื่องดนตรีที่เพียงพอใน
การจัดกิจกรรมและการ
แสดงต่างๆ

 - มีเครื่องดนตรีทรัมเปด
 ๑๐ เครื่อง

๑๓๒,๐๐๐  -  -  - เครื่องดนตรีทรัมเปต
 ๑๐ เครื่อง

 - นักเรียนสามารถเล่น
ทรัมเปต (เครื่องเป่า) 
ได้อย่างคล่องแคล่ว
และมีอุปกรณ์เพียงพอ
ในการเรียนและจัดการ
แสดง

สํานักการศึกษา

๔๒ โครงการทําหลังคาโครง
เหล็กมุงแผ่นโฟรี อาคาร
อนุบาล ๒ ชุด โรงเรียน
เทศบาล ๓

 - เพื่อให้อาคารเรียนมี
สภาพที่เหมาะสม ป้องกัน
แสงแดดและฝนสาด

 - มีหลังคาเหล็กมุง
แผ่นโฟรี              
ขนาด ๑๗x๗.๕๐ ม.

๑๓๗,๐๐๐  -  -  - มีหลังคาเหล็กมุง
แผนโฟรี   ขนาด ๑๗
x๗.๕๐ ม.

 - อาคารอนุบาล 
สามารถใช้งานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย

สํานักการศึกษา

๔๓ โครงการสร้างกันสาดและปู
พื้นกระเบื้องลานหน้าโรง
อาหาร โรงเรียนเทศบาล ๔

 - เพื่อให้บริเวณ โรงเรียนมี
สภาพเหมาะสมในการใช้
งานป้องแดดและฝนทํา
ความสะอาดง่ายและสวยงาม

 - ปูพื้นกระเบื้อง ขนาด
 ๘.๕x๑๘ ม.              
   - กันสาดหลังคาโค้ง
ลานหน้าโรงอาหาร 
ขนาด ๘.๕x๑๘ ม.

๒๓๓,๐๐๐  -  -  - พื้นกระเบื้อง ขนาด
 ๘.๕x๑๘ ม.   - กัน
สาด ขนาด ๘๓๕X๑๘
 ม.

 - โรงเรียนมีพื้นที่
เหมาะสมในการใช้งาน
 สะดวก ปลอดภัยและ
สวยงาม

สํานักการศึกษา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

๔๔ โครงการปรับปรุงอาคารพล
ศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔

 - เพื่อซ่อมแซมอาคารพล
ศึกษาให้มีสภาพที่ใช้งานได้
อย่างเหมาสม

 - ซ่อมแซมอาคารพล
ศึกษา ๑ หลัง

๒๘๓,๐๐๐  -  -  - ซ่อมแซมอาคารพล
ศึกษา ๑ หลัง

 - นักเรียนครู และ
ชุมชนสามารถใช้
อาคารพลศึกษาในการ
ทํากิจกรรมต่างๆ อย่าง
เต็มที่

สํานักการศึกษา

๔๕ โครงการสร้างกันสาดและ
รางน้ํา อาคารเรียนทับทิบ 
โรงเรียนเทศบาล ๔

 - เพื่อให้อาคารเรียนมี
สภาพที่เหมาะสมเป็นการ 
ป้องกันแสงแดดและน้ําฝน
สาด

 - มีกันสาดและรางน้ํา
รอบอาคารทับทิม ยาว 
๒๐๐ ม.

๒๔๐,๐๐๐  -  -  - รางน้ํารอบอาคาร
ทับทิมยาว ๒๐๐ ม.

 - อาคารเรียนสามารถ
ใช้งานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย

สํานักการศึกษา

๔๖ โครงการจัดซื้อเครื่องอัด
สําเนาดิจิตอล โรงเรียน
เทศบาล ๔

 - เพื่อใช้ในการสําเนา
เอกสารงานธุรการและ
แบบทดสอบในการวัด
ประเมินผลการศึกษา

 - เครื่องอัดสําเนา
ดิจิตอล จํานวน ๑ 
เครื่อง ความละเอียด 
๓๐๐x๔๐๐ จุด/ตร.นิ้ว

๑๓๐,๐๐๐  -  -  - เครื่องอัดสําเนา
ดิจิตอล จํานวน ๑ 
เครื่อง ความละเอียด 
๓๐๐x๔๐๐ จุด/ตร.นิ้ว

 - สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพและความ
รวดเร็วในงานการจัด
เรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

สํานักการศึกษา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

๔๗ โครงการซ่อมแซมอาคาร
เรียนมรกต โรงเรียนเทศบาล
 ๔

 - เพื่อซ่องแซมอาคารเรียน
ที่ชํารุดให้มีสภาพที่ใช้งาน
ได้อย่างเหมาะสม

 - ซ่อมแซมบันได 
ระบบน้ําประปาและ
ทาสีภายนอก

๒๙๓,๐๐๐  -  -  - ซ่อมแซมบันได 
ระบบน้ําประปาและ
ทาสีภายนอกอาคาร ๑
 หลัง

 - สามารถใช้อาคาร
เรียนได้อย่างสะดวก
ปลอดภัยและมี
บรรยากาศที่สวยงาม

สํานักการศึกษา

๔๘ โครงการจัดซื้อเครื่องเล่น
สนาม

 - เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
เด็กก่อนวัยเรียน

 - เครื่องเล่นสนาม 
จํานวน ๓ ชุด สําหรับ
ศูนย์เด็กเล็กเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก, ศูนย์
เด็กเล็กวัดโก-ลกเทพ
วิมล, ศูนย์เด็กเล็กอัลอา
มีน

๑,๐๐๐,๐๐๐  -  -  - เครื่องเล่นสนาม 
จํานวน ๓ ชุด

 - เด็กก่อนวัยเรียนมี
พัฒนาการที่สมวัย
พร้อมพัฒนาการทั้ง ๔ 
ด้าน อย่างเหมาะสม

สํานักการศึกษา

��	



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

๔๙ โครงการจัดซื้อเครื่องขยาย
เสียงพร้อมลําโพง ศูนย์พัฒนา
เด็ดเล็กเทศบาลฯ และศูนย์
พัฒนาเด็กโก-ลกเทพวิมล

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอน

 - เครื่องขยายเสียง
ไม่ต้ํากว่า ๕๐๐ วัตต์ 
พร้อมเพาเวอร์มิกซ์ 
จํานวน ๒ ชุด พร้อม
ลําโพง ๑๔๐ วัตต์ 
จํานวน ๘ ตัว พร้อม
ติดตั้งลําโพงแบบไร้สาย 
จํานวน  ๒ ตัว

๑๐๐,๐๐๐  -  -  - เครื่องขยายเสียง 
จํานวน ๒ ชุด ลําโพง 
จํานวน ๘ ตัว พร้อม
ติดตั้งลําโพงแบบไร้
สาย จํานวน ๒ ตัว

 - การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สํานักการศึกษา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

๕๐ โครงการติดตั้งกันสาด
เชื่อมต่อหน้าอาคารเรียน ๑ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก

 - เพื่อป้องกันแสงแดดส่อง
และฝนสาด สามารถใช้ใน
งานกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 - รื้อรางน้ําเดิม ใช้กัน
สาด Metal Sheet 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐.๕ 
ตร.ม. หลังคาใส ๔ จุด 
รางน้ําฝน สแตนเลส 
กว้าง ๖ นิ้ว พร้อม
อุปกรณ์ยึดยาวไม่น้อย
กว่า ๒๖ ม. พร้อมท่อ
รับน้ําฝน PVC ๓ จุด 
เสาเหล็กเคลือบสังกะลี 
๑ ๑/๒ รับกันสาด ๕ จุด
 ปรับปรุงท่อระบายน้ํา
เดิมเพื่อรับน้ําจากกัน
สาด งานเก็บสีน้ํามัน
สําหรับพื้นผิดเหล็ก งาน
เก็บสีน้ําอะครีลิคกึ่งเงา 
สําหรับผิวท่อ PVC และ
พื้นผนังที่เกี่ยวข้องงาน
กันสาด

๙๕,๐๐๐  -  -  - กันสาด มีขนาดไม่
น้อยกว่า ๓๐.๕ ตร.ม.
 พร้อมรางน้ํา

 - เด็กเล็กในศูนย์ฯ
สามารถใช้พื้นที่ทํา
กิจกรรมต่างๆ เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ

สํานักการศึกษา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

๕๑ โครงการต่อเติมหลังคากัน
สาด ชั้น ๒ อาคารสถานีขนส่ง

 - เพื่อให้เกิดความปลอดภัย  - ต่อเติมหลังคากันสาด
 พร้อมติดตั้ง        
จํานวน ๒ ชุด

๑๑,๖๐๐ - -  - หลังคากันสาด 
จํานวน ๒ ชุด

 - เพื่อช่วยป้องกันและ
สามารถลดอุบัติเหตุกับ
ผู้โดยสาร

สถานีขนส่ง

๕๒ โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา  - เพื่อใช้ทดแทนของเก่าที่
ชํารุดและเสื่อมสภาพ    
จากการใช้งาน

 - เครื่องสูบน้ําพร้อม
ติดตั้ง จํานวน ๑ เครื่อง

๑๑,๐๐๐ - -  - เครื่องสูปน้ํา     
จํานวน ๒ เครื่อง

 - เพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางาน

สถานีขนส่ง

๕๓ โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบสะพายข้อแข็ง

 - เพื่อให้เกิดความสะดวก
และคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน

 - เครื่องตัดหญ้าแบบ
สะพายข้อแข็ง       
จํานวน ๑ เครื่อง

๙,๕๐๐ - -  - เครื่องตัดหญ้าแบบ
สะพายข้อแข็ง จํานวน
 ๑ เครื่อง

 - ทําให้การปฏิบัติงาน
เกิดความสะดวกและ
คล่องตัวยิ่งขึ้น

สถานีขนส่ง

๕๔ โครงการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น
ดูดน้ํา ขนาด ๒๕ ลิตร

 - เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่
ในการดูแลสถานที่ราชการ
ให้เกิดความสะอาด

 - เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ํา 
จํานวน ๑ เครื่อง

๑๕,๐๐๐ - -  - เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ํา 
จํานวน ๑ เครื่อง

 - เพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางาน

สถานีขนส่ง

���



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

๕๕ โครงการจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด  - เพื่อให้เกิดความสะดวก
และคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน

 - เครื่องเจีย/ตัด       
ขนาด ๕ นิ้ว พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน ๑ เครื่อง

๕,๕๐๐ - -  - เครื่องเจีย/ตัด 
จํานวน ๑ ชุด

 - ทําให้การปฏิบัติงาน
เกิดความสะดวกและ
คล่องตัวยิ่งขึ้น

สถานีขนส่ง

๕๖ โครงการจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์  - เพื่อใช้ทดแทนของเก่าที่
ชํารุดและเสื่อมสภาพจาก
การใช้งาน

 - เครื่องโทรศัพท์
สํานักงาน            
จํานวน ๑ เครื่อง

๑,๒๐๐ - -  - เครื่องโทรศัพท์ 
จํานวน ๑ เครื่อง

 - เพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานและให้มี
ความสะดวกยิ่งขึ้น

สถานีขนส่ง

๕๗ โครงการจัดซื้อเก้าอี้พักคอย 
ขนาด ๔ ที่นั่ง

 - เพื่อใช้บริการประชาชน
ทดแทนของเก่าที่ชํารุดและ
เสื่อมสภาพจากการใช้งาน

 - ซื้อเก้าอี้พักคอยขนาด
 ๔ ที่นั่ง จํานวน ๑๕ ตัว

๓๐,๐๐๐ - -  - เก้าอี้พักคอยจํานวน
 ๑๕ ตัว

 - มีที่นั่งเพียงพอ
สําหรับบริการประชาชน

สถานีขนส่ง

๕๘ โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์

 - เพื่อใช้งานใน      สถานธ
นานุบาลให้เกิดความ
สะดวกและคล่องตัวยิ่งขึ้น

 - เครื่องคอมพิวเตอร์  
สําหรับสํานักงาน        
 จอขนาดไม่น้อยกว่า     
 ๑๘ นิ้ว จํานวน ๑ 
เครื่อง

๒๓,๐๐๐  -  - เครื่องคอมพิวเตอร์
ใหม่ จํานวน ๑ เครื่อง

 - เพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานและให้มี
ความสะดวกยิ่งขึ้น

สถานธนานุ
บาลฯ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

๕๙ โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์

 - เพื่อใช้ในสถานธนา   นุ
บาล

 - เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
จํานวน ๑ เครื่อง

๓,๗๐๐  -  -  - เครื่องพิมพ์เลเซอร์
ใหม่   จํานวน ๑ เครื่อง

 - เพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานและให้มี
ความสะดวกยิ่งขึ้น

สถานธนานุ
บาลฯ

๖๐ โครงการจัดซื้อเครื่องชั่ง
น้ําหนักทองคํา เพชร

 - เพื่อให้เกิดความสะดวก
และคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน

 - เครื่องชั่งน้ําหนัก
ทองคํา เพชร       
จํานวน ๑ เครื่อง

๔๐,๐๐๐  -  -  - เครื่องชั่งน้ําหนัก
ทองคํา เพชร         
จํานวน ๑ เครื่อง

 - เพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานและให้มี
ความสะดวกยิ่งขึ้น

สถานธนานุ
บาลฯ

๖๑ โครงการจัดซื้อเครื่องอ่านบาร์
โค๊ด

 - เพื่อให้เกิดความสะดวก
และคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน

 - เครื่องอ่านบาร์โค๊ด 
จํานวน ๑ เครื่อง

๙,๐๐๐  -  -  - เครื่องอ่านบาร์โค๊ด  
           จํานวน ๑ 
เครื่อง

 - เพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานและให้มี
ความสะดวกยิ่งขึ้น

สถานธนานุ
บาลฯ

๖๒ โครงการจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์  - เพื่อใช้ทดแทนของเก่าที่
ชํารุดและเสื่อม
ประสิทธิภาพจากการใช้งาน

 - เครื่องโทรศัพท์
สํานักงาน             
จํานวน ๓ เครื่อง

๑,๒๐๐  -  -  - เครื่องโทรศัพท์ 
จํานวน ๑ เครื่อง

 - เพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานและให้มี
ความสะดวกยิ่งขึ้น

สถานธนานุ
บาลฯ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

๖๓ โครงการจัดซื้อเครื่องอ่าน
ลายมือ

 - เพื่อใช้ทดแทนของเก่าที่
ชํารุดและเสื่อมประสิทธิ 
ภาพจากการใช้งาน

 - เครื่องอ่านลายมือ 
จํานวน ๑ เครื่อง

๙,๙๐๐  -  -  - เครื่องอ่านลายมือ 
จํานวน ๑ เครื่อง

 - เพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานและให้มี
ความสะดวกยิ่งขึ้น

สถานธนานุ
บาลฯ

๖๔ โครงการจัดซื้อเครื่องธนบัตร   - เพื่อใช้งานใน     สถานธ
นานุบาลให้เกิดความ
สะดวกและคล่องตัวยิ่งขึ้น

 - เครื่องธนบัตร          
 จํานวน ๑ เครื่อง

๔๕,๐๐๐  -  -  - เครื่องธนบัตร 
จํานวน ๑ เครื่อง

 - เพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานและให้มี
ความสะดวกยิ่งขึ้น

สถานธนานุ
บาลฯ

๖๕ โครงการจัดซื้อโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ระบบงาน       
สถานธนานุบาล

  - เพื่อใช้งานในสถาน- 
ธนานุบาลให้เกิดความ
สะดวกและคล่องตัวยิ่งขึ้น

 - โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ระบบงาน
สถานธนานุบาล จํานวน
 ๑ ชุด

๑๐๐,๐๐๐  -  -  - โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ระบบงาน
    สถานธนานุบาล   
จํานวน ๑ ชุด

 - เพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานและให้มี
ความสะดวกยิ่งขึ้น

สถานธนานุ
บาลฯ

๖๖ โครงการจัดซื้อผ้าเต้นท์  - เพื่อทดแทนของเก่าที่ชํารุด  - ผ้าเต้นท์ขนาด        
 ๔ x ๔ เมตร              
 จํานวน  ๑๕ ชุด      
ชุดละ  ๕,๘๐๐

๘๗,๐๐๐  - -  - ผ้าเต้นท์    จํานวน 
๑๕ ชุด

 - มีความพร้อมและ
เพิ่มประสิทธิภาพของ
งาน

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

๖๗ โครงการจัดซื้อรถยนต์
บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

 - เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ

 - ชนิด ๖ ล้อ มีกําลัง
แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า
 ๑๓๐ แรงม้า

๒,๘๖๐,๐๐๐  - -  - รถยนต์บรรทุก
กระเช้าซ่อมไฟฟ้า 
จํานวน ๑ คัน

 - มีความพร้อมและ
เพิ่มประสิทธิภาพของ
งาน

กองช่าง

๖๘ โครงการจัดซื้อรถยนต์        
 ตรวจการณ์

 - เพื่อใช้ในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย

 - ซื้อรถยนต์ตรวจ
การณ์ตอนครึ่งพร้อม
อุปกรณ์ จํานวน ๑ คัน

 - ๙๕๐,๐๐๐  -  - รถยนต์ตรวจ   
การณ์ จํานวน ๑ คัน

 - เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนได้อย่าง
รวดร็ว และมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัดฯ

๖๙ โครงการจัดซื้อเรือท้องแบน  - เพื่อใช้ในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย

 - ซื้อเรือท้องแบนพร้อม
เครื่องยนต์  จํานวน ๑ 
ลํา

 - ๒๕๐,๐๐๐  -  - เรือท้องแบนจํานวน
 ๑ ลํา

 - เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนได้อย่าง
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัดฯ

๗๐ โครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง  - เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ
เหตุอัคคีภัย

รถยนต์ดับเพลิง ขนาด 
๖,๐๐๐ ลิตร จํานวน ๑
 คัน

 - ๕,๕๐๐,๐๐๐  -  - รถยนต์ดับเพลิง 
จํานวน ๑ คัน        - 
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

ทําให้มีความพร้อมใน
การช่วยเหลือประสบ
อัคคีภัยได้ทันต่อ
เหตุการณ์

สํานักปลัดฯ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

๗๑ โครงการจัดซื้อรถกระบะ
บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิล
แค็ป

 - เพื่อทดแทนของเก่า  - ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ํากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี

 - ๘๖๔,๐๐๐  -  - รถกระบะ  จํานวน 
๑ คัน

 - เพื่อความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน

กองคลัง

๗๒ โครงการจัดซื้อเครื่องรับ
สัญญาณกระจายเสียงไร้สาย

 - เพื่อใช้ในงาน
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่างๆของเทศบาล

 - จํานวน ๑๐ จุด  - ๕๒๐,๐๐๐  -  - เครื่องรับสัญญาณ
กระจายเสียงไร้สาย    
 จํานวน ๑๐ จุด

 - ทําให้มีความพร้อม
และมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

กองวิชาการฯ

๗๓ โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์                   
 (ชุมชนบาโงเปาะเล็ง)

 - เพื่อให้สมาชิกในชุมชนมี
สถานที่ในการประชุมและ
ทํากิจกรรมร่วมกับเทศบาล

 - จํานวน ๑ แห่ง  - ๗๐๐,๐๐๐  -  - อาคารเอนกประสงค์
 จํานวน ๑ แห่ง

 - สมาชิกในชุมชนมี
สถานที่ในการประชุม
และมีส่วนร่วมในการ
ทํากิจกรรม

กองสวัสดิการฯ

๗๔ โครงการปรับปรุงสนาม
เทนนิส ๔ คอร์ด

 - เพื่อปรับปรุงสนามเทนนิส
ให้เหมาะสมกับสภาพใช้งาน
และสวยงาม

 - ปูพื้นสนามเทนนิส ทั้ง
 ๔ คอร์ด ปรับปรุงรั้ว
พร้อมทาสีรอบสนาม

 - ๒,๐๐๐,๐๐๐  -  - ปูพื้นสนามเทนนิส 
ทั้ง ๔ คอร์ด ปรับปรุง
รั้วพร้อมทาสีรอบสนาม

 - มีสนามเทนนิส
เหมาะสมกับสภาพใช้
งานและสวยงาม

สํานักการศึกษา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

๗๕ โครงการก่อสร้าง Cover 
Way ๑ หลัง (ทางเดินมี
หลังคา) โรงเรียนเทศบาล ๑

 - เพื่อป้องกันแดดฝน 
สําหรับนักเรียนระหว่าง
ทางเดิน

 - ก่อสร้าง Cover Way
 ๑ หลัง จากอาคารเรียน
 ๓ ไป อาคารเรียน ๒ 
หลังกว้าง ๒ ม. สูง ๕ ม.

 - ๔๐๐,๐๐๐  -  - ทางเดินกว้าง ๒ ม. 
สูง ๕ ม.

 - นักเรียนได้ใช้เส้นทาง
เดินระหว่างอาคารด้วย
ความสะดวกและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

สํานักการศึกษา

๗๖ โครงการจัดซื้อเครื่องทําน้ํา
เย็น จํานวน ๔ เครื่อง 
สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ 
และโรงเรียนเทศบาล ๓

 - เพื่อบริการน้ําดื่มให้แก่
นักเรียนอย่างเพียงพอและ
ถูกสุขลักษณะ จํานวน ๔ 
เครื่อง

 - เครื่องทําน้ําเย็น 
โรงเรียนเทศบาล ๑ 
จํานวน ๓ เครื่อง และ
โรงเรียนเทศบาล ๓ 
เครื่อง และโรงเรียน
เทศบาล ๓ จํานวน ๑ 
เครื่อง

 - ๑๐๐,๐๐๐  -  - เครื่องทําน้ําเย็น 
โรงเรียนเทศบาล ๑ 
จํานวน ๓ เครื่อง และ
โรงเรียน ๓ จํานวน ๑ 
เครื่อง

 - มีน้ําดื่มบริการแก่
นักเรียนอย่างเพียงพอ
และถูกสุขลักษณะ

สํานักการศึกษา

๗๗ โครงการปรับปรุงห้องสุขา 
จํานวน ๒๑ ห้อง โรงเรียน
เทศบาล ๑

 - เพื่อให้มีห้องสุขาใช้อย่าง
เพียงพอต่อความต้องการ
ของนักเรียน

 - มีห้องสุขา จํานวน 
๒๑ ห้อง

 - ๕๐๐,๐๐๐  -  - ห้องสุขา จํานวน 
๒๑ ห้อง

 - นักเรียนได้มีสุขาใช้
อย่างเพียงพอและถูก
ลักษณะ

สํานักการศึกษา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

๗๘ ก่อสร้างอ่างล้างหน้า ล้างมือ 
ขนาดเหมาะสมกับระดับ
ปฐมวัย ข้างสนามเปตอง 
โรงเรียนเทศบาล ๑

 - เพื่อใช้ล้างหน้าแปรงฟัน
ได้เหมาะสมกับวัย

 - มีอ่างล้างหน้า ๑ ชุด 
บริเวณอาคารเรียน ๑ 
กว้าง ๔๐ ซม. ยาว ๕ ม.
 สูง  ๖๕ ซม.

 - ๘๐,๐๐๐  -  - อ่างล้างหน้า ๑ ชุด 
กว้าง ๔๐ ซม. ยาว ๕ 
ม. สูง ๖๕ ซม.

 - เด็กเล็กมีอ่างล้างที่
เหมาะสมกับวัยและ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

สํานักการศึกษา

๗๙ โครงการจัดซื้อตู้กระจกบาน
เลื่อน โรงเรียนเทศบาล ๑

 - เพื่อใช้เก็บเอกสารงาน
ธุรการ วิชาการ งาน
บริหารงานงบประมาณ 
งานบริหารบุคลากร ฯลฯ

 - มีตู้กระจกบานเลื่อน
เก็บเอกสาร จํานวน ๔ 
ใบ

 - ๕๐,๐๐๐  -  - มีตู้กระจกบานเลื่อน
เก็บเอกสาร จํานวน ๔
 ใบ

 - เอกสารในงานต่างๆ
 มีที่เก็บที่ชัดเจนและ
เรียบร้อย สะดวกใน
การค้นหา

สํานักการศึกษา

๘๐ โครงการจัดสร้างป้ายนิเทศ
ติดประกาศหน้าโรงเรียน
เทศบาล ๒

 - เพื่อจัดสร้าง ป้ายนิเทศ 
ตาข่ายเหล็กไว้ติดประกาศ
ข่าวสารต่างๆ

 - ป้ายนิเทศแบบ ตา
ข่ายเหล็ก ขนาด ๒x๑๐
 ม.

 - ๖๐,๐๐๐  -  - ป้ายนิเทศ ๑ ป้าย  - ผู้ปกครองสามารถ
รับข่าวสารการ
ประชาสัมพันธ์จาก
โรงเรียนด้วยสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สํานักการศึกษา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

๘๑ โครงการจัดซื้อโพเดียม 
โรงเรียนเทศบาล ทั้ง ๔ โรง

 - เพื่อใช้ในการประกอบพิธี
ต่างๆ กิจกรรมของโรงเรียน

 - จํานวน ๔ ตัว (โรงละ
 ๑ ตัว)

 - ๕๒,๐๐๐  -  - โพเดียม จํานวน ๔ 
ตัว

 - โครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ มีความพร้อม
และสะดวกมากยิ่งขึ้น

สํานักการศึกษา

๘๒ โครงการก่อสร้างซุ้มหลังคา
ระหว่างอาคารปาริชาตกับ
อาคารวาสนา โรงเรียน
เทศบาล ๓

 - เพื่อป้องกันแดดและฝน
ของนักเรียนและครูผู้สอน

 - ซุ้มหลังคา ขนาด 
๒๕๖ ตารางเมตร

 - ๒๗๐,๐๐๐  -  - หลังคา ขนาด ๒๕๖
 ตารางเมตร

 - นักเรียนและ
ครูผู้สอนได้ใช้เส้นทาง
เดินระหว่างอาคารด้วย
ความสะดวกและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

สํานักการศึกษา

๘๓ ทําหลังคาโครงเหล็กมุง
กระเบื้องพร้อมมีรางน้ํา
ด้านหลังอาคารชงโคและ
โยทะกา โรงเรียนเทศบาล ๓

 - เพื่อให้อาคารเรียนมี
สภาพเหมาะสมและเป็น
การป้องกันแสงแดดและฝน
สาด

 - มีหลังคาโครงเหล็กมุ้ง
กระเบื้องพร้อมมีรางน้ํา 
ขนาด ๕x๑๒๐ ม.

 - ๔๙๐,๐๐๐  -  - หลังคาโครงเหล็ก
มุ้งกระเบื้องพร้อมมี
รางน้ํา ขนาด ๕x๑๒๐
 ม.

 - อาคารเรียนสามารถ
ใช้งานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย

สํานักการศึกษา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

๘๔ โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ 
นักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๔

 - เพื่อให้นักเรียนมีโต๊ะเรียน
เพียงพอและทดแทนโต๊ะที่
เสื่อมสภาพ

 - โต๊ะเก้าอี้นักเรียน 
ระดับประถม จํานวน 
๑๐๐ ชุด

 - ๗๕,๐๐๐  -  - โต๊ะเก้าอี้นักเรียน 
๑๐๐ ชุด

 - ห้องเรียนมีครุภัณฑ์ที่
เหมาะสมในการจัดการ
เรียนการสอนและ
เพียงพอกับจํานวน
นักเรียน

สํานักการศึกษา

๘๕ โครงการทาสีอาคารเรียน
นพรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๔

 - เพื่อให้อาคารเรียนมี
สภาพสวยงาม

 - ทาสีภายนอกอาคาร
เรียนนพรัตน์

 - ๑๕๐,๐๐๐  -  - ทาสีอาคารเรียน
นพรัตน์ ๑ หลัง

 - อาคารเรียนมีสภาพ
สวยงาม สร้าง
บรรยากาศที่ดีใน
โรงเรียนและผู้พบเห็น

สํานักการศึกษา

๘๖ โครงการปรับปรุงเสาธงและ
ภูมิทัศน์ โรงเรียนเทศบาล ๔

 - เพื่อให้เสาธงของโรงเรียน
มีสภาพเหมาะสมและมีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม

 - ปรับปรุงเสาธง จัดทํา
เวทีลานซีเมนต์และปลูก
ไม้ประดับ

 - ๑๐๐,๐๐๐  -  - ปรับปรุงเสาธงและ
ภูมิทัศน์ จํานวน ๑ ที่

 - โรงเรียนมีพื้นที่
เหมาะสมในการจัด
กิจกรรมและให้บริการ
ชุมชน

สํานักการศึกษา

��




เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

๘๗ โครงการปรับปรุงรั้วและ
ฟุตบาท โรงเรียนเทศบาล ๔

 - เพื่อความปลอดภัยในการ
เดินทางของนักเรียนและ
ป้องกันทรัพย์สิน

 - ปรับปรุงรั้วยาว ๑๓๐
 ม. และปูฟุตบาทด้าน
ทางเข้า สวนสิรินธร 
ขนาด ๒.๕ X ๑๓๐ ม.

 - ๒๐๐,๐๐๐  -  - ปรับปรุงรั้วยาว 
๑๓๐ ม. และปู
ฟุตบาทด้านทางเข้า 
สวนสิรินธร ขนาด ๒.๕
 X ๑๓๐ ม.

 - นักเรียนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการใช้เส้นทางเดิน
ภายในโรงเรียน

สํานักการศึกษา

๘๘ โครงการจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ โรงเรียน
เทศบาล ๔

 - เพื่อติดในห้องสมุดสร้าง
บรรยากาศที่เหมาะสมใน
การจัดการเรียนรู้และศึกษา
ค้นคว้า

 - เครื่องปรับอากาศ
ขนาด ๓๐๐๐๐ บีทียู 
พร้อมติดตั้ง จํานวน ๘ 
ตัว

 - ๒๙๖,๐๐๐  -  -  เครื่องปรับอากาศ
จํานวน ๘ ตัว

 - ห้องสมุดบรรยากาศ
ดีที่เหมาะสมกับการใช้
บริการของนักเรียน

สํานักการศึกษา

๘๙ โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเล่น
สนามไฟเบอร์กลาส       
(สวนขวัญประชา, สวนริม
ทางรถไฟ)

 - เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี
ให้แก่ประชาชน บริเวณ
พื้นที่ริมทางรถไฟ

 - ชุดเครื่องเล่นสนามไฟ
เบอร์กลาส          
จํานวน ๑ ชุด  ๒๕ ชิ้น

- ๑,๘๘๙,๒๕๐ -  - ชุดเครื่องเล่นสนาม
ไฟเบอร์กลาส จํานวน
 ๑ ชุด

 - ประชาชนมีสถานที่
ออกกําลังกายและมี
สุขภาพแข็งแรง

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

๙๐ โครงการจัดซื้อชุดเครื่องออก
กําลังกายกลางแจ้ง        
(สวนริมทางรถไฟ)

 - เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี
ให้แก่ประชาชน

 - เครื่องออกกําลังกาย 
จํานวน ๒๕ ชุด

- ๑,๖๑๐,๓๕๐ -  - เครื่องออกกําลังกาย
 จํานวน ๒๕ ชุด

 - ประชาชนมีสถานที่
ออกกําลังกายและมี
สุขภาพแข็งแรง

กองช่าง

๙๑ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก     
  ๖ ล้อ ดัมพ์

 - เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ

 - ชนิด ๖ ล้อ มีกําลัง
แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า
 ๑๕๐ แรงม้า

- ๒,๕๐๐,๐๐๐ -  - รถยนต์บรรทุก  ๖ 
ล้อ            จํานวน ๑
 คัน

 - มีความพร้อมและ
เพิ่มประสิทธิภาพของ
งาน

กองช่าง

๙๒ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
เปิดข้างเทท้าย ๔ ล้อ

 - ทดแทนเครื่องเก่าที่ชํารุด
และเสื่อมสภาพ

 - ตัวถังบรรจุไม่น้อยกว่า
 ๔ ลบ.หลา         
จํานวน ๑ คัน

 - ๑,๐๐๐,๐๐๐  -  - รถบรรทุกขยะเปิด
ข้างเทท้าย    จํานวน 
๑ คัน

 - ทําให้มีความพร้อม
ในการปฏิบัติงาน

กอง
สาธารณสุขฯ

๙๓ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ
บริเวณศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย

 - เพื่อรองรับรถบรรทุกขยะ
ที่มาใช้บริการ

 - จํานวน ๑ แห่ง  - ๕๐๐,๐๐๐  -  - โรงจอดรถบริเวณ
ศูนย์กําจัดขยะ ๑ แห่ง

 - มีความสะดวกเมื่อมี
รถขยะ         เข้ามา
ใช้บริการ

กอง
สาธารณสุขฯ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

๙๔ โครงการขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าบริเวณตลาด  
 ขึ้แพะ

 - เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้า
ลัดวงจร

 - เปลี่ยนหม้อแปลงจาก
 ๒ เฟส เป็น ๓ เฟส

 - ๖๕๐,๐๐๐  -  - ผู้ประกอบการมี
ความปลอดภัยและ
รองรับปริมาณการใช้
กระแสไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๘๐

 - ลดความเสี่ยงในเรื่อง
ไฟฟ้าขัดข้องและไฟฟ้า
วงจร

กอง
สาธารณสุขฯ

๙๕ โครงการก่อสร้างบ้านพัก
เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานประจํา
โรงฆ่าสัตว์

 - เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกมีประสิทธิภาพ

 - จํานวน ๑ หลัง  - ๕๐๐,๐๐๐  -  - บ้านพักเจ้าหน้าที่ 
จํานวน ๑ หลัง

 - การคมนาคมมีความ
สะดวกมากขึ้น

กอง
สาธารณสุขฯ

๙๖ โครงการจัดซื้อแปรงกวาดรถ
ดูดฝุ่น

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

 - ตัวกลาง ๑ คัน        
 ตัวข้าง ๒ อัน

 - ๘๐,๐๐๐  -  - แปรงกวาดรถดูด
ฝุ่นตัวกลาง ๑ อัน   
ตัวข้าง ๑ อัน

 - ทําให้ถนนสายต่างๆ
 มีความสะอาดยิ่งขึ้น
ระบบการรจัดเก็บขยะ

กอง
สาธารณสุขฯ

๙๗ โครงการก่อสร้างศูนย์
ปฏิบัติงานและจัดสถานที่
จัดเก็บครุภัณฑ์จักรกล        
งานกําจัดขยะฯ

 - เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดเก็บ
ครุภัณฑ์จักรกล งานกําจัด
ขยะฯ

 - จํานวน ๑ หลัง  - ๕,๐๐๐,๐๐๐  -  - ศูนย์ปฏิบัติงานและ
จัดสถานที่จัดเก็บ
ครุภัณฑ์จักรกล        
 จํานวน ๑ หลัง

 - ผู้ปฏิบัติงานมีความ
พร้อมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

กอง
สาธารณสุขฯ

���



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

๙๘ โครงการจัดซื้อรถตู้โดยสาร
ปรับอากาศ ๑๒ ที่นั่ง 
เครื่องยนต์ดีเซล

 - ทดแทนเครื่องเก่าที่ชํารุด
และเสื่อมสภาพ

 - จํานวน ๑ คัน  - ๑,๓๐๐,๐๐๐  -  - รถโดยสาร ๑๒     
ที่นั่ง จํานวน ๑ คัน

 - ทําให้มีความพร้อม
ในการปฏิบัติงาน

กอง
สาธารณสุขฯ

๙๙ โครงการจัดซื้อ
รถจักรยานยนต์

 - ทดแทนเครื่องเก่าที่ชํารุด
และเสื่อมสภาพ

 - ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ซ.ีซ.ี
 จํานวน ๑ คัน

 - ๔๖,๔๐๐  -  - รถจักรยานยนต์ 
จํานวน ๑ คัน

 - ทําให้มีความพร้อม
และประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตืงาน

กอง
สาธารณสุขฯ

๑๐๐ โครงการจัดซื้อเครื่องพ่น
หมอกควัน

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

 - จํานวน ๑ เครื่อง  - ๘๐,๐๐๐  -  - เครื่องพ่นหมอกควัน
           จํานวน ๑ 
เครื่อง

 - ทําให้มีความพร้อม
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัตืงาน

กอง
สาธารณสุขฯ

๑๐๑ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก
ขยะแบบเทท้ายชนิด ๑๐ ล้อ

 - เพื่อใช้ในงานฝังกลบขยะ  - แรงม้าไม่น้อยกว่า 
๒๕๐ แรงม้า น้ําหนัก
รวมไม่น้อยกว่า ๒๕๐๐๐
 กก. จํานวน ๑ คัน

 - ๓,๔๐๐,๐๐๐  -  - รถบรรทุก ๑๐ ล้อ 
จํานวน ๑ คัน

 - ทําให้มีความพร้อม
และประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตืงาน

กอง
สาธารณสุขฯ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

๑๐๒ โครงการจัดซื้อรถยนต์
บรรทุกขยะแบบอัดท้าย

 - ทดแทนเครื่องเดิมที่ชํารุด
และเสื่อมสภาพ

 - ความจุ ๑๐ ลบ.ม.    
 น้ําหนักไม่น้อยกว่า 
๑๕,๐๐๐ กก.             
 จํานวน ๑ คัน

 - ๒,๘๐๐,๐๐๐ -  - รถยนต์บรรทุกขยะ
แบบอัดท้าย      
จํานวน ๑ คัน

 - สามารถรองรับขยะ
ได้มากขึ้นและระบบ
การจัดเก็บขยะดีขึ้น

กอง
สาธารณสุขฯ

๑๐๓ โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อ
ขยายศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย

 - เพื่อขยายพื้นที่กําจัดขยะ  - พื้นที่ไม่น้อยกว่า       
   ๕๕ ไร่

 -  - ๓๑,๐๐๐,๐๐๐  - ที่ดิน พื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๕๕ ไร่

 - ผู้ปฏิบัติงานมีความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

กอง
สาธารณสุขฯ

๑๐๔ โครงการจัดซื้อตู้โชว์ติดผนัง
ในห้องธุรการ โรงเรียน
เทศบาล ๑

 - เพื่อใช้เก็บผลงานใน
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและ
นอกโรงเรียน

 - ตู้เก็บผลงาน รางวัล
และประกาศนียบัตร 
จํานวน ๕ ใบ

 -  - ๕๐,๐๐๐  -  ตู้เก็บผลงาน 
รางวัลและ
ประกาศนียบัตร 
จํานวน ๕ ใบ

 - ผลงาน รางวัลและ
ประกาศนียบัตรมีที่เก็บ
เป็นอย่างระเบียบ
เรียบร้อย

สํานักการศึกษา

๑๐๕ โครงการจัดซื้อเครื่องตัดสติก
เกอร์ โรงเรียนเทศบาล ๑

 - เพื่อใช้งานในกิจกรรม
ต่างๆของโรงเรียนในการตัด
สติกเกอร์เป็นตัวอักษร

 - มีเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ 
จํานวน ๑ เครื่อง

 -  - ๔๐,๐๐๐  - เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ 
จํานวน ๑ เครื่อง

 - มีความสะดวกและ
รวดเร็วในการจัด
กิจกรรมนักเรียนมากขึ้น

สํานักการศึกษา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

๑๐๖ โครงการจัดซื้อตู้เก็บเสื้อผ้า 
(ห้องดนตรีนาฏศิลป)์       
โรงเรียนเทศบาล ๑

 - เพื่อใช้ในการเก็บอุปกรณ์
สําหรับการแสดง

 - ตู้เก็บเสื้อผ้า จํานวน 
๔ ใบ

 -  - ๘๐,๐๐๐  - ตู้เก็บเสื้อผ้า จํานวน
 ๔  ใบ

 - อุปกรณ์การแสดงมี
การจัดเก็บอย่าง
เรียบร้อยเป็นระเบียบ

สํานักการศึกษา

๑๐๗ โครงการจัดซื้อพัดลมโรงงาน
โรงเรียนเทศบาล ๑,๓,๔

 - เพื่อใช้ในการระบาย
อากาศในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ

 - พัลลมโรงงาน  ขนาด
ไม่ต่ํากว่า ๒๒ นิ้ว  
จํานวน  ๘ เครื่อง คือ 
ท.๑ จํานวน ๒ เครื่อง , 
ท.๒ จํานวน ๓ เครื่อง 
และ ท.๓ จํานวน ๓ 
เครื่อง

 -  - ๒๔,๐๐๐  - มีพัดลมโรงงาน  
จํานวน ๘  เครื่อง

 - โรงเรียนมีพัดลม
เพียงพอกับการใช้ใน
การจัดกิจกรรม

สํานักการศึกษา

๑๐๘ โครงการจัดซื้อตู้เอกสารบาน
เลื่อนพร้อมขารอง โรงเรียน
เทศบาล ๓

 - เพื่อใช้เก็บเอกสารในการ
เรียนการสอน

 - มีตู้เอกสารบานเลื่อน
กระจกพร้อมขารอง 
ขนาด ๔ ฟุต จํานวน 
๕๐ ใบ

 -  - ๒๕๕,๐๐๐  - ตู้เอกสารบานเลื่อน
กระจกพร้อมขารอง 
ขนาด ๔ ฟุต จํานวน 
๕๐ ใบ

 - เอกสารมีที่เก็บอย่าง
เป็นระเบียบ เรียบร้อย

สํานักการศึกษา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

๑๐๙ โครงการจัดซื้อชั้นวางของ
อเนกประสงค์ โรงเรียน
เทศบาล ๓

 - เพื่อใช้วางอุปกรณ์ในการ
เรียนการสอน

 - มีชั้นวางของ
เอนกประสงค์ จํานวน 
๒๔ ใบ

 -  - ๑๒๐,๐๐๐  - ชั้นวางของ
เอนกประสงค์ จํานวน
 ๒๔ ใบ

 - ห้องเรียนมีเรียบร้อย
 มีชั้นวางของที่ได้
มาตรฐานและจัดเก็บ
ของได้เป็นระเบียบ

สํานักการศึกษา

๑๑๐ โครงการจัดซื้อเครื่องถ่าย
เอกสาร KYOCERA รุ่น 
TASKAIFA ๓๕๐๑ (๒ ถาด) 
โรงเรียนเทศบาล ๓

 - เพื่อใช้ในการถ่ายเอกสาร
ต่างๆของโรงเรียนเทศบาล ๓

 - มีเครื่องถ่ายเอกสาร 
KYOCERA รุ่น 
TASKAIFA ๓๕๐๑ (๒ 
ถาด) จํานวน ๑ เครื่อง

 -  - ๑๔๐,๐๐๐  - เครื่องถ่ายเอกสาร 
KYOCERA รุ่น 
TASKAIFA ๓๕๐๑ (๒
 ถาด) จํานวน ๑ เครื่อง

 - งานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับงานเอกสารมีความ
สะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น

สํานักการศึกษา

๑๑๑ โครงการจัดซื้อกระดาน
อัจฉริยะ พร้อมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ โรงเรียน
เทศบาล ๔

 - เพื่อใช้ในกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ
ต่างๆในชั้นเรียน

 - มีกระดานอัจฉริยะ 
ขนาด ๑๐๐นิ้ว พร้อม
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ๑ 
ชุด

 -  - ๑๒๐,๐๐๐  - กระดานอัจฉริยะ 
ขนาด ๑๐๐ นิ้ว 
พร้อมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ๑ ชุด

 - นักเรียนได้รับความรู้
 และทักษะเพิ่มเติมใน
การเรียนรู้ด้วยสื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย

สํานักการศึกษา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

๑๑๒ โครงการจัดซื้อเครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
โรงเรียนเทศบาล ๔

 - เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และการนําเสนอ
งานต่างๆ

 - มีเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ขนาด 
๓๐๐๐ ANSI Lumens
 พร้อมจอไฟฟ้า ๑ เครื่อง

 -  - ๓๕,๐๐๐  - เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ขนาด 
๓๐๐๐ ANSI 
Lumens พร้อมจอ
ไฟฟ้า ๑ เครื่อง

 - การนําเสนอผลงาน
ในกิจกรรมต่างๆของ
โรงเรียนมีความสะดวก
 คล่องตัว และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สํานักการศึกษา

๑๑๓ โครงการสร้างหลังคา
อัฒจันทร์สนามกีฬา โรงเรียน
เทศบาล ๔

 - เพื่อป้องกันแดด ฝน ใน
การทํากิจกรรมกีฬา และ
กิจกรรมชุมชนที่มาขอใช้
บริการ

 - มีหลังคาอัฒจันทร์
เมทัลชีต โครงเหล็ก 
จํานวน ๑ หลัง

 -  - ๒๐๐,๐๐๐  - หลังคาอัฒจันทร์
เมทัลชีต โครงเหล็ก 
จํานวน ๑ หลัง

 - เด็กนักเรียนและคน
ในชุมชน ได้รับความ
สะดวกในการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆที่
อัฒจันทร์โรงเรียน

สํานักการศึกษา

๑๑๔ โครงการปรับปรุงพื้นสนาม
บาสเก็ตบอล โรงเรียน
เทศบาล ๔

 - เพื่อปรับปรุงพื้นสนามที่
ชํารุดให้มีสภาพที่ใช้งานที่
เหมาะสม

 - มีสนามบาสเก็ตบอล 
ขนาด ๒๐x๔๐ ม.

 -  - ๕๐๐,๐๐๐  - สนามบาสเก็ตบอล 
ขนาด ๒๐x๔๐ ม.

 - สนามกีฬามีความ
สมบูรณ์ สามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างเต็มที

สํานักการศึกษา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ ๗.๒ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

๑๑๕ โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา 
โรงเรียนเทศบาล ๔

 - เพื่อจ่ายน้ําประปา     ใน
อาคารเรียนทดแทนเครื่อง
เก่าที่ชํารุด

 - มีเครื่องสูบน้ําชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ําได้ 
๑,๕๐๐ ลิตร/นาที 
จํานวน ๑ เครื่อง

 -  - ๒๐,๐๐๐  - เครื่องสูบน้ําชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ําได้
 ๑,๕๐๐ ลิตร/นาที 
จํานวน ๑ เครื่อง

 - โรงเรียนมีระบบ
น้ําประปาที่ได้คุณภาพ
 และสามารถใช้งานได้ดี

สํานักการศึกษา

๑๑๖ โครงการจัดซื้อโต๊ะขาเหล็ก
พับได้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มัสยิดอะห์มาดียะห์

 - เพื่อให้เด็กเล็กมีโต๊ะ เก้าอี้
 เพื่อทํากิจกรรมต่างๆ และ
สร้างความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

 - โต๊ะพร้อมเก้าอี้
นักเรียนอนุบาล จํานวน
 ๑๗ ตัว ขนาดกว้าง ๖๐
x๑๒๐ นิ้ว สูง ๕๐ เมตร

 -  - ๒๕,๕๐๐  - โต๊ะพร้อมเก้าอี้
นักเรียนอนุบาล 
จํานวน ๑๗ ตัว ขนาด
กว้าง ๖๐x๑๒๐ นิ้ว 
สูง ๕๐ เมตร

 - เด็กเล็กได้รับความ
สะดวก สบายในการ
เรียนการสอน และ
กิจกรรมต่างๆใน
ห้องเรียน

สํานักการศึกษา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

๑ โครงการฝึกอบรมและ
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน

 - เพื่อทราบข้อมูลพื้นฐาน
ของประชาชน

 - ชุมชนในเขตเทศบาล 
จํานวน ๒๘ ชุมชน

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - ร้อยละ ๗๕        
 มีข้อมูลที่สามารถ
นํามาใช้ในการ
ประกอบการจัดทํา
แผนชุมชนและแผน
เทศบาลได้

 - ได้ข้อมูลที่
ถูกต้องและเป็นจริง

กอง
สวัสดิการฯ

๒ โครงการจัดทําแผนชุมชน  - เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการวางแผนและกําหนด
ทิศทางของชุมชนร่วมกับ
เทศบาล

 - ชุมชนในเขตเทศบาล 
จํานวน ๒๘ ชุมชน

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - ร้อยละ ๘๐ ของ
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจต่อ
โครงการ

 - ปัญหาต่างๆ      
ในชุมชนได้รับการ
แก้ไขตามแผนที่
ตนเองวางไว้

กอง
สวัสดิการฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางที่ ๗.๓ : ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

๑ โครงการวันเทศบาล  - เพื่อสร้างความรักความ
สมัคคีระหว่างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงาน ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างและให้
ตระหนักถึงหน้าที่ในการ
อํานวยประโยชน์ให้กับ
ท้องถิ่นและประชาชน

 - ผู้บริหารสมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานลูกจ้าง
และพนักงานจ้างจํานวน 
๕๐๐ คน

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - ร้อยละ ๘๐ 
ของกลุ่มเป้าหมาย
มีความพึงพอใจต่อ
โครงการ

 - ทําให้ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง   มีความ
รักความสามัคคีและมี
ความเข้าใจอันดีต่อกัน
 บรรยากาศในที่
ทํางานดีขึ้น ส่งผลดี
ต่อการบริการ
ประชาชน ทําให้
ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจในการมารับ
บริการของเทศบาลฯ

สํานักปลัดฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล

แนวทางที่ ๗.๔ : ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุรภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ (บาท) ๒๕๖๐ (บาท) ๒๕๖๑ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล

แนวทางที่ ๗.๔ : ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุรภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒ โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานของกลุ่ม
พลังมวลชน

 - เพื่อให้คณะกรรมการ
ชุมชน แกนนําสตรี 
เยาวชนผู้สูงอายุและผู้
พิการ มีโอกาสเรียนรู้และ
มีประสบการณ์นอกสถานที่

 - คณะกรรมการชุมชน 
แกนนําสตรี เยาวชน 
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
จํานวน ๒๘ ชุมชน

๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐  - ร้อยละ ๘๐ 
ของกลุ่มเป้าหมาย
มีความพึงพอใจต่อ
โครงการ

 - กลุ่มพลังมวลชน
สามารถนํา
ประสบการณ์จากการ
ทัศนศึกษาดูงานมา
ประยุกต์ ใช้ในการ
พัฒนาชุมชน

กอง
สวัสดิการฯ
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