คำนำ
เทศบาลเมื อ งสุ ไ หงโก-ลก ในฐานะองค์ ก รปกครองถิ่ น มี ห น้ า ที่ จั ด บริ ก ารสาธารณะ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น รวมถึงการจัดทาแผนพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น สี่ ปี เป็ น แผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ก าหนด วิ สั ย ทั ศ น์ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนา ที่จัดขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า โดยภายใต้ประเด็น
ยุทธศาสตร์จะมีโครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องนามาดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ที่สุด
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ตามขั้นตอนและวิธีการระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
มท ๐๘๑๐.๓/ ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทาและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ โดยจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ให้ มีความสอดคล้ องกับ แผนยุ ทธศาสตร์ ช าติ ๒๐ ปี แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และแผนชุมชน
ให้สามารถบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดทางบประมาณรายจ่ายและ
แผนการดาเนินงานประจาปี
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก หวังว่าในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
จะเป็ น กรอบและแนวทางการพั ฒ นาให้ ก ารด าเนิ น งานในส่ ว นต่ า งๆ เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เกิดประสิ ทธิผ ล สามารถบรรลุ วัตถุป ระสงค์ที่กาหนดไว้และประการส าคัญ คือสามารถแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

(นางสุชาดา พันธ์นรา)
นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561 – 2564)
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
**************************************************
ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
๑. ด้านกายภาพ
ประวัติความเป็นมาของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
สุไหงโก-ลก (Sungai Kolok) เป็นภาษามาลายู มาจากคําวา (Sungai) แปลวาแมน้ําลําคลองและคําวา
โก-ลก (kolok) แปลวา คดเคี้ยว ถาเป็นคํานามหมายถึง มีดพราที่คนพื้นเมืองนิยมใช เมื่อนําคําวาสุไหงรวมกับโก-ลก
หมายถึงแมน้ําที่คดเคี้ยว คงเรียกชื่อเมืองตามแมน้ําที่ไหลผานพื้นที่ ปั จจุบันแมน้ําสายนี้เป็นเสนแบงเขตแดนระหวาง
ประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียเดิมบริเวณตําบลสุไหงโก-ลก เป็นพื้นที่ของตําบลปูโยะขึ้นกับอําเภอสุไหงปาดี ตอมา
เมื่อมีความเจริญมากขึ้นมีประชากรมากขึ้น จึงไดแยกออกจากตําบลปูโยะจัดตั้งเป็นตําบลสุไหงโก-ลก
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ไดรับการจัดตั้งในสมัยที่จอมพล ป.พิบูลยแสงคราม เดินทางมาตรวจราชการที่ตําบล
สุไหงโก-ลก นายวงศแ ไชยสุวรรณ กํานันตําบลสุไหงโก-ลกในขณะนั้นไดรองขอตอจอมพล ป.พิบูลยแสงคราม เพื่อขอ
จัดตั้งตําบลสุไหงโก-ลก ขึ้นเป็นเทศบาล ตอมาเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๘๓ จึงไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาล
ตําบลสุไหงโก-ลก โดยมีนายวงศแไชยสุวรรณแ เป็นนายกเทศมนตรีคนแรกหลังจากจัดตั้งเทศบาลตําบลสุไหงโก-ลก
ได ๘ ปี ตําบลสุไหงโก-ลก ก็ไดรับการยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอําเภอขึ้นกับอําเภอสุ ไหงปาดี มีเขตปกครอง ๔ ตําบล คือ
ตําบลสุไหงโก-ลก ตําบลปูโยะ ตําบลปาเสมัสและตําบลมูโนะ จนกระทั่งวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๙๖ จึงไดรับการยก
ฐานะเป็นอําเภอสุไหงโก-ลก เทศบาลตําบลสุไหงโก-ลก ในสมัยแรกเริ่มการจัดตั้งมีพื้นที่ ๒๒ ตารางกิโลเมตร ตอมาได
มีการประกาศเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลม ที่ ๘๓ ตอนที่ ๒๑ ลงวันที่
๕ มีนาคม ๒๕๐๙ ขยายเขตเทศบาลออกไปทางทิศเหนืออีก ๐.๕ ตารางกิโลเมตรเทศบาลตําบลสุไหงโก-ลก จึงมีพื้นที่
รวมทั้งสิ้น ๒๒.๕๐ ตารางกิโลเมตร
ตอมาเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธแ ๒๕๔๗ ไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบล
สุไหงโก-ลก ขึ้นเป็นเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
๑.๑ ลักษณะที่ตั้งของชุมชน
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ที่วาการอําเภอสุไหงโก-ลก ถนนทรายทอง ๒ ตําบลสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น ๒๒.๕๐ ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูทางตอนใตของแหลมมาลายูมีอาณาเขตติดตอดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอตําบลปาเสมัส อําเภอสุไหงโก-ลก ความยาวประมาณ ๖.๔ กม.
ทิศใต
ติดตอตําบลกายูคละ อําเภอแวง ความยาวประมาณ ๔.๓ กม.
ทิศตะวันออก ติดตอแมน้ําโก-ลก (พรหมแดนไทย-มาเลเซีย) ความยาวประมาณ ๘.๖ กม.
ทิศตะวันตก ติดตอตําบลริโกเและตําบลปะลุรู อําเภอสุไหงปาดี ความยาวประมาณ ๔.๑ กม.

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

หนา 1

"ผังชุมชนเมืองสุไหงโก-ลก"

- พื้นที่เกือบครึ่งหนึ่งของเมืองสุไหงโก-ลก เป็นพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม รองลงมาเป็นพื้นที่ชุมชนเมือง
โดยพื้นที่ชุมชนเมืองกระจุกตัวอยูบริเวณดานชายแดนและบริเวณถนนสายหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

หนา 2

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ตั้งอยูระหวางเขาตะเว เขาลีแป และเขาบาดูตา
โมง ไปจรดแมน้ําสุไหงโก-ลก ซึ่งกั้นระหวางเขตแดนของประเทศไทยกับรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย พื้นที่สวนใหญ
เป็นที่ราบและที่ราบลุมต่ํากวา ๕๐ เมตร สภาพพื้นที่เป็นลอนคลื่นสูงๆ ต่ําๆ สลับกันไป และมีพื้นที่ราบอยูริมฝั่งแมน้ํา
โก-ลก ซึ่งมีพื้นที่อยูสูงกวาระดับน้ําทะเลปานกลางเฉลี่ย ๑๐-๑๔ เมตร พื้นที่สวนใหญประมาณรอยละ ๘๐ ยังคงเป็น
พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่วางเปลา และพื้นที่สาธารณะ และที่เหลืออีกประมาณรอยละ ๒๐ จะเป็นที่อยูอาศัยหนาแนน
มาก ปานกลาง นอยและอื่นๆ โดยยานชุมชนหนาแนนและเขตพาณิชยกรรม จะอยูทางดานทิศตะวันออกคอนไป
ทางเหนือของพื้นที่ สวนพื้นที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลางจะอยูตอเนื่องกับชุมชนหนาแนนมากไปตามแนวถนน และ
ชุมชนหนาแนนนอยจะอยูบริเวณดานนอก กระจายกันไปตามแนวทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๔๐๕๐ และ ๔๐๕๗
โดยสวนใหญยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรม
๑.๓ สภาพภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีลักษณะเดียวกันกับสภาพอากาศของจังหวัด
นราธิวาส ซึ่งมี สภาพภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตรอน สภาพพื้นที่มีความแตกตางไมมากนักระหวางฤดูกาล คือ
มีเพียง ๒ ฤดูกาล คือฤดูรอน อยูระหวางเดือนกุมภาพันธแถึงกลางเดือนพฤษภาคม เนื่องจากไดรับลมมรสุมตะวันออก
เฉี ย งใต ซึ่ ง เป็ น ลมร อ นที่ พั ด จากทะเลจี น ใต ซึ่ ง ในระยะนี้ เ ป็ น ช ว งว า งของฤดู ม รสุ ม หลั ง จากสิ้ น สุ ด ฤดู ม รสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือแลว ทําใหอากาศโดยทั่วไปรอนชื้นโดยรอนมากที่สุดในเดือนเมษายน แตก็ไมรอนอบอาวมาก
เทากับจังหวัดที่อยูในประเทศไทยตอนบน ฤดูฝนสามารถแบงออกเป็น ๒ ชวง เนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุม ไดแก
ชวงที่รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ซึ่งเอาไอน้ําและความชื้นจากทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดียเขามาทําใหฝน
ตกชุกแตเนื่องจากภาคใตฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นดานปลายลมจึงทําใหมีฝนตกไมมากนัก ฝนที่ตกสวนใหญจะเป็นชวง
บายถึงค่ํา ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมอีกชวงหนึ่ง คือ ชวงที่รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพาเอา
ความชื้นจากอาวไทยเขามาทําใหฝนตกชุกในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม มรสุมระวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแต
กลางเดือนตุลาคม-กลางเดือนภุมภาพันธแ ซึ่งเป็นชวงที่อยูในอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดเอาไอน้ํา
จากทะเลจีนใตและอาวไทย จึงทําใหภาคใตฝั่งตะวันออก ซึ่งอยูทางดานรับลม มีฝนตกชุกหนาแนนและมีฝนตกหนัก
ถึงหนักมากเป็นแหงๆ โดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม และเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดอุทกภัยเป็น
ประจําทุกปี
๑.๔ ลักษณะดินของอาเภอสุไหงโก-ลก
แบ่งตามสภาพการเกิดและวัตถุต้นกําเนิดดินได้ ๕ ประเภท
(ก) ดินที่เกิดบริเวณสันทรายเก่า เป็นดินทรายที่เกิดจากตะกอนทะเล ดินที่พบเป็นชุดดินสัมพันธ์ระหว่างชุด
ดินบาเจาะกับชุดดินไชยา
(ข) ดินบริเวณที่ลุ่มต่ํา เป็นดินเชิงอินทรีย์หรือพรุดินที่พบมี ๒ ชุดดิน คือ กลุ่มชุดดิน ๕๗ (ชุดดินกาบแดง)
และกลุ่มชุดดิน ๕๘ (ชุดดินราธิวาส)
(ค) ดิน บริ เวณที่น้ํ าทะเลเคยท่ว มถึง (น้ํากร่อย) เป็นบริเวณที่ตะกอนน้ําจืดทับถมอยู่บนตะกอนน้ําทะเล
ดินส่วนใหญ่เป็นดินเปรี้ยวจัด กลุ่มชุดดินที่พบมี ๒ กลุ่ม
๑.กลุ่มชุดดินที่ ๑๐ ประกอบด้วย ๒ ชุดดิน คือ ชุดดินมูโนะ และชุดดินเชียรใหญ่
๒.กลุ่มชุดดินที่ ๑๔ มี ๒ ชุดดิน คือ ชุดดินระแงะและชุดดินต้นไทร
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(ง) ดินบริเวณที่ราบที่เกิดจากตะกอนน้ําจืด พื้นที่ดังต่อไปนี้
๑. บริเวณสันดินริมแม่น้ําหรือลําน้ําเก่ามี ประกอบด้วย ชุดดินรือเสาะมีเนื้อที่และชุดดินสัมพันธ์รือเสาะ/
ไชยา
๒. บริเวณที่ร าบลุ่ มเนื้ อดิน ส่วนใหญ่เนื้อละเอียด (เหนียว) ชุดดินที่พบคือ ชุดดินบางนราและชุดดิน
สุไหงโก-ลก
๓. บริเวณที่ราบลุ่มเนื้อดินส่วนใหญ่เนื้อหยาบ (ร่วน) ชุดดินที่พบคือ ชุดดินตากใบ ชุดดินโคกเคียนและ
ชุดดินไชยา
(จ) บริเวณที่เป็นลักษณะธรณีสัณฐานที่เกิดจากการผุพังของหินอยู่กับที่ (Residual Soils) เป็นบริเวณที่เป็น
เนินเขาเตี้ยๆ สภาพพื้นที่ทั่วๆ ไป มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงลอนชันลักษณะของดินแตกต่างกันไป
ตามชนิดของหินที่เป็นวัตถุต้นกําเนิดดิน แต่อย่างไรก็ตามดินที่พบในบริเวณที่มีสภาพธรณีสัณฐานแบบนี้
เป็นดินที่มีการระบายน้ําดี สีน้ําตาลแก่ แดงปนเหลืองหรือแดง การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่ ปลูกยางพารา
ไม้ผล พืชไร่ และมะพร้าว ชุดดินที่พบเป็นดินชุดยี่งอ เป็นดินตื้นระบายน้ําดี สีน้ําตาลเหลืองหรือแดง
เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนเศษหิน จําพวกหินทราย หินควอร์ทซ์ หรือหินดินดานลักษณะดินในเขตตําบลที่
ครอบพื้นที่เมืองสุไหงโก-ลก อันประกอบด้วยพื้นที่ ๓ ตําบล พบว่าทรัพยากรดินจะเป็นดินที่ ชื่อชุดดิน
สุไหงโก-ลก (Gk) โดยเป็นมีกลุ่มที่ ๖ และชุดดินต้นไทร (Ts) ชุดดินกาบแดง (Kd) ระแงะ (Rg) ซึ่งมักจะ
เป็นดินแน่นทึบที่มี่โครงสร้างการระบายน้ํา น้ําท่วมขังได้ง่ายและมีความเป็นกรดจัด
๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้้า
แหล่งน้ําธรรมชาติในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีแม่น้ําสุไหงโก-ลก เป็นแม่น้ําสายสําคัญ เป็นแม่น้ําที่กั้น
พรมแดนระหว่างไทยกับประเทศมาเลเซีย ไหลผ่านอําเภอสุไหงโก-ลก ของประเทศไทย และเมืองรันตูปันยัง ของ
รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยมีตนกําเนิดจากภูเขาเยลีในหมูเทือกเขาสันกาลาคีรี มีจุดสิ้นสุดของสายน้ํา โดยไหลลง
ตรงอาวไทยทีอ่ ําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้
อําเภอสุไหงโก-ลก มีศูนยแวิจัยและศึกษาปุาพรุสิรินธร (ปุาพรุโต฿ะแดง) เป็นปุาไมผลัดใบที่กอเกิดในพื้นที่แอง
น้ําจืดที่ขังติดตอกันนานนับหมื่นปี ระบบนิเวศของปุาพรุนั้น ตนไมแตละตนเติบโตขึ้นจากดินอินทรียแ ที่เกิดจากซาก
พืชทับถมนานหลายพันปี ทุกชีวิตในปุามีการพึ่งอาศัยกัน ทั้งไมยืนตนแตละตนที่แผรากไปเกาะเพื่อพักพิงกัน มีตนไม
ใหญนอยขึ้นปะปนกันทั้งไมน้ํา ไมลมลุก และไมยืนตน มีพื้นที่ประมาณ ๑๒๕,๖๒๕ ไร คลอบคลุมพื้นที่ ๔ อําเภอ
ในนราธิวาส คือ อําเภอเมือง อําเภอตากใบ อําเภอสุไหงปาดี รวมถึงอําเภอสุไหงโก-ลก และมีพืชพันธุแราว ๔๐๐ ชนิด
บางอยางนํามารับประทานได เชนหลุมพี ซึ่งเป็นไมในตระกูลปาลแม มีลักษณะตนและใบคลายปาลแม แตมีหนามแหลม
อยูตลอดกาน ผลมีลักษณะคลายระกํา แตเล็กกวา รสชาติออกเปรี้ยว ชาวบานนํามาดองและสงขายไปยังประเทศ
มาเลเซีย โดยฤดูเก็บลูกหลุมพีจะอยูในชวงเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม หากนอกฤดูกาลแลวจะหายากและมีราคาสู ง
ขณะเดียวกันไมบางอยางก็เป็นพืชพรรณในเขตมาเลเซีย เชน หมากแดง ซึ่งมีลําตนสีแดง เป็นปาลแมชั้นดี ขายไดราคา
งาม และมีผูนิยมนําไปเพาะเพื่อประดับสวน เนื่องจากความสวยของกาบ ใบ และลําตนที่มีสีแดงดังชื่อ นอกจากนี้
ในปุาพรุยังมีพืชอีกหลายชนิดที่นาสนใจ เชน ปาหนับชาง อันเป็นพืชในวงศแกระดังงาที่มีดอกใหญ และกลวยไมกับ
พืชเล็กๆ
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๒. ด้านการเมือง/การปกครอง
๒.๑ เขตการปกครอง
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ไดจัดแบงโซนพื้นที่ตางๆ เพื่อใหสามารถดูแลและใหบริการแกประชาชนไดอยาง
ทั่วถึง โดยแบงพื้นที่ออกเป็นชุมชน แตละชุมชนจะมีคณะกรรมการชุมชนบริหารจัดการภายในชุมชนและมีเจาหนาที่
ชวยเหลือชุมชนติดตอประสานงาน แจงขาวสารตางๆ ระหวางเทศบาลกับประชาชน โดยมีชุมชนทั้งสิ้น ๒๘ ชุมชน
ประกอบดวย
ที่

ชื่อ-สกุล

ชุมชน

ที่อยู่ปัจจุบนั

เบอร์โทรศัพท์

๑ นางสาวสุมติ รา อูมา

ชุมชนกูโบร์

๔๕๔ ซ.๔ ถ.ประชาวิวัฒน์

๐๘๙-๗๓๕-๖๑๓๓

๒ นายสมชาย นิยมมุ่งธรรมมะ
๓ นายเกียรต์ สุขแดงพรหม

ชุมชนโต๊ะลือเบ
ชุมชนตันหยงมะลิ

๔๒/๔ ถ.โต๊ะลือเบ
๘ ถ.บ้านตันหยงมะลิ

๐๙๙-๓๖๑-๙๔๒๙
๐๘๑-๐๙๘-๓๗๙๔

๔ นายบุญเอิบ จอมสว่าง

ชุมชนโก-ลกวิลเลจ

๑/๑๓๒ ถ.เอเชีย ๑๘

๐๘๑-๐๙๔-๙๓๓๙

๕ นายวันชัย ยะโกะ
๖ นายเดชอนันต์ บินแวบือราเฮง

ชุมชนบือเร็ง
ชุมชนกือดาบารู

๒๔๐/๕๑ ซ.๑๓ ถ.เจริญเขต
๑๗ ถ.ทรายทอง ๕

๐๘๗-๓๙๘-๗๑๒๘
๐๘๙-๔๖๗-๒๗๙๓

๗ นายสาเหะมามะนอ สาเหะมะหะมะฆานาปีเยาะ ชุมชนกือบงกาแม

๑๗๖/๙ ถ.โต๊ะลือเบ

๐๘๙-๗๓๗-๖๒๔๑

๘ นายมาน๊ะ สาแมมอตอ

ชุมชนหัวสะพาน

๒๕๑/๑๑๙ ซ.๓ ถ.ชลธารเขต

๐๘๗-๔๗๗-๔๐๔๙

๙ นายอาแซมะสอรี มาเจะ

ชุมชนเสาสัญญาณ

๓๙ ซ.๑๒ ถ.ทรายทอง

๐๘๕-๐๗๙-๗๑๓๒

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

นายณรงค์ สุรกําแหง
นายเสริมมิตร ชุมขันธ์
นายสุฮายมิง อารง
นายวัชริศ เจ๊ะเลาะ
นายธรรมนูญ ขุนนุ้ย
นายมะมุสเล็ม ซามะ
นายซูไฮมี บือราเฮง
นายไพรัตน์ บินมามะ
นางอัญชลี ยะโลมพันธ์
นายคํามูล ปันธุระ
นายวรัญธรณ์ มโนจิรานนท์

ชุมชนดงงูเห่า
ชุมชนหลังด่าน
ชุมชนมัสยิดกลาง
ชุมชนจือแรตูลี
ชุมชนสันติสุข
ชุมชนบาโงปริเม็ง
ชุมชนบาโงเปาะเล็ง
ชุมชนโปฮงยามู
ชุมชนอริศรา
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนหัวกุญแจ

๑/๘๓ ถ.ทรายทอง ๓
๒๘๐/๒๖ ถ.เอเชีย ๑๘
๑๘ ถ.วงศ์ประดิษฐ์
๓๙๓ ถ.ประชาวิวัฒน์
๒๗๗ ถ.รักษ์ชนะอุทิศ ๒
๕๓๖/๑ ซ.๑๑ ถ.ประชาวิวัฒน์
๓๘๙/๑๓ ถ.ทรายทอง ๑
๔๘-๕๐ ซ.๕ ถ.เจริญเขต
๙๙ ซ.๑๘ ถนนประชาวิวัฒน์
๑๙๑/๔๑ ซ.๑๖ ถ.เจริญเขต
๒๒ ซ.๔ ถ.ทรายทอง ๑

๐๘๐-๕๔๔-๑๓๗๐
๐๘๔-๘๕๔-๒๐๘๓
๐๘๖-๙๖๔-๐๘๓๘
๐๘๑-๕๔๓-๓๒๒๑
๐๘๙-๔๖๘-๔๐๙๘
๐๘๙-๕๙๖-๙๗๙๐
๐๘๓-๑๘๔-๙๐๑๐
๐๘๓-๑๙๐-๙๐๘๐
๐๘๘-๐๖๙-๓๘๙๒
๐๘๖-๙๖๒-๗๑๘๕
๐๘๖-๙๖๑-๓๖๙๒

๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

นายบุญมา นิลกระวัตร์
นายอัลวา มูซอ
นางสาวซูไฮดา บินตาเละ
นายดอเล๊าะ เจะแว

ชุมชนสวนมะพร้าว
ชุมชนท่ากอไผ่
ชุมชนท่าประปา
ชุมชนท่าโรงเลื่อย

๗๘ ถ.บ้านตันหยงมะลิ
๑๐๓/๒ ซ.๓ ถ.ชลธารเขต
๑๘๑ ถ.วิถีอุทก
๒๐๐ ถ.ชลธารเขต

๐๘๗-๔๗๖-๔๗๑๓
๐๙๕-๐๙๖-๓๘๙๓
๐๘๒-๔๒๘-๑๑๗๓
๐๘๙-๗๓๔-๗๑๗๐

๒๕ นายแวซาเรฟ อาแว

ชุมชนหลังล้อแม็ก

๒๑๒/๔๕ ถ.โต๊ะลือเบ

๐๘๙-๘๗๙-๑๔๙๑

๒๖ นายฮาเล็ม บือราเฮง
๒๗ นายวิชาญ จันทร์เอิบ

ชุมชนศรีอามาน
ชุมชนทรายทอง

๙๙๐/๒๒๙ ซ.๑๗ ถ.ประชาวิวัฒน์ ๐๘๒-๗๒๙-๒๕๒๒
๑๕๖/๑๘ ซ.๑ ถ.ทรายทอง ๓
๐๘๙-๕๙๖-๔๖๓๖

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
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ที่

ชื่อ-สกุล

๒๘ นายเจ๊ะมะ เจะเด็ง

ชุมชน
ชุมชนบือเร็งใน

ที่อยู่ปัจจุบนั
๒๑๘/๑๐ ซ.๑๓ ถ.เจริญเขต

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๖-๙๕๘-๐๗๓๖

๒.๒ การเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ไดมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีครั้งลาสุดในวันที่ ๒๕ สิงหาคม
พ.ศ.๒๕๕๕ ดวยสาเหตุการดํารงตําแหนงครบวาระ โดยดํารงตําแหนงติดตอกันเป็นสมัยที่ ๒ ซึ่งมีผลการเลือกตั้งตาม
คํารับรองของสํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ดังนี้
การด้าเนินการเลือกตั้ง
- จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
- จํานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
- จํานวนผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
- จํานวนบัตรเสีย
- จํานวนผู้ไม่ลงคะแนนเสียง
- จํานวนผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง

ผลการด้าเนินการเลือกตั้ง
๒๖,๔๔๒ คน
๑๕,๖๖๕ คน
๑๐,๗๗๗ คน
250คน
๔๓๑ คน
รวม ๔ คน ชาย ๓ คน หญิง ๑ คน

สมาชิกเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ครั้งล่าสุดในปี
พ.ศ.๒๕๕๕
การด้าเนินการเลือกตั้ง
- จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
- จํานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
- จํานวนผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
- จํานวนบัตรเสีย
- จํานวนผู้ไม่ลงคะแนนเสียง
- จํานวนผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

ผลการด้าเนินการเลือกตั้ง
เขต ๑ (๘,๘๘๒ คน) เขต ๒ (๙,๓๔๑ คน) เขต ๓ (๘,๒๔๒ คน)
เขต ๑ (๕,๔๒๖ คน) เขต ๒ (๕,๕๘๑ คน) เขต ๓ (๔,๓๕๐ คน)
เขต ๑ (๓,๔๕๖ คน) เขต ๒ (๓,๗๖๐ คน) เขต ๓ (๓,๘๙๒ คน)
เขต ๑ (๒๓๙ คน) เขต ๒ (๒๖๔ คน) เขต ๓ (๑๗๕ คน)
เขต ๑ (๑๐๘ คน) เขต๒ (๑๖๗ คน) เขต ๓ (๘๖ คน)
เขต ๑ (๑๓ คน) เขต ๒ (๑๒ คน) เขต ๓ (๑๒ คน)
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๓.ประชากร
๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนประชากร
- ประชากรในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีจํานวน ๔๑,395 คน
- เป็นชาย 19,572 คนเป็นหญิง 21,823 คน จํานวนครัวเรือน ๑๒,๖๐๒ ครัวเรือน
- จํานวนราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด ๒๙,๐๘๗ คน เป็นชาย ๑๓,๓๑๗ คน เป็นหญิง ๑๕,๗๗๐ คน
๓.๒ ช่วงอายุและจานวนประชากร
จานวนประชากรแบ่งตามช่วงอายุ
ช่วงอายุ
ต่ํากว่า ๑ ปี
๑ ถึง ๔
๕ ถึง ๙
๑๐ ถึง ๑๔
๑๕ ถึง ๑๙
๒๐ ถึง ๒๔
๒๕ ถึง ๒๙
๓๐ ถึง ๓๔
๓๕ ถึง ๓๙
๔๐ ถึง ๔๔
๔๕ ถึง ๔๙
๕๐ ถึง ๕๔
๕๕ ถึง ๕๙
๖๐ ถึง ๖๔
๖๕ ถึง ๖๙
๗๐ ถึง ๗๔
๗๕ ถึง ๗๙
๘๐ ถึง ๘๔
๘๕ ถึง ๘๙
๙๐ ถึง ๙๔
๙๕ ปีขึ้นไป
รวม

ชาย
341
1,235
1,880
๑,๘๐๑
๑,๖๗๙
๑,๕๑๖
๑,๔๕๓
๑,๔๔๗
๑,๓๒๐
๑,๒๖๖
๑,๒๔๕
๑,๒๐๘
๑,๐๑๙
๗๙๗
๕๔๒
๓๑๐
๒๐๘
๑๑๘
๘๘
๕๓
๔๖
19,572

หญิง
297
1,187
๑,๗๙๓
๑,๗๗๖
๑,๖๐๘
๑,๖๖๓
๑,๕๕๐
๑,๕๙๓
๑,๕๘๔
๑,๖๐๙
๑,๕๕๖
๑,๕๙๔
๑,๓๐๐
๙๖๒
๖๕๖
๓๕๐
๓๐๙
๑๘๖
๑๓๓
๖๖
๕๑
๒๑,๘๒๓

รวม
638
๒,๔๒๒
๓,๖๗๓
๓,๕๗๗
๓,๒๘๗
๓,๑๗๙
๓,๐๐๓
๓,๐๔๐
๒,๙๐๔
๒,๘๗๕
๒,๘๐๑
๒,๘๐๒
๒,๓๑๙
๑,๗๕๙
๑,๑๙๘
๖๖๐
๕๑๗
๓๐๔
๒๒๑
๑๑๙
๙๗
๔๑,๓๙๕

ที่มาของข้อมูล : งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ข้อมูล ณ ตุลาคม ๒๕๕๙

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

หนา 7

กลุ่มอายุ

ปิรามิดประชากร
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ร้อยละ
สรุป จากข้อมูลประชากรจะเห็นได้ว่า
๑. วัยแรกเกิด – ๑๔ มีจํานวน ๑๐,๓๑๐ คน คิดเป็นรอยละ ๒๔.๐๙ ของประชากรทั้งหมด (ประชากรในวัยนี้ควรจัด
ใหมีการสงเสริมสุขภาพเด็ก และสนับสนุนทุนการศึกษาหรืออุปกรณแการเรียนใหกับเด็กเล็กและปฐมวัย)
๒. อายุ ๑๕ – ๒๔ มีจํานวน ๖,๔๖๖ คน คิดเป็นรอยละ ๑๕.๖๒ ของประชากรทั้งหมด (ประชากรวัยนี้เป็นวัยแหง
การเรียนรูและแสวงหา ควรจัดกิจกรรมที่สรางสรรคแและมีความนาสนใจเพื่อดึงดูดเยาวชนใหไปแนวทางที่ดี)
๓. อายุ ๒๕ – ๕๙ มีจํานวน ๑๙,๗๔๔ คน คิดเป็นรอยละ ๔๗.๗๐ ของประชากรทั้งหมด (ประชากรในวัยนี้เป็นกลุม
ที่มี จํ า นวนมากที่ สุ ด จึ ง ควรจั ด กิจ กรรมที่ ส ง เสริม สุ ขภาพ หรื อกิ จกรรมที่ช ว ยผ อ นคลายความตึ งเครี ย ดในการ
ปฏิบัติงาน)
๔. ผูสูงอายุ (๖๐ ปีขึ้นไป) มีจํานวน ๔,๘๗๕ คน คิดเป็นรอยละ ๑๑.๗๘ ของจํานวนประชากรทั้งหมด (ประชากรใน
วัยนี้มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี จําเป็นตองทํากิจกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพใหการสงเคราะหแหรืออํานวยความสะดวก
ตางๆ)

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
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ข้อมูลพื้นฐาน ประจ้าปี ๒๕๕๙
ข้อมูลทั่วไป
ผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน จํานวน ๒๘ ชุมชน เก็บข้อมูลได้ ๗,๐๓๕ ครัวเรือน ๑๖,๗๘๕ คน
ชาย ๗,๘๓๖ คน หญิง ๘,๙๔๙ คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ๗,๐๐๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๗๓
นับถือศาสนาอิสลาม ๘,๙๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๙ และส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา
๖,๒๖๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๓๓ คน
๑. สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลคุณภาพชีวิตของครัวเรือน ๕ หมวดดังนี้
หมวด ๑ สุขภาพดี (๗ ตัวชี้วัด)
๑. เด็กแรกเกิดมีน้ําหนักไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ กรัม ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด
๒. เด็กแรกเกิดถึง ๑๒ ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบถ้วนตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคผ่านเกณฑ์ทั้งหมด
๓. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย ๖ เดือนแรกติดต่อกัน ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด
๔. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะปลอดภัย ไม่ผ่านเกณฑ์ ๒๐๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๔
๕. คนในครัวเรือนมีการใช้ยาบําบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม ไม่ผ่านเกณฑ์ ๒๗๗ ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๔
๖. คนอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจําปีเพื่อคัดกรองความเสี่ยงฯ ไม่ผ่านเกณฑ์ ๕๕ ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๓
๗. คนอายุ ๖ ปีขึ้นไป ออกกําลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ วันๆ ละ ๓๐ นาที ไม่ผ่านเกณฑ์ ๗๒ คน
คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๔
หมวดที่ ๒ มีบ้านอาศัย มี ๘ ตัวชี้วัด
๑. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร ไมผ่านเกณฑ์ ๕๒๓ ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๓
๒. ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี ไม่ผ่านเกณฑ์ ๒๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๐
๓. ครัวเรือนมีน้ําใช้ตลอดปี ไม่ผ่านเกณฑ์ ๔๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๑
๔. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูกสุขลักษณะ ไม่ผ่านเกณฑ์ ๒๗๐ ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๔
๕. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ ไม่ผ่านเกณฑ์ ๒๙๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๑
๖. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี ไม่ผ่านเกณฑ์ ๒๕๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๗
๗. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ผ่านเกณฑ์ ๑๒๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๒
๘. ครอบครัวมีความอบอุ่น ไม่ผ่านเกณฑ์ ๔๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๓
หมวดที่ ๓ ฝักใฝ่การศึกษา มี ๕ ตัวชี้วัด
๑. เด็กอายุ ๓-๕ ปีเต็ม ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด
๒. เด็กอายุ ๖-๑๔ ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด
๓. เด็กจบชั้น ม.๓ ได้เรียนต่อชั้น ม.๔ หรือเทียบเท่า ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด
๔. เด็กจบการศึกษาบังคับ ๙ ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทําได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ ไม่มีข้อมูล
๕. คนอายุ ๑๕-๖๐ ปีเต็ม อ่านเขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ ไม่ผ่านเกณฑ์ ๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๗

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
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หมวดที่ ๔ รายได้ก้าวหน้ามี ๔ ตัวชี้วัด
๑. คนอายุ ๑๕-๖๐ ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได้ ไม่ผ่านเกณฑ์ ๓๐๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๕
๒. คนอายุมากกว่า ๖๐ ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้ ไม่ผ่านเกณฑ์ ๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๓
๓. คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี ไม่ผ่านเกณฑ์ ๒๖ ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๗
๔. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ไม่ผ่านเกณฑ์ ๓๐๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๙
หมวดที่ ๕ ปลูกฝังค่านิยมไทย มี ๖ ตัวชี้วัด
๑. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราวฯ) ไม่ผ่านเกณฑ์ ๒๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๙
๒. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ ไม่ผ่านเกณฑ์ ๘๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๓
๓. คนอายุ ๖ ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
๔. คนสูงอายุได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรือภาครัฐผ่านเกณฑ์ทั้งหมด
๕. คนพิการได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรือภาครัฐ ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด
๖. คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมทํากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน ไม่ผ่านเกณฑ์ ๒๒๕ ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๐
๒. ร้อยละของตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์จากล้าดับมากไปน้อย ๓ อันดับแรก ได้แก่
๑. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยูอาศัย และบานมีสภาพคงทนถาวร ไมผานเกณฑแ ๕๒๓ ครัวเรือน
คิดเป็นรอยละ ๗.๔๓
๒. คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี่ ไมผานเกณฑแ ๘๒๘ คน คิดเป็นรอยละ ๔.๙๓
๓. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ไมผานเกณฑแ ๓๐๒ ครัวเรือน คิดเป็นรอยละ ๔.๒๙
๓. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บข้อมูลฐาน
- ผูใหขอมูลไมใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม จึงเป็นเหตุใหเก็บขอมูลไมตรงตามเปูาหมายจํานวนครัวเรือน
ที่ตองเก็บใหได อยางนอย ๗,๑๐๐ ครัวเรือน
ลักษณะอาชีพของประชากรในพื้นที่
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ประกอบอาชีพดังนี้
๑. ประกอบอาชีพเกษตร รอยละ ๑.๐๕
๒. ประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจ รอยละ ๑๙.๙๑
๓. ประกอบอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ รอยละ ๔.๒๘
๔. ประกอบอาชีพพนักงานหาง/บริษัทเอกชน รอยละ ๑.๘๗
๕. ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป รอยละ ๔๐.๑๐
๖. จํานวนผูว างงาน รอยละ ๗.๗๕
๗. จํานวนอาชีพอื่น รอยละ ๒๔.๗๕
สวนรอบนอกประกอบอาชีพเกษตรกร โดยมากจะนิยมปลูกลองกองและยางพารา
ที่มาของข้อมูล : กองสวัสดิการสังคม ณ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
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๔.สภาพสังคม
๔.๑ การศึกษา
สถิติจานวนนักเรียน/ห้องเรียน ในสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
นักเรียน
อนุบาล

ประถม
ป.๑-๖

โรงเรียน
ช
๖๓
๑๓
๑๓๘
๘๑
๒๙๕

เทศบาล ๑
เทศบาล ๒
เทศบาล ๓
เทศบาล ๔
รวม

ญ
๖๐
๑๑
๑๔๔
๗๙
๒๙๔

ช
๒๖๐
๔๐
๖๑๓
๓๒๔
๑,๒๓๗

รวม

มัธยม
ม.๑-๓

ญ
๒๔๒
๓๒
๕๙๐
๒๘๓
๑,๑๔๗

ช
๑๒๗
๑๓๐
๒๕๗

ม.๔-๖

ญ
๑๒๒
๙๑
๒๑๓

ช
-

ญ
-

๖๒๕
๙๖
๑,๗๓๔
๙๘๘
๓,๔๔๓

อัตราก้าลังครู/ลูกจ้าง/ภารโรง โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
โรงเรียน

บุคลากร
ทางการ
ศึกษา

ครู

พนักงาน
จ้างตาม
ภารกิจ
ศพด.
-

พนักงานจ้าง
ทั่วไป งบ
เทศบาล

พนักงาน
จ้างทั่วไป
งบอุดหนุน

ภาร
โรง

พนักงาน
ขับ
รถยนต์

รวม

๓๐
๘
๕๖
๓๘
-

พนักงานจ้าง
(บุคลากร
สนับสนุนการ
สอน)
๑
๑
๓
๒
-

เทศบาล ๑
เทศบาล ๒
เทศบาล ๓
เทศบาล ๔
ส้านัก
การศึกษา
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
รวม

๓

๑
๑
๙

๑
-

๒
๑
๑
๒
-

๑
๑
๑
๑
-

๓๔
๑๒
๖๓
๔๓
๑๒

-

๑๙

-

๑๙

๑

๑

-

-

๔๐

๓

๑๕๑

๗

๑๙

๑๒

๒

๖

๔

๒๐๔

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีจ้านวน ๔ ศูนย์ ดังนี้
ศูนย์ฯ
เทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก
วัดโก-ลกเทพวิมล
มัสยิดอัลอามีน
มัสยิดอะห์มาดียะห์
(มัสยิดกลาง)
รวม

จ้านวน
ผู้ดูแลเด็ก
(คน)

เด็กอายุ
(ต่้ากว่า ๓ ขวบ)
ช
ญ รวม

เด็กอายุ
(๓ ขวบ)
ญ
รวม

เด็กอายุ
(๔ ขวบ)
ช
ญ รวม

เด็กอายุ
(๕ ขวบ)
ช
ญ รวม

ช

๕

๗

๕

๑๒

๓๕

๒๙

๖๔

๒๘

๓๔

๖๒

-

-

-

๑๑
๑๗
๑๑

๑๓
๒

๑๓
๕

๒๖
๗

๔๒
๒๙
๓๖

๓๓
๒๑
๔๔

๗๕
๕๐
๘๐

๓๑
๕๔
๔๕

๓๑
๕๕
๔๓

๖๒
๑๐๙
๘๘

๒๘
๙๔
๑๐

๒๙
๙๗
๑๒

๕๗
๑๙๑
๒๒

๔๔

๒๒

๒๓

๔๕

๑๔๒

๑๒๗

๒๖๙

๑๕๘ ๑๖๓ ๓๒๑ ๑๓๒ ๑๓๘ ๒๗๐

ที่มาของข้อมูล : สํานักการศึกษา เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (ขอมูล ณ เดือน มกราคม ๒๕๕๙)
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
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ข้อมูลนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒
ชื่อโรงเรียน

บ้านสุไหงโก-ลก

ก่อนประถมศึกษา

เพศ
ห้อง

ปฐมวัย อ.๑

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

อ.๒

รวม

ป.๑

ป.๒

ป.๓

ป.๔

ป.๕

ป.๖

รวม

ม.๑ ม.๒

มัธยมศึกษาตอนปลาย

รวม
ทั้งสิ้น

ม.๓

รวม

ม.๔

ม.๕

ม.๖

รวม

ชาย

-

๔๗

๓๐

๗๗

๑๐๘

๑๑๗

๑๔๐

๑๔๗

๑๔๑

๑๓๓

๗๘๖

-

-

-

-

-

-

-

-

๘๖๓

หญิง

-

๓๗

๓๒

๖๙

๑๓๑

๑๑๗

๑๒๖

๑๒๓

๑๒๓

๑๑๑

๗๓๑

-

-

-

-

-

-

-

-

๘๐๐

รวม

-

๘๔

๖๒

๑๔๖

๒๓๙

๒๓๔

๒๖๖

๒๗๐

๒๖๔

๒๔๔

๑,๕๑๗

-

-

-

-

-

-

-

-

๑,๖๖๓

ห้อง

-

๓

๒

๕

๖

๖

๖

๖

๖

๖

๓๖

-

-

-

-

-

-

-

-

๔๑

69

สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

สุไหงโก-ลก

ชาย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120

134

136

390

111

98

278

668

หญิง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

153

153

128

434

180

134 166 480

914

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

273

287

264

824

291

232 235 758 1,582

ห้อง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

8

8

24

8

8

8

24

ที่มาของข้อมูล : ณ เดือน มกราคม ๒๕๕๙

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

หนา ๑๒

48

จ้านวนนักเรียนและห้องเรียนจ้าแนกตามชั้นและเพศ
โรงเรียนเอกชน เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ชื่อโรงเรียน

ผดุงวิทย์

อนุบาลบ้าน
สุชาดา

เกษมทรัพย์

ก่อนประถมศึกษา

เพศ

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

รวม

รวม
ทั้งสิ้น

-

-

๑๑๓

-

-

-

๑๐๓

-

-

-

-

๒๑๖

-

-

-

-

-

๙

-

-

-

-

-

-

๑๑๓

-

-

-

-

-

-

-

๑๐๙

-

-

-

-

-

-

-

-

๒๒๒

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑๔

๔๕

๒๔๗

-

-

-

-

-

-

-

-

๓๒๐

๔๒

๓๐

๒๔๖

-

-

-

-

-

-

-

-

๓๒๒

๗๐

๗๕

๔๙๓

-

-

-

-

-

-

-

-

๖๔๒

๒

๑๒

๑๖

-

-

-

-

-

-

-

-

๔๖

ห้อง

ปฐมวัย

อ.๑

อ.๒

อ.๓

รวม

ป.๑

ป.๒

ป.๓

ป.๔

ป.๕

ป.๖

ชาย

-

๔๕

๓๔

๓๔

๑๑๓

-

-

-

-

-

-

-

-

หญิง

-

๓๑

๒๗

๔๕

๑๐๓

-

-

-

-

-

-

-

รวม

-

๗๖

๖๑

๗๙

๒๑๖

-

-

-

-

-

-

ห้อง

-

๓

๓

๓

๙

-

-

-

-

-

ชาย

๒๖

๒๑

๓๒

๓๔

๑๑๓

-

-

-

-

หญิง

๒๑

๑๙

๓๑

๓๘

๑๐๙

-

-

-

รวม

๔๗

๔๐

๖๓

๗๒

๒๒๒

-

-

ห้อง

๒

๑

๒

๒

๗

-

ชาย

-

๔๐

๒๔

๙

๗๓

หญิง

-

๓๗

๑๓

๒๖

รวม

-

๗๗

๓๗

ห้อง

-

๒

๑

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ม.๓

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๗๒

๔๑

๔๐

๒๑

๒๘

๗๖

๓๖

๓๓

๗๕

๓๐

๓๕

๑๔๙

๑๐๘

๗๔

๑๑๕ ๕๑

๑

๔

๒

๒

๒

๒

รวม ม.๑ ม.๒

ม.๔ ม.๕ ม.๖

หนา ๑๓

จ้านวนนักเรียนและห้องเรียนจ้าแนกตามชั้นและเพศ
โรงเรียนเอกชน เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ชื่อโรงเรียน

บุณยลาภ
นฤมิต

แสงธรรม

ก่อนประถมศึกษา

เพศ

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ห้อง

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

รวม
ทั้งสิ้น

ชาย

-

๔๘

๒๕

๒๕

๙๘

๑๐

๑๓

๒๔

๒๙

๑๙

๑๔

๑๐๙

๕

๓

-

๘

-

-

-

-

๒๑๕

หญิง

-

๔๑

๓๑

๓๗

๑๐๙

๒๖

๒๒

๑๓

๑๒

๑๗

๒๒

๑๑๒

๔

๓

-

๗

-

-

-

-

๒๒๘

รวม

-

๘๙

๕๖

๖๒

๒๐๗

๓๖

๓๕

๓๗

๔๑

๓๖

๓๖

๒๒๑

๙

๖

-

๑๕

-

-

-

-

๔๔๓

ห้อง

-

๓

๓

๓

๙

๑

๑

๒

๒

๑

๑

๘

๑

๑

-

๒

-

-

-

-

-

ชาย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑๒๖

๑๕๒

๑๖๕

๔๔๓

๑๐๓

๙๗

๗๒

๒๗๒

๗๑๕

หญิง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑๘๑

๒๒๘

๒๔๔

๖๕๓

๑๙๗

๑๙๙

๒๑๑

๖๐๗ ๑,๒๖๐

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๓๐๗

๓๘๐

๔๐๙

๑๐๙๖

๓๐๐

๒๙๖

๒๘๓

๘๗๙ ๑,๙๗๕

ห้อง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑๐

๑๐

๑๒

๓๒

๙

๑๐

๙

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

๒๘

หนา ๑๔

๖๐

จ้านวนนักเรียนและห้องเรียนจ้าแนกตามชั้นและเพศ
โรงเรียนเอกชน เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
เพศ
ชื่อโรงเรียน

รังผึ้ง

ก่อนประถมศึกษา

ประถมศึกษา

ห้อง

ปฐมวัย

อ.๑

อ.๒

อ.๓

รวม

ป.๑

ป.๒

ป.๓

ชาย

๖

๕

๑๔

๑๒

๓๗

๒๒

๑๑

๑๒

๗

หญิง

๔

๑๔

๘

๒๔

๕๐

๘

๘

๕

รวม

๑๐

๑๙

๔๐

๓๖

๘๗

๓๐

๑๙

ห้อง

๑

๑

๑

๑

๔

๑

๑

มัธยมศึกษาตอนต้น

ป.๔ ป.๕

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ป.๖

รวม

ม.๑ ม.๒

ม.๓

รวม

๑๑

๑๑

๗๔

๔

๔

๖

๑๔

-

-

-

-

๑๒๕

๘

๖

๕

๔๐

๙

๓

๗

๑๙

-

-

-

-

๑๐๙

๑๗

๑๕

๑๗

๑๖

๑๑๔ ๑๓

๗

๑๓

๓๓

-

-

-

-

๒๓๔

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๓

-

-

-

-

๑๓

๖

๑

ม.๔ ม.๕ ม.๖

รวม

ที่มาของข้อมูล : ณ เดือน มกราคม ๒๕๕๙

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

รวม
ทั้งสิ้น

หนา ๑๕

ตารางจานวนนักเรียนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอสุไหงโก-ลก
สถานศึกษา

ประถม

มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น
ตอนปลาย

กศน.สุไหงโก-ลก
- นักศึกษาปกติ
๑๔๒
๘๓๖
- คูปองสงเสริม
การศึกษาภาคีเครือขาย
(อบต.) รวมจัด
รวม
๑๔๒
๘๓๖
ที่มาข้อมูล : ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

๕๙๙
-

ปอ.(คน)
-

ปวช.(คน)
-

หมายเหตุ
ภาคเรียนที่ ๒
การศึกษา ๒๕๕๘

๕๙๙

หนา ๑๖

๔.๒ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สถานบริการสาธารณสุข
- จํานวนโรงพยาบาลรัฐ จํานวน ๑ แหงคือ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
- จํานวนศูนยแบริการสาธารณสุข สังกัด อปท. จํานวน ๑ แหง
- จํานวนศูนยแบริการสาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน ๒ แหง
(ศูนยแแพทยแใกลใจ ๑ และ ๒)
บริการที่ให้ในศูนย์บริการ ดังนี้
- การตรวจรักษาพยาบาล
- การตรวจ คัดกรอง วัดความดันโลหิต/เบาหวาน
- การบริการถุงยางอนามัย
- กองทุนยาชุมชน
- บริการทรายอะเบท ยาเบื่อหนู
- การใหบริการสาธารณสุขมูลฐาน
- บริการสื่อประชาสัมพันธแดานสุขภาพ
- ประสานงานกองทุนหลักประกันสุขภาพกับภาคสวนราชการและภาคประชาชน
- การบริการสาธารณสุขโดย อปท. หรือรวมกันหนวยงาน/องคแกรอื่นๆ
- รณรงคแควบคุมโรคติดตอในชุมชน ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน
- การรณรงคแไขเลือดออกในชุมชน
- การฉีดวัคซีนเสริมในนักเรียน
- การเฝูาระวังภาวะโภชนาการในชุมชน ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน
- กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาล รวมกับ สปสช. (จํานวนคน)
จํานวน ๔๑,๖๐๗ คน ปี พ.ศ.๒๕๕๙
- กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลรวมกัน สปสช. (จํานวนเงิน)
จํานวน ๑,๑๒๔,๒๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๕๙
การให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
- เริ่มตั้งแตปี ๒๕๕๔
- บุคลากรที่ผานการฝึกอบรม จํานวน ๑๓ คน
- รถ จํานวน ๑ คัน
- จํานวนงบประมาณที่ อปท. สมทบการใหบริการทางการแพทยแฉุกเฉิน ๒๐,๐๐๐ บาท
อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.)
- จํานวน (อสม.) ๑๙๑ คน
บุค ลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติ หน้า ที่ในสถานพยาบาล/สถานบริการสาธารณสุข/สถานีอนามัยที่สังกัด
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
- นักบริหารงานสาธารณสุข จํานวน ๓ คน
- พยาบาลวิชาชีพ จํานวน ๑ คน
- นักวิชาการสุขาภิบาล จํานวน ๑ คน
ที่มาของข้อมูล : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ณ เดือน มกราคม ๒๕๕๙
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

หนา ๑๗

ด้านสิ่งแวดล้อม
ขยะทั่วไป
- ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ๔๗ ตัน/วัน
- การคัดแยกขยะ
 มีการคัดแยกขยะ  ไมมีการคัดแยก
- ปริมาณขยะที่นําไปกําจัด ณ สถานที่กําจัด ๑๒,๔๘๙ บาท/วัน
- นอกพื้นที่เสียคาใชจาย ๓,๔๑๗ บาท/วัน
- คาใชจายในการกําจัดขยะอัตราเฉลี่ยตันละ ๒๘๒ บาท/วัน
ขยะมูลฝอยติดเชื้อ
- การเก็บคาธรรมเนียม เก็บขน/ขนสง/กําจัด
 มีการเก็บ
 ไมมีการเก็บ
- จํานวนน้ําเสียมีระบบบําบัดหรือไมมี
 มีระบบบําบัด
 ไมมีระบบบําบัด
ที่มาของข้อมูล : ขอมูลปริมาณขยะ ณ เดือน มกราคม ๒๕๕๙

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

หนา 18

รายงานปริมาณขยะ
ณ ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๖
ลาดับที่
๑
๒
๓
รวม

เดือน
เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนธันวาคม

น้าหนักขยะรวม
๗๘๒,๗๓๐
๗๘๑,๙๐๐
๗๘๒,๘๗๐
๒,๓๔๗,๕๐๐

ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
รวม

เดือน
เดือนมกราคม
เดือนกุมภาพันธแ
เดือนมีนาคม
เดือนเมษายน
เดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุนายน
เดือนกรกฎาคม
เดือนสิงหาคม
เดือนกันยายน
รวมทั้งหมด

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

น้าหนักขยะรวม
๗๗๒,๑๓๕
๗๕๕,๕๒๐
๗๗๑,๘๕๐
๗๓๔,๑๐๐
๗๘๕,๔๕๕
๘๓๗,๙๒๕
๗๘๕,๔๘๑
๘๕๙,๓๙๐
๘๕๖,๒๒๐
๗,๑๕๘,๐๗๖
๙,๕๐๕,๕๗๖

หนา 19

รายงานปริมาณขยะ
ณ ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗
ลาดับที่
เดือน
๑
เดือนตุลาคม
๒
เดือนพฤศจิกายน
๓
เดือนธันวาคม
รวม

น้าหนักขยะรวม
๗๙๕,๐๖๕
๗๗๐,๗๐๕
๗๗๗,๘๔๕
๒,๓๔๓,๖๑๕

ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
รวม

เดือน
เดือนมกราคม
เดือนกุมภาพันธแ
เดือนมีนาคม
เดือนเมษายน
เดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุนายน
เดือนกรกฎาคม
เดือนสิงหาคม
เดือนกันยายน
รวมทั้งหมด

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

น้าหนักขยะรวม
๗๖๔,๒๙๕
๖๖๑,๑๘๕
๗๒๑,๘๐๐
๗๓๒,๙๙๕
๘๑๙,๙๑๑
๗๖๘,๓๗๕
๘๖๘,๔๒๕
๑,๐๐๖,๒๖๗
๗๘๖,๙๑๐
๗,๑๓๐,๑๖๓
๙,๔๗๓,๗๗๘

หนา 20

รายงานปริมาณขยะ
ณ ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘
ลาดับที่
เดือน
๑
เดือนตุลาคม
๒
เดือนพฤศจิกายน
๓
เดือนธันวาคม
รวม

น้าหนักขยะรวม
๗๘๒,๗๓๐
๗๘๑,๙๐๐
๗๘๒,๘๗๐
๒,๓๔๗,๕๐๐

ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๙
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
รวม

เดือน
เดือนมกราคม
เดือนกุมภาพันธแ
เดือนมีนาคม
เดือนเมษายน
เดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุนายน
เดือนกรกฎาคม
เดือนสิงหาคม
เดือนกันยายน
รวมทั้งหมด

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

น้าหนักขยะรวม
๗๗๒,๑๓๕
๗๕๕,๕๒๐
๗๗๑,๘๕๐
๗๓๔,๑๐๐
๗๘๕,๔๕๕
๘๓๗,๙๒๕
๗๘๕,๔๘๑
๘๕๙,๓๙๐
๘๕๖,๒๒๐
๗,๑๕๘,๐๗๖
๙,๕๐๕,๕๗๖

หนา 21

๔.๓ อาชาญกรรม
ตารางข้อมูลผู้ได้รบั บาดเจ็บและเสียชีวิต จากเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่อ้าเภอสุไหงโก-ลก

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

ประเภท
ยิง,โจมตี
ระเบิด
ระเบิด
ระเบิด
รวม

เหตุการณ์/ครั้ง
๑
๑
๑
๑
๔

ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
๑๐
๓
๒
๑๒
๓

ตารางข้อมูลสถิติคดีอาญา ๕ กลุ่ม ที่เกิดขึ้นในเขตอําเภอสุไหงโก-ลก
( ๑ มกราคม ๒๕๕๘ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)
คดีกลุ่มที่
๑.คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
๒.คดีชีวิต ร่างกายและเพศ
๓.คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
๔.คดีอาญาที่น่าสนใจ
๕.คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
รวม

หมายเหตุ

พ.ศ. ๒๕๕๘ (คดี)
19
36
81
39
868
1,043

ที่มาของข้อมูล : ณ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สภ.สุไหงโก-ลก

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

หนา 22

๔.๔ ยาเสพติด
กิจกรรมที่ส้าคัญเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในท้องถิ่น
- โครงการอุดหนุนการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (สํานักการศึกษา)
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด (กองสวัสดิการสังคม)
- โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สํานักปลัดเทศบาล)
ปัญหา
ปัญหายาเสพติด
ปัญหาที่ดินทํากิน/ที่อยู่อาศัย
ปัญหาการว่างงาน
ปัญหาคนเร่ร่อน
ปัญหาหนี้สินนอกระบบ
ปัญหาผู้มีอิทธิพล
ปัญหาเด็กและเยาวชน
ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ปัญหาผู้ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย
ปัญหาการหลอกลวง
ปัญหาจราจร
ปัญหาอื่นๆ
ปัญหาอื่น ระบุ.................................

(ปัญหาหลักในท้องถิ่น)
มาก
/

ปานกลาง

น้อย

ไม่มีปัญหา

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

ที่มาของข้อมูล : ณ เดือนมกราคม ๒๕๕๙ กองสวัสดิการสังคม
สรุ ป จากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า ปั ญ หายาเสพติ ด ปั ญ หาเด็ ก และเยาวชนและปั ญ หา
ผู้ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย เป็นปัญหาที่สําคัญของท้องถิ่น ซึ่งจะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครองและ
สังคมที่จะต้องช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้ปัญหาต่างๆ รุนแรงมากขึ้น
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๔.๕ การสังคมสังเคราะห์
- กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ส้าคัญ
- กลุ่มอาชีพทํากรงนก
- กลุ่มอาชีพทําผ้าปาเต๊ะ
- กลุ่มอาชีพ แกะสลักไม้/หัตถกรรมกรงนก
- กลุ่มส่งเสริมยกระดับสินค้า OTOP (โรตีสําเร็จรูป)
- กลุ่มพัฒนาทักษะการพับผ้าขนหนู

ชุมชนมัสยิดกลาง
ชุมชนบาโงเปาะเล็ง
ชุมชนกือดาบารู
ชุมชนบือเร็ง
กลุ่มผู้สูงอายุ

- กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน
จํานวนกองทุนทุกประเภททั้งหมด ๑๒ กองทุน ยอดเงินรวม ๒,๓๙๘.๔๐๖.๓๕ บาท
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
- ข้อมูลผู้สูงอายุ
- จํานวนผูสูงอายุ (เกิน ๖๐ ปี) จํานวน ๓,๔๒๓ คน
- ผูสูงอายุที่อยูในเกณฑแไดรับการชวยเหลือเรื่องเบี้ยยังชีพ จํานวน ๓,๑๒๐ คน
กิจกรรมหรือบริการที่เทศบาลจัดใหไดแกผูสูงอายุ
- ไดรับเบี้ยยังชีพ จํานวน ๓,๑๒๐ คน
- ตั้งชมรม/กลุม/สมาคมผูสูงอายุ จํานวน ๑ ชมรม/กลุม
- ข้อมูลผู้พิการ
- ผูพิการทั้งหมด ๔๖๑ คน
กิจกรรมหรือบริการที่ อปท. จัดใหแกผูพิการ
- ไดรับเบี้ยยังชีพ จํานวน ๓๖๘ คน
- ไดรับการจดทะเบียนคนพิการ จํานวน ๔๖๑ คน
- มีหองน้ําสําหรับคนพิการในอาคาร อปท. จํานวน ๑ แหง
- มีทางลาดสําหรับคนพิการในอาคาร อปท. จํานวน ๑ แหง
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- ข้อมูลผู้ป่วยเอดส์
- จํานวนผูปุวยโรคเอดสแ ๗๖ คน
- ไดรับเบี้ยยังชีพทุกเดือน ๗๐ คน
ที่มาของข้อมูล : ณ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ กองสวัสดิการสังคม
๕.ระบบการพื้นฐาน
๕.๑ การคมนาคมส่ง
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกมีลักษณะเป็นเมืองที่มีพื้นที่เมืองถูกแบงเป็น ๒ ฝั่งโดยทางรถไฟ ไดแก พื้นที่ฝั่ง
ดานทิศใตของทางรถไฟเป็นที่ตั้งของเมืองเดิม สวนพื้นที่ดานทิศเหนือเป็นพื้นที่เมืองที่มีการขยายตัวออกไป
การคมนาคม/การจราจร
๑. ทางหลวงแผ่นดินจํานวน ๓ สายแยกเป็น
- ถนนเอเชีย ๑๘ (ประชาวิวัฒน์) (สุไหงโก-ลก – ตากใบ)
- ถนน ๔๐๕๗ (สุไหงโก-ลก – แว้ง)
- ถนน ๔๐๕๖ (สุไหงโก-ลก – สุไหงปาดี)
๒. จํานวนทางหลวงชนบท จํานวน ๑ สาย แยกเป็น
- ถนนสาย ข
๓. ถนนภายในเขตเทศบาลที่ดําเนินการเอง จํานวน ๑๓๕ สาย แบ่งเป็น
- ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
จํานวน ๖๘ สาย
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จํานวน ๖๓ สาย
- ถนนหินคลุก
จํานวน ๑ สาย
- ถนนลูกรัง
จํานวน ๓ สาย
๔. สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
จํานวน ๖ แห่ง
- ด่านศุลกากร
- ไทยถาวร
- ป่าช้าจีน
- บือเร็งนอก
- วาเลนไทน์
- บือเร็งใน
๕. แหล่งน้ํา
- แม่น้ําในพื้นที่
จํานวน ๑ สาย
- คลอง
จํานวน ๒ สาย
๖. สัญญาณไฟจราจร
จํานวน ๑๐ จุด
ที่มาของข้อมูล : กองช่างเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ณ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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ระบบสาธารณูปโภคด้านการขนส่ง
สุไหงโก-ลก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ ๑,๒๐๐ กิโลเมตร การเดินทางระหว่างจังหวัดใน
ปัจจุบันมีความสะดวกมากกว่าเดิม โดยมีระบบสาธารณูปการด้านการขนส่งที่สําคัญ ได้แก่
๑. สถานีรถไฟ
การเดินทางโดยทางรถไฟนั้น อําเภอสุไหงโก-ลกจะเป็นจุดต้นทางและปลายทางของรถไฟสายใต้
หลายขบวน
ตารางเดินรถไฟที่สถานีสุไหงโก-ลก
เที่ยวล่อง
ขบวนรถ
453
175
171
37
463
451
447

ต้นทาง
ชื่อสถานี
ยะลา
หาดใหญ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
พัทลุง
นครศรีธรรมราช
สุราษฎรธานี

เวลาออก
06.30 น.
06.30 น.
13.00 น.
15.10 น.
06.02 น.
06.00 น.
06.20 น.

ปลายทาง
ชื่อสถานี
เวลาถึง
สุไหงโก-ลก
08.40 น.
สุไหงโก-ลก
10.00 น.
สุไหงโก-ลก
10.45 น.
สุไหงโก-ลก
11.20 น.
สุไหงโก-ลก
12.10 น.
สุไหงโก-ลก
14.50 น.
สุไหงโก-ลก
17.35 น.

เวลาออก
06.30 น.
09.00 น.
11.30 น.
12.25 น.
14.20 น.
14.55 น.
15.25 น.

ปลายทาง
ชื่อสถานี
เวลาถึง
สุราษฎรแธานี
17.55 น.
นครศรีธรรมราช
18.05 น.
กรุงเทพฯ
09.15 น.
พัทลุง
18.50 น.
กรุงเทพฯ
10.10 น.
หาดใหญ
18.15 น.
ยะลา
17.40 น.

หมายเหตุ

เที่ยวขึ้น
ขบวนรถ
453
175
171
37
463
451
447

ต้นทาง
ชื่อสถานี
สุไหงโก-ลก
สุไหงโก-ลก
สุไหงโก-ลก
สุไหงโก-ลก
สุไหงโก-ลก
สุไหงโก-ลก
สุไหงโก-ลก

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

หมายเหตุ

หนา 26

๒. ด่านตรวจคนเข้าเมือง
ด่านสุไหงโก-ลก ทําให้ตัวเมืองสุไหงโก-ลก มีความคึกคักกว่าตัวเมืองนราธิวาส เพราะเป็นด่านการค้า
ชายแดนที่ใหญ่ที่สุด และยังเดินทางข้ามไป-มาได้สะดวกทั้งคนไทยและคนมาเลย์ ซึ่งมีสะพานเชื่อมระหว่าง
ประเทศโดยเปิดให้ บริการ ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐-๒๑.๐๐ น. สําหรับชาวไทยมักข้ามไปยังฝั่งรันตูปั นยังเพื่อ
ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า ของกินเล่น ส่วนคนมาเลย์จะข้ามมาซื้ออาหารและผลไม้ด่านสุไหงโก-ลก อยู่ห่างจากสถานี
รถไฟสุ ไหงโก-ลก ประมาณ ๑ กิโ ลเมตร การเดินทางจากตัว เมืองนราธิว าสสามารถเดินทางไปยังอําเภอ
สุไหงโก-ลก ได้ ๒ เส้นทางคือ จากตัวเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๐๔๕ (นราธิวาส – ระแงะ) แล้วแยกซ้ายที่
บ้านมานังตายอ ไปเส้นทางหมายเลข ๔๐๕๖ ผ่านอําเภอสุไหงปาดี เข้าสู่อําเภอสุไหงโก-ลก หรืออาจใช้ทาง
หลวงหมายเลข ๔๐๘๔ จากตัวเมืองนราธิวาสไปยังอําเภอตากใบ แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่เส้นทางหมายเลข ๔๐๕๗
(ตากใบ-สุไหงโก-ลก) เป็นระยะทาง ๖๖ กิโลเมตร จากด่านสุไหงโก-ลก สามารถขับรถข้ามสะพานเข้าไป
เที่ยวเมืองโกตาร์บาห์รูของมาเลเซียได้ แต่รถที่จะเข้าไปได้จะต้องทําประกันรนยนต์เสียก่อน
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สถิติคนไทยและคนต่างด้าวเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรไทย
ทางด่านตรวจคนเข้าเมืองสุไหงโก-ลก
เปรียบเทียบตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม ปี ๒๕๕๗ และปี ๒๕๕๘
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม

คนไทย
เข้า

ออก

๔๑,๘๘๔
๓๘,๐๗๑
๔๕,๓๕๓
๔๖,๖๒๐
๔๙,๐๕๔
๕๐,๙๓๘
๕๑,๕๘๙
๓๖,๗๘๗
๔๖,๖๙๘
๔๖,๘๔๙
๔๗,๔๕๕
๔๐,๓๕๕
๕๔๑,๖๕๓

๔๓,๒๓๔
๔๕,๔๑๐
๕๑,๖๖๐
๕๔,๒๙๙
๕๔,๔๓๓
๕๑,๕๕๐
๔๑,๔๕๙
๖๒,๗๑๗
๔๗,๐๗๕
๕๘,๘๘๗
๔๗,๔๙๒
๓๘,๙๓๔
๕๙๗,๑๕๐

ปี ๒๕๕๗
คนต่างด้าว
เข้า
ออก
๒๕,๖๖๗
๒๔,๖๒๔
๒๗,๕๔๓
๒๘,๗๘๒
๒๗,๐๗๕
๑๕,๐๖๖
๒๙,๗๕๗
๒๕,๖๑๗
๒๙,๔๔๒
๔๐,๑๖๕
๓๖,๘๐๑
๓๔,๗๕๒
๓๔๕,๒๙๑

๒๔,๐๐๐
๒๖,๒๔๔
๒๙,๒๐๘
๒๗,๗๔๕
๒๖,๘๘๓
๑๖,๘๘๓
๒๕,๗๓๑
๒๘,๔๘๗
๒๕,๒๐๑
๓๕,๘๓๓
๓๓,๖๓๒
๓๒,๕๒๘
๓๓๑,๕๒๔

รวม
เข้า

ออก

เข้า

ออก

๖๗,๕๕๑
๖๒,๖๙๕
๗๒,๘๙๖
๗๕,๔๐๒
๗๖,๑๒๙
๖๖,๐๐๔
๘๑,๓๔๖
๖๒,๔๐๔
๗๖,๑๔๐
๘๗,๐๑๔
๘๔,๒๕๖
๗๕,๑๐๗
๘๘๖,๙๔๔

๖๗,๒๓๔
๗๑,๖๕๔
๘๐,๘๖๘
๘๒,๐๔๔
๘๑,๓๑๓
๖๗,๙๙๒
๖๖,๗๘๐
๙๑,๒๐๔
๗๒,๒๗๖
๙๔,๗๒๐
๘๑,๑๒๔
๗๑,๔๖๒
๙๒๘,๖๗๔

๔๒,๐๒๗
๔๒,๕๕๓
๔๙,๑๒๘
๕๐,๒๔๕
๕๒,๘๙๒
๔๙,๘๘๓
๓๘,๑๓๑
๔๘,๕๑๐
๕๔,๖๖๕
๔๗,๑๐๒
๔๖,๙๒๒
๕๘,๙๗๙
๕๘๑,๐๓๗

๕๐,๓๘๐
๔๕,๖๔๔
๕๓,๙๖๐
๕๖,๓๑๖
๕๖,๖๓๔
๕๐,๕๐๓
๔๓,๕๘๕
๕๒,๙๖๕
๔๘,๓๘๗
๖๐,๒๖๓
๕๔,๓๖๔
๕๔,๑๖๖
๖๒๗,๑๖๗

เฉลี่ย
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คนไทย

เขา.................คน

ปี ๒๕๕๘
คนต่างด้าว
เข้า
ออก
๔๑,๒๓๑
๔๕,๙๓๘
๔๗,๘๒๑
๔๗,๘๕๔
๕๐,๐๕๑
๕๔,๗๑๑
๔๕,๖๔๖
๓๘,๕๘๓
๖๒,๐๗๖
๕๓,๓๔๘
๓๓,๙๕๓
๔๑,๔๙๗
๕๖๒,๗๐๗

๓๗,๒๗๑
๔๒,๙๒๓
๔๔,๖๓๔
๔๐,๓๗๙
๔๙,๗๑๙
๕๑,๙๘๒
๔๒,๘๓๙
๔๘,๑๔๔
๕๕,๒๐๑
๕๒,๕๔๘
๓๒,๖๖๖
๔๐,๐๖๙
๕๓๘,๓๗๕

เพิ่ม
ลด

รวม
เข้า

ออก

๘๓,๒๕๘
๘๗,๖๕๑
๘๘,๔๙๑
๘๘,๕๖๗
๙๖,๙๔๙
๙๘,๕๙๔
๙๘,๐๙๙
๙๖,๖๙๕
๑๐๒,๙๔๓
๑๐๖,๓๕๓
๑๐๔,๕๙๔
๑๐๒,๔๘๕
๘๓,๗๗๗
๘๖,๔๒๔
๘๗,๐๙๓
๑๐๑,๑๐๙
๑๑๖,๗๔๑
๑๐๓,๕๘๘
๑๐๐,๔๕๐
๑๑๒,๘๑๑
๘๐,๘๗๕
๘๗,๐๓๐
๑๐๐,๔๗๖
๙๔,๒๓๕
๑,๑๔๓,๗๔๖ ๑,๑๖๕,๖๔๒

เข้า

ออก

๑๕,๗๐๗ ๒๐,๔๑๗
๒๕,๗๙๖ ๑๖,๙๑๓
๒๔,๐๕๓ ๑๗,๗๒๖
๒๒,๖๙๗ ๑๔,๖๕๑
๒๖,๘๑๔ ๒๕,๐๓๗
๓๘,๕๙๐ ๓๔,๔๙๓
๒,๔๓๑
๑๙,๖๔๔
๒๔,๖๘๙
๙,๙๐๕
๔๐,๖๐๑ ๓๑,๓๑๒
๑๓,๔๓๖ ๑๘,๐๙๑
-๓,๓๘๑
๕,๙๐๖
๒๕,๓๖๙ ๒๒,๗๗๓
๒๕๖,๘๐๒ ๒๓๖,๘๖๘

ออก................คนตอวัน
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๓. สถานีขนส่ง
การเดินทางโดยทางรถยนตแนั้น มีทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๕๖ และทางหลวงแผนดินหมายเลข
๔๐๕๗ ที่ใชเป็นเสนทางหลักในการเดินทาง โดยไดรับการปรับปรุงใหเป็น ๔ ชองทางจราจรเกือบตลอดสาย ทําให
มีความสะดวกในการเดินทางเป็นอยางมาก
๔. ระบบขนส่งสาธารณะ
ปัจจุบันมีการเดินทางโดยระบบขนสงสาธารณะในอําเภอสุไหงโก-ลก มีหลายรูปแบบ ไดแก
๔.๑ การเดินทางโดยรถประจําทางมีทั้งหมด ๔ สาย
๔.๑.๑ รถโดยสารประจําทาง (รถทัวรแ) จากสายสุไหงโก-ลก-กรุงเทพฯ มี ๓ บริษัทมีทั้งหมด ๔ เที่ยวตอวัน ดังนี้
(๑) บริษัทขนสงจํากัด
สุไหงโก-ลก – กรุงเทพฯ เวลาออก ๑๑.๓๐ น. เวลาถึง ๐๕.๓๐ น.
รถปรับอากาศชั้น (๒) ราคาคาโดยสาร ๖๕๕ บาทตอเที่ยว
- สุไหงโก-ลก – กรุงเทพฯ เวลาออก ๑๒.๐๐ น. เวลาถึง ๐๕.๓๐ น.
รถปรับอากาศชั้น V.I.P. ราคาคาโดยสาร ๑,๓๑๐ บาทตอเที่ยว
- สุไหงโก-ลก – กรุงเทพฯ เวลาออก ๑๒.๓๐ น. เวลาถึง ๐๖.๓๐ น.
รถปรับอากาศชั้น ๑ ราคาคาโดยสาร ๘๖๘ บาทตอเที่ยว
- สุไหงโก-ลก – กรุงเทพฯ เวลาออก ๑๓.๐๐ น. เวลาถึง ๐๖.๓๐ น.
รถปรับอากาศชั้น ๑ ราคาคาโดยสาร ๘๔๒ บาทตอเที่ยว
(๒) บริษัทสยามเดินรถ/บริษัทปิยะรุงเรืองทัวรแ
- สุไหงโก-ลก – กรุงเทพฯ เวลาออก ๑๒.๐๐ น. เวลาถึง ๐๕.๐๐ น.
รถปรับอากาศชั้น V.I.P. ราคาคาโดยสาร ๑,๓๑๐ บาทตอเที่ยว
- สุไหงโก-ลก – กรุงเทพฯ เวลาออก ๑๒.๑๐ น. เวลาถึง ๐๕.๓๐ น.
รถปรับอากาศชั้น ๑ ราคาคาโดยสาร ๘๔๒ บาทตอเที่ยว
- สุไหงโก-ลก – กรุงเทพฯ เวลาออก ๑๓.๐๐ น. เวลาถึง ๐๖.๐๐ น.
รถปรับอากาศชั้น ๑ ราคาคาโดยสาร ๘๔๒ บาทตอเที่ยว
๔.๑.๒ รถโดยสารประจําทาง (รถทัวรแ) จาก สุไหงโก-ลก – ภูเก็ต มี ๓ เที่ยวตอวัน ดังนี้
- สุไหงโก-ลก – ภูเก็ต เวลาออก ๐๖.๐๐ น. เวลาถึง ๑๘.๐๐ น.
รถปรับอากาศชั้น ๑ ราคาคาโดยสาร ๕๓๕ บาทตอเที่ยว
- สุไหงโก-ลก – ภูเก็ต เวลาออก ๐๘.๐๐ น. เวลาถึง ๒๐.๐๐ น.
รถปรับอากาศชั้น ๑ ราคาคาโดยสาร ๕๓๕ บาทตอเที่ยว
- สุไหงโก-ลก – ภูเก็ต เวลาออก ๑๗.๓๐ น. เวลาถึง ๐๕.๐๐ น.
รถปรับอากาศขั้น ๑ ราคาคาโดยสาร ๕๓๕ บาทตอเที่ยว
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๔.๑.3 รถโดยสารประจําทาง (รถทัวรแ) จากสุไหงโก-ลก – เกาะสมุย มี ๓ เที่ยวตอวัน ดังนี้
- สุไหงโก-ลก – เกาะสมุย เวลาออก ๐๗.๐๐ น. เวลาถึง ๑๙.๓๐ น.
รถปรับอากาศชั้น ๑ ราคาคาโดยสาร ๖๐๐ บาทตอเที่ยว
- สุไหงโก-ลก – เกาะสมุย เวลาออก ๑๗.๐๐ น. เวลาถึง ๐๗.๓๐ น.
รถปรับอากาศชั้น ๑ ราคาคาโดยสาร ๖๐๐ บาทตอเที่ยว
- สุไหงโก-ลก – ดอนสัก เวลาออก ๐๙.๐๐ น. เวลาถึง ๑๘.๐๐ น.
ราคาคาโดยสาร ๔๔๐ บาทตอเที่ยว
๔.๑.๔ รถโดยสารประจําทาง (รถทัวรแ) จากสุไหงโก-ลก – นครศรีธรรมราช มี ๑ เที่ยวตอวัน ดังนี้
- สุไหงโก-ลก – นครศรีธรรมราช เวลาออก ๑๐.๐๐ น. เวลาถึง ๑๗.๐๐ น.
รถปรับอากาศชั้น ๒ ราคาคาโดยสาร ๒๕๙ บาทตอเที่ยว
๕. การเดินทางโดยรถสองแถว มีอยู่ ๔ สาย ดังนี้
- สุไหงโก-ลก-ปาดี-นรา ราคาค่าโดยสาร ๒๐,๕๐ บาทต่อเที่ยว
- สุไหงโก-ลก-แว้ง ราคาค่าโดยสาร ๓๐ บาทต่อเที่ยว
- สุไหงโก-ลก-สุคิริน ราคาค่าโดยสาร ๖๐ บาทต่อเที่ยว
- สุไหงโก-ลก-ตาบา ราคาค่าโดยสาร ๔๐ บาทต่อเที่ยว
๖. การเดินทางโดยสารรถตู้ที่สุไหงโก-ลก มีอยู่ ๗ สาย ดังนี้
- สุไหงโก-ลก – ตากใบ – นราธิวาส ราคาค่าโดยสาร ๗๐ บาทต่อเที่ยว (สหนราธิวาสขนส่ง)
- สุไหงโก-ลก – สุไหงปาดี – นราธิวาส ราคาค่าโดยสาร ๗๐ บาทต่อเที่ยว (สหนราธิวาสขนส่ง)
- สุไหงโก-ลก – ยะลา ราคาค่าโดยสาร ๑๒๐ บาทต่อเที่ยว (ยะลาสามัคคี)
- สุไหงโก-ลก – ยะลา ราคาค่าโดยสาร ๑๒๐ บาทต่อเที่ยว (วีระกร)
- สุไหงโก-ลก – ยะลา ราคาค่าโดยสาร ๑๒๐ บาทต่อเที่ยว (ปัตตานีขนส่ง)
- สุไหงโก-ลก – ปัตตานี ราคาค่าโดยสาร ๑๔๐ บาทต่อเที่ยว (ปัตตานีขนส่ง)
- สุไหงโก-ลก – หาดใหญ่ ราคาค่าโดยสาร ๒๐๐ บาทต่อเที่ยว (ปัตตานีขนส่ง)
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๗. ข้อมูลคิวมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่ สภ.สุไหงโก-ลก
ล้าดับ

ชื่อคิว

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

วินท่าชมพู่
วินท่าเจ๊ะกาเซ็ม
วินท่าวิถีอุทก
วินท่าประปา
วินท่าโรงเลื่อย
วินท่าก่อไผ่
วินหน้าด่าน
วินหน้าโรงแรมมารีนา
วินโรงแรมธารา
วินโรงแรมเก็นติ้ง
วินปาร์สัน
วินโรงแรมอินเตอร์
วินโรงแรมเมอลิน
วินโรงแรมแกรนด์กาเด็น
วินโรงแรมซาวอย
วินโรงแรมพลาซ่า
วินโรงแรมเอเชีย

๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔

วินโรงแรมฮาวาย
วินโรงแรมทักษิณ ๑
วินโรงแรมเวนิส
วินโชนัน
วินวาเลนไทน์
วินริเวียร่า
วินเจริญเขตใต้
วินไฟรินทร์
วินโรงแรมอัมรินทร์
วินศรีวัฒนา
วินประชาวิวัฒน์ซอย ๒
วินอารีภัณฑ์
วินดาลิ่ง
วินหมากแดง
วินไทยช้อปปิ้ง
วินตลาดสด ๑
วินตลาดสด ๒

ชื่อหัวหน้า
นายชา มะมิง
นายอุสมาน สาและ
นายอิสมาแอ ยูโซ๊ะ
นายฮาเล็ม บือราเฮ็ง
นายมะดาโอ๊ะ เจ๊ะแว
นายอับดุลกาเร็ง สาและ
นายเซาซี อาแวกือจิ
นายวัลลภ อุทยารัตน์
นายสมเกียรติ ศรีวีระพันธ์
นายธีรวุฒิ จุลเทพ
นายวิสูตร จินดาเพชร
นายวินัย จันเอิญ
นายมามะนอ มะ
นายอับดุลการิม อาบูบากา
นายมูฮํามัดสะยือรี ดือราแม
นายสะมะแอ เง๊าะตานี
นายมาหะมะบาฮารูเด็น
รีเพ็ญ
นายมะดาโอะ มามุ
นายมามะ สามะ
นายอาทิตย์ อาแวมะ
นายอับดุลอาซิ มะ
นายบุญมี จันทร์เลื่อน
นายเจ๊ะดอหะ เจ๊ะซอ
นายเปี๊ยก กระจ่างสี
นายมะซอและ ยะโกะ
นายมามะ อาแมสาแม
นายวิวัฒน์ แสงสาคร
นายสดรนอ อูมา
นายอันวา อาแว
นายปรีชา ดวงภักดี
นายสุรชัย เด่นศถภกุล
นายมะสานูสี อับดุลเล๊าะ
นายนิเพาซี คาเดร์
นายอิสมาแอ อาลี
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เบอร์โทรศัพท์

ค่าโดยสาร

สีเสื้อ

๐๘๙๔๖๗๐๑๒๗
๐๘๙๔๖๕๗๑๒๕
๐๘๖๙๕๖๖๑๔๖
๐๘๒๗๒๙๒๕๒๒
๐๗๓๖๒๑๘๘๔
๐๘๖๙๖๕๔๔๓๕
๐๘๑๖๗๘๐๗๙๘
๐๘๙๔๖๕๙๔๔๖
๐๘๓๑๙๒๐๔๒๗
๐๘๗๒๙๙๒๗๑๕
๐๘๖๒๙๒๗๙๙๑
๐๘๗๔๗๖๔๙๒๙
๐๘๙๒๙๕๒๙๖๙
๐๘๑๔๗๘๘๔๙๐
๐๘๙๙๗๔๑๑๐๑
๐๘๓๖๕๕๗๕๗๖
๐๘๗๒๙๘๙๗๖๔

เริ่มต้น ๓๐ บาท
เริ่มต้น ๓๐ บาท
เริ่มต้น ๓๐ บาท
เริ่มต้น ๓๐ บาท
เริ่มต้น ๓๐ บาท
เริ่มต้น ๓๐ บาท
เริ่มต้น ๓๐ บาท
เริ่มต้น ๓๐ บาท
เริ่มต้น ๓๐ บาท
เริ่มต้น ๓๐ บาท
เริ่มต้น ๓๐ บาท
เริ่มต้น ๓๐ บาท
เริ่มต้น ๓๐ บาท
เริ่มต้น ๓๐ บาท
เริ่มต้น ๓๐ บาท
เริ่มต้น ๓๐ บาท
เริ่มต้น ๓๐ บาท

ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
น้ําเงิน
เหลือง
เหลือง
เหลือง
เหลือง
เหลือง
เหลือง
เหลือง
เหลือง
เหลือง
เหลือง

จ้านวน
คน
๔๐
๓๓
๒๘
๕๗
๔๐
๒๖
๘๖
๓๖
๒๓
๒๘
๗
๒๓
๓๗
๒๓
๘
๑๓
๒

๐๘๗๒๙๘๙๗๖๔
๐๘๒๘๓๔๔๖๙๕
๐๘๙๙๗๗๗๘๐๗
๐๘๓๑๙๕๔๑๖๖
๐๘๕๑๑๔๐๖๘๖
๐๘๑๕๔๓๖๗๔๐
๐๘๐๗๑๒๗๗๔๗
๐๘๔๙๖๓๓๑๐๘
๐๘๗๓๙๗๕๔๒๗
๐๘๙๘๗๙๓๓๘๑
๐๘๓๖๕๖๓๗๕๗
๐๘๗๙๖๙๙๑๖๒
๐๘๑๕๔๐๙๐๒๔
๐๘๑๒๗๕๗๖๘๘
๐๘๓๓๙๙๔๗๖๐
๐๘๖๒๘๙๖๓๗๐
๐๘๕๖๗๐๒๖๑๖

เริ่มต้น ๓๐ บาท
เริ่มต้น ๓๐ บาท
เริ่มต้น ๓๐ บาท
เริ่มต้น ๓๐ บาท
เริ่มต้น ๓๐ บาท
เริ่มต้น ๓๐ บาท
เริ่มต้น ๓๐ บาท
เริ่มต้น ๓๐ บาท
เริ่มต้น ๓๐ บาท
เริ่มต้น ๓๐ บาท
เริ่มต้น ๓๐ บาท
เริ่มต้น ๓๐ บาท
เริ่มต้น ๓๐ บาท
เริ่มต้น ๓๐ บาท
เริ่มต้น ๓๐ บาท
เริ่มต้น ๓๐ บาท
เริ่มต้น ๓๐ บาท

เหลือง
เหลือง
เหลือง
เหลือง
เหลือง
เหลือง
เขียว
เขียว
เขียว
เขียว
เขียว
เขียว
เขียว
เขียว
เขียว
ชมพู
ชมพู

๘
๙
๔๓
๑๒
๒
๒๔
๙
๗
๒
๑๔
๑๑
๑๗
๑๐
๒๐
๒
๗
๗

หนา ๓๑

ล้าดับ
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘

ชื่อคิว
วินตลาดสด๓
วินศูนย์พานิชย์
วินศูนย์เก็นติ้ง ๑
วินศูนย์เก็นติ้ง๒
วินศูนย์เก็นติ้ง๓
วินที่การอําเภอ
วินส่งเสริม
วินโรงพยาบาล
วินซิตี้
วินไทยสมุทร
วินตลาดเทศบาล
วินสถานนีรถไฟ
วินสถานีขนส่งใหม่
วินชุมสาย
รวม

ชื่อหัวหน้า
นายหะแสสารี เจ๊ะเงาะ
นายวิโรจน์ หมาน้อย
นายสุทธฺพงศ์ เขียวบม
นายชวน สิงห์บุญโญ
นายมูฮมั หมัด ยูโซะ
นายเจ๊ะบูซอ อนันต์ชลธี
นายเจ๊ะฮาเร๊ะ ยะโก๊ะ
นายมะหะมะ ยูโซ๊ะ
นายเจ๊ะสะแปอิง เจ๊ะเล๊าะ
นายสมศักดิ์ จงศรีวัฒนา
นายฮันดี ดาโอ๊ะ
นายสูดิง สาเล็ง
นายจรินทร์ หมวกดํา
นายรอฮาดี อูเซ็ง

เบอร์โทรศัพท์

ค่าโดยสาร

สีเสื้อ

๐๘๙๗๓๕๐๙๖๖
๐๘๑๐๙๗๖๓๒๘
๐๘๗๘๓๗๘๕๔๖
๐๘๓๑๘๖๑๐๙๙
๐๘๙๖๕๓๐๕๘๐
๐๘๖๒๘๙๙๘๖๓
๐๘๓๑๙๔๖๗๔๐
๐๘๙๖๕๕๒๐๓๑
๐๘๒๔๓๒๕๙๖๔
๐๘๗๔๖๓๕๖๓๖
๐๘๖๙๖๐๗๐๗๑
๐๘๔๙๒๓๐๑๙๒
๐๘๙๕๙๗๒๗๖๔
๔๘

เริ่มต้น ๓๐ บาท
เริ่มต้น ๓๐ บาท
เริ่มต้น ๓๐ บาท
เริ่มต้น ๓๐ บาท
เริ่มต้น ๓๐ บาท
เริ่มต้น ๓๐ บาท
เริ่มต้น ๓๐ บาท
เริ่มต้น ๓๐ บาท
เริ่มต้น ๓๐ บาท
เริ่มต้น ๓๐ บาท
เริ่มต้น ๓๐ บาท
เริ่มต้น ๓๐ บาท
เริ่มต้น ๓๐ บาท
เริ่มต้น ๓๐ บาท

ชมพู
ชมพู
ชมพู
ชมพู
ชมพู
ชมพู
ชมพู
ชมพู
ชมพู
ชมพู
ชมพู
ส้ม
ม่วง
เขียว

๕.๒ การไฟฟ้า
- มีระบบไฟฟ้าครอบคลุมแล้ว จํานวน ๒๔,๔๘๑ ครัวเรือน
- ยังไม่มีระบบสายไฟฟ้าครอบคลุม จํานวน ๒๘๖ ครัวเรือน (โดยประมาณ)
- มีปัญหาไม่สามารถขยายเขตไฟฟ้าได้ ๒๘๖ ครัวเรือน เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ครอบครองของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย
ที่มาของข้อมูล : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสุไหงโก-ลก ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘
๕.๓ การประปา
- จํานวนครัวเรือนที่มีน้ําประปาใช้ ๗,๕๐๐ ครัวเรือน
- จํานวนแหล่งน้ําดิบที่ใช้ผลิตน้ําประปาในพื้นที่ ๑ แห่ง
- ระบบประปาดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้เพียงพอตลอดปี (ต้องกั้นกระสอบทราย)
ที่มาของข้อมูล : การประปาส่วนภูมิภาคสุไหงโก-ลก ณ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

หนา ๓๒

จ้านวน
คน
๑๗
๓
๘
๑๔
๙
๙
๕
๖
๓
๑
๑๐
๑๖๑
๕๖
๘
๑,๐๒๔

๕.๔ โทรศัพท์
ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีระบบการสื่อสารพื้นฐาน โดยมีบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน)
มีเครือขายโทรศัพทแมือถือที่ใหบริการหลักทั้งสิ้นไดแก เครือขาย AIS Dtac และ True
- ชุมสายของบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) ๖ ชุมสาย
ตารางแสดงเลขหมายที่ขอใชบริการในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
บริษัททีโอที จากัด
ลาดับที่
รายการ
(มหาชน)
1
เลขหมายโทรศัพทแ
๗,๔๔๗ เลขหมาย
2
เลขหมายสวนบุคคล
๔,๕๐๐ เลขหมาย
3
เลขหมายโทรศัพทแสาธารณะ
๒๐๐ เลขหมาย
4
เลขหมายราชการ
๔๔๗ เลขหมาย
5
เลขหมายธุรกิจ
๒,๓๐๐ เลขหมาย
๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
ไปรษณีย์
- การไปรษณีย์ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีที่ทําการไปรษณีย์จํานวน ๑ แหง
การโทรคมนาคม/การสื่อสาร
- วิทยุชุมชน
จํานวน ๗ แห่ง
- หอกระจายข่าว
จํานวน ๑๒ แห่ง
- สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น (เคเบิ้ลทีวี)
จํานวน ๑ แห่ง
ที่มาของข้อมูล : กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ณ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

หนา ๓๓

๖. ระบบเศรษฐกิจ
๖.๑ ด้านการเกษตร
พื้นที่ที่อยูทางดานตะวันตกของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ยังคงมีสภาพเป็นพื้นที่ชานเมืองและพื้นที่
ชนบท ทั้งในสวนพื้นที่ที่อยูในเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และพื้นที่นอกเขตเทศบาลดวย โดยมีการทําเกษตรกรรม
เป็นหลัก สวนยางพารา ปลูกผัก สวนผลไม โดยพืชเศรษฐกิจที่สําคัญที่ปลูกในเขตพื้นที่เทศบาล ไดแก ลองกอง
เงาะโรงเรียน ทุเรียน มังคุด พืชไร (แตงโม) พืชผัก ยางพารา มะพราว ขาว เป็นตน
๖.๒ การปศุสัตว์
เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน การเลี้ยงไก เป็ด
โค กระบือ แพะ แกะ สุกร เป็นตน
๖.๓ ด้านการท่องเที่ยว
โครงสร้างเศรษฐกิจของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีภาคการผลิตหลักๆ คือ ธุรกิจการค้าและการบริการ
ส่วนอุตสาหกรรมมีเพียงขนาดเล็กในครัวเรือนเท่านั้น โครงสร้างการผลิตที่สําคัญของพื้นที่ประกอบด้วย ดังนี้
๑.ด้านธุรกิจการค้าและบริการ
ทํ า เลที่ ตั้ ง ของพื้ น ที่ ศึ ก ษาอยู่ ที่ ช ายแดนไทย-มาเลเซี ย ดั ง นั้ น การค้ า ปลี ก การค้ า ส่ ง และบริ ก ารเป็ น
โครงสร้างเศรษฐกิจหลักของพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าชายแดนทั้งส่งออกและนําเข้าสินค้าที่เป็นผลิตผล
อุตสาหกรรมจากเพื่อนบ้าน และการส่งออกสินค้าภาคเกษตรจากไทยเป็นกิจกรรมการค้าหลักที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ
ของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และผลจากการที่มีประชากรจํานวนมากเดินทางเข้าและออกในพื้นที่ชุมชนเมือง
สุไหงโก-ลก เพื่อการติดต่อธุรกิจต่างๆ ทําให้เกิดธุรกิจที่ต่อเนื่องอื่นๆ เพื่อสนองตอบความต้องการและเกิดความ
คล่องตัว จึงมีการก่อตั้ง บริษัทจํากัด ห้างหุ้นส่วนจํากัด ร้านค้า พาณิชยกรรม ขึ้นจํานวนมากรวมทั้งการเงินการ
ธนาคาร พบว่า อําเภอสุไหงโก-ลก มีบทบาทด้านการเงินการธนาคารที่สูงกว่าอําเภอเมืองนราธิวาส นอกจากนี้
ยังมีร้านอาหารและโรงแรมเป็นจํานวนมากเพื่อรองรับผู้เยี่ยมเยือนทั้งนักท่องเที่ยวนักทัศนาจร และนักธุรกิจ
นอกจากนี้ การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมหลักที่เพิ่มบทบาทมากขึ้น รวมทั้งธุ รกิจการค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับ
การท่องเที่ยว
๒.ด้านการท่องเที่ยว อําเภอและเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีสถิติผู้เยี่ยมเยือน
ทั้งนักท่องเที่ย ว นักทัศนาจร และนักธุรกิจทั้งจากต่างประเทศและจากจังหวัดต่างๆ ในประเทศเดิน
ทางเข้า – ออก ปีละหลายแสนคน เนื่องจากเป็นพื้นที่ชายแดน ที่มีบทบาทในเรื่องการค้าชายแดน และการเงิน
การธนาคารของจังหวัดนราธิวาส เพราะมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกคือ ทางหลวงสายนราธิวาส-สุไหงโก-ลก
ผ่านย่านธุรกิจของเมืองไปจนถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองสุไหงโก-ลก ซึ่งอยู่ห่างออกไปอีกประมาณ ๑ กิโลเมตร และ
เชื่อมต่อสะพานคอนกรีตขนาดใหญ่ข้ามแม่น้ําโก-ลก ซึ่งเป็นแม่น้ํากั้นพรมแดนไทย-มาเลเซีย ระหว่างอําเภอ
สุไหงโก-ลก ของประเทศไทย กับเมืองรันตูบันยังของประเทศมาเลเซีย และนอกจากนี้ อําเภอสุไหงโก-ลก ยังมี
ความพร้อมในการบริการการท่องเที่ยวเพื่อความบันเทิงเริงรมย์ โดยมีสถานบันเทิงจํานวนมาก เช่น โรงแรมระดับ
ต่างๆ ร้านอาหาร ภัตตาคาร คอฟฟี่ช๊อฟ ไนต์คลับ และดิสโก้เทค ตลอดจนร้านค้าต่างๆ ซึ่งนํารายได้เข้าสู่ประเทศ
อีกทางหนึ่ง แหลงทองเที่ยวในตัวเมืองในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกในยามค่ําคืน ตั้งแตบริเวณถนนเจริญเขต
ถนนประชาวิวัฒนแ ถนนวรคามินทรแ ตลอดจนสุดสายถนนเป็นที่ตั้งของแหลงชอปปิ้ง รานกาแฟ คาเฟุ รานอาหาร
กึ่งผับ บารแ เหมาะสําหรับนักทองเที่ยวยามค่ําคืน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

หนา ๓๔

สถานที่ท่องเที่ยว/พักผ่อนหย่อนใจ ในอาเภอสุไหงโก-ลก
๑.ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร (ป่าพรุโต๊ะแดง)
ปุาพรุโต฿ะแดง ปุาพรุแหงสุดทายของประเทศไทยซึ่งคลุมพื้นที่ของ ๓ อําเภอ คือ อําเภอตากใบ อําเภอ
สุไหงโก-ลกและอําเภอสุไหงปาดี มีพื้นที่ประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ ไร แตสวนที่สมบูรณแโดยประมาณมีเพียง ๕๐,๐๐๐
ไร เป็นปุาที่ยังคงความอุดมสมบูรณแดวยสัตวแปุาและพรรณไม พื้นที่ปุาพรุมีลําน้ําสําคัญหลายสายไหลผาน คือ
คลองสุไหงปาดี แมน้ําบางนรา และคลองโต฿ะแดง อันเป็นที่มาของชื่อปุา ภายในศูนยแฯ ไดจัดใหมีทางเดินปุาศึกษา
ธรรมชาติ เพื่อประชาสัมพันธแความรูดานตางๆ ที่เกี่ยวกับธรรมชาติของปุาพรุเริ่มที่บึงน้ําดานหลังอาคารศูนยแวิจัย
และศึกษาธรรมชาติปุาพรุสิรินธรเป็นสะพานไมตอลัดเลาะเขาไปในปุาพรุ ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร บางชวงเป็น
สะพานไมร อยลวดสลิง บางชว งเป็น หอสูงสําหรับมองทิวทัศนแเบื้องลางที่ชอุมไปดวยไมนานาพรรณในปุาพรุ
จะมีปูายชื่อตนไมที่นาสนใจและซุมความรูอยูเป็นจุดๆ สําหรับใหความรูและยังมีหองจัดนิทรรศการใหความรูแก
คนที่มาเที่ยวชมอีกดวย
๒.ศาลเจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ
เดิ ม ที เ จ า แม โ ต฿ ะ โม฿ ะ ประดิ ษ ฐานอยู ที่ บ า นโต฿ ะ โม฿ ะ อํ า เภอสุ คิ ริ น จนกระทั่ ง ชาวบ า นได อั ญ เชิ ญ มา
ประดิษฐานที่อําเภอสุ ไหงโก-ลก เป็น ที่นับ ถือของชาวสุ ไหงโก-ลกและชาวจังหวัดใกล เคียง รวมทั้งชาวจีน ใน
ประเทศมาเลเซียเป็นอยางมากทุกๆ ปี จะมีการจัดงานประเพณีประจําปีที่บริเวณศาลเจา ตรงกับวันที่ ๒๓ เดือน
๓ ของจีน (ประมาณเดือนเมษายน) ในงานจะมีกิจกรรมมากมาย เชน มีการจัดขบวนแหเจาแม ขบวนสิงโต
ขบวนเอ็งกอ ขบวนกลองยาว และยังมีการลุยไฟดวย
๓.ด่านสุไหงโก-ลก
เป็นดานการคาชายแดนที่ใหญที่สุดในจังหวัด สามารถเดินทางขามไปมาไดสะดวกมีการสรางสะพาน
เชื่อมระหวางประเทศ เปิดตั้งแต ๐๕.๐๐-๒๑.๐๐ น. ชาวไทยมักขามไปยังฝั่งรันตู ปันยังเพื่อซื้อเครื่องใชไฟฟูาของ
กินเลน สวนคนมาเลยแจะขามมาซื้ออาหาร และผลไม เนื่องจากดานอยูหางจากตลาดสดที่ขาย อาหาร ผักและ
ผลไม เพียง ๘๐๐ เมตร
๔.สวนรื่นอรุณ
ตั้งอยูริมถนนทรายทอง ๒ ตรงขามฝั่งถนนกับเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เป็นสวนสาธารณะพรอมสนาม
เด็ ก เล น มี ห อ งสมุ ด ประชาชนของการศึ ก ษานอกโรงเรี ย นและยั ง มี ศู นยแ เ รี ย นรู ผู สู ง อายุ สํ า หรับ ฝึ ก อาชี พ ให
กั บ ผู สู ง อายุ แ ละผู ที่ ส นใจ และเป็ น สถานที่ อ อกกํ า ลั ง กายสํ า หรั บ ผู สู ง อายุ แ ละประชาชนทั่ ว ไป รวมถึ ง ยั ง มี
รานอาหารไวบริการนักทองเที่ยวอีกดวย
๕.สวนภูมินทร์
ตั้ ง อยู ริ ม ถนนเอเชี ย ๑๘ ติ ด กั บ สถานี ร ถไฟสุ ไ หงโก-ลกเป็ น ที่ ป ระดิ ษ ฐานพระบรมราชานุ ส รณแ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว สวนนี้มีลักษณะเดนคืออุดมไปดวยไมประจําถิ่น เชน หมากแดงปาลแม
บังสูรยแเป็นตน และมีสวนหยอม หัวรถจักรของรถไฟโบราณซึ่งเป็นสัญลักษณแของอําเภอสุไหงโก-ลก รูปภาพสาม
มิติ รูปปั้นรูปสัตวแ สามารถเป็นสถานที่ทองเที่ยวและเป็นจุดถายภาพใหกับนักทองเที่ยว
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๖.สวนสิรินธร
ตั้งอยูริมถนนทรายทอง ๕ ติดกับโรงเรียนเทศบาล ๔ ยามเชา–เย็น จะมีประชาชนไปใชบริการมากมาย
เพราะมีบริเวณที่ตั้งติดกับ แมน้ํ าสุไหงโก-ลก มีส ระน้ํา น้ําพุ เป็นสวนสาธารณะสําหรับออกกําลังกายและเป็น
สถานที่พักผอนหยอนใจของประชาชนทั่วไป
๗.สวนมิ่งขวัญประชา
มีขนาดใหญที่สุด ในปัจจุบันไดดําเนินการกอสรางแลวบางสวนแตประชาชนไปใชบริการนอยและพบวา
อาคารพักผอนบางหลังชํารุดใชการไมไดจึงไมสามารถเปิดใหบริการไดตามปกติ สวนมิ่งขวัญประชามีชองทาง
สําหรั บการเดิน -วิ่งออกกําลังกายและมีชองทางสําหรับปั่น จักรยาน ประชาชนสามารถมาเดินเล น มาพั กผอน
หยอนใจ หรือจะมาออกกําลังกายและมาปั่นจักรยาน
๘.สนามกีฬามหาราช
อยูในความดูแลของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ตั้งอยูตรงขามกับโรงเรียนสุไหงโก-ลก เป็นสนามกีฬาที่ได
มาตรฐาน โดยใชสําหรับการแขงขันฟุตบอลและกีฬาประเภทอื่นๆ และยังมีสนามกอลแฟของเอกชน ไดแก โก-ลก
กอลแฟคลับแอนดแรีสอรแท ตั้งอยูติดกับสวนมิ่งขวัญประชา โดยมีสนามไดรแกอลแฟที่ไดมาตรฐาน
๙.สวนสาธารณะหน้าโรงพยาบาล
ตั้งอยูริมถนนเอเชีย ๑๘ ตั้งอยูตรงขามโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เหมาะสําหรับใชเป็นที่พักผอน
๑๐.สวนสุขภาพชลประทาน
ตั้งอยูริมแมน้ําสุไหงโก-ลก ตําบลปาเสมัส ใชสําหรับการออกกําลังกายและเป็นที่พักผอนหยอนใจของ
ประชาชนทั่วไป
๑๑.สนามกีฬาเทศบาล
ตั้งอยูถนนประชาวิวัฒนแ อยูใกลรานเบเกอรแรี่และอนุสาวรียแนกสันติภาพ
ข้อมูลกีฬา นันทนาการ และพักผ่อน
จํานวนสนามกีฬาอเนกประสงค์ มีจํานวน ๑ แห่งได้แก่
- สนามกีฬามหาราช
จํานวนสนามฟุตบอล มีจํานวน ๒ แห่งได้แก่
- สนามกีฬามหาราช
- สนามกีฬาเทศบาล (สนามฟุตบอลสันติภาพ)
จํานวนสนามเปตอง มีจํานวน ๑ แห่งได้แก่
- ภายในสนามกีฬามหาราช
จํานวนห้องสมุดประชาชน มีจํานวน ๑ แห่งได้แก่
- ห้องสมุดประชาชนภายในสวนรื่นอรุณ
จํานวนสวนสาธารณะที่อยู่ในความดูแล จํานวน ๖ แห่ง ได้แก่
- สวนสิรินธร
- สวนรื่นอรุณ
- สวนภูมินทร์
- สวนหน้าโรงพยาบาล
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
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- สวนมิ่งขวัญประชา
- สวนสุขภาพชลประทาน
จํานวนสนามเด็กเล่น จํานวน ๑ แห่ง ได้แก่
- สนามเด็กเล่นสวนรื่นอรุณ
จํานวนลานอเนกประสงค์ จํานวน ๑ แห่ง ได้แก่
- ลานอเนกประสงค์ สนามกีฬามหาราช
๖.๔ อุตสาหกรรม
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น อุ ต สาหกรรมขนาดเล็ ก ดํ า เนิ น การในลั ก ษณะครอบครั ว ได้ แ ก่ โรงสี ข้ า ว ร้ า นซ่ อ ม
เครื่องยนต์และอุปกรณ์ไฟฟ้า ร้านผลิตอาหารประเภทขนมและเส้นก๊วยเตี๋ยว ส่วนการลงทุนด้านอุตสาหกรรม
ที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงและขนาดใหญ่ยังมีน้อย ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลที่เกิดจากปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และการขาดแคลนแหล่งวัตถุดิบสําหรับการอุตสาหกรรม เป็นต้นอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลเมืองส่วน
ใหญ่ ได้แก่อุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมรถยนต์
ซ่ อ มเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และสํ า หรั บ อุ ต สาหกรรมที่ มี บ ทบาทต่ อ การพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ ของเทศบาลเมื อ ง
สุไหงโก-ลก คือ อุตสาหกรรมทําบะหมี่สําเร็จรูปและขนมปังปอนด์ ซึ่งส่งไปจําหน่ายยังประเทศมาเลเซีย และส่วน
ที่เหลือส่งขายยังจังหวัดต่างๆในภาคใต้ทั่วไป นอกจากนี้ยังได้แก่ อุตสาหกรรมประเภทผลิตภัณฑ์ชั้นวางของและ
อื่นๆ ที่เคลือบหรือชุบพลาสติกก็เป็นสินค้าที่นิยมกันอย่างมากในตลาดการค้าชายแดน และประเทศมาเลเซีย
๖.๕ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
การค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย การพัฒนาด้านการค้าและพาณิชยกรรมชายแดนไทย-มาเลเซียพบว่า
การค้ากับประเทศเพื่อนบ้านที่ผ่านชายแดนในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีจุดผ่านแดนถาวร ๓ แห่งและไม่มีจุดผ่อนปรน
คือ
- ด่านตรวจพรมแดนบ้านตาบา อําเภอตากใบ มีด่านศุลกากรที่รับผิดชอบ คือด่านศุลกากรตากใบ
- ด่านตรวจพรมแดนซึ่งตั้งอยู่เชิงสะพานสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก มีด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก รับผิดชอบ
- ด่านตรวจบูเก็ตตา ตั้งอยูที่บ้านบาโอ๊ะ ตําบลโล๊ะจูดอําเภอแว้ง มีด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก รับผิดชอบ
ซึง่ สินค้าที่มีการส่งออกและนําเข้าทางชายแดนระหว่างไทย-มาเลเซีย ประกอบด้วยหมวดสินค้าหลักๆ คือ
- สินค้าส่งออกคือ โคมีชีวิต,กระบือมีชีวิต,มะม่วงสด,มังคุด,ฝรั่งสด,ปลาเบญพรรณ
สดแช่น้ําแข็ง,ก๊าสปิโตรเลียมเหลว,เศษยางจากต้นยาง,อาหารสัตว์,ผ้าผืนทอด้วยใยสังเคราะห์,เงาะ,ลําไย,ลิ้นจี้,
ชมพู่,ทุเรียน,มะปราง,เครื่องปั้มน้ําอัตโนมัติและอุปกรณ์,หนังวัวหรือหนังกระบือฟอกสําเร็จ อื่นๆ
- สิ น ค้ านํ า เข้ า คือ ไม้ แปรรู ป ,เครื่ อ งกํ าเนิด ไฟฟ้ าพร้อ มอุป กรณ์, บิ ส กิ ต,เวเฟอร์, คุ กกี้ , วาฟเฟิล ,เลเยอร์ เค้ ก ,
เศษกระดาษ,เศษไม้และขี้เลื่อย,หนังโคทั้งตัวหมักเกลือ,แป้งสาลี,กระดาษอนามัย,กระดาษชําระ,
ปลาเบญจพรรณสดแช่น้ําแข็ง,หลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์หลอดไฟ อื่นๆ
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สถิติสินค้าเรียงตามมูลค่าการนาเข้าสูงสุด ๑๐ อันดับ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ต.ค.๒๕๕๗ - ก.ย.๒๕๕๘)
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

พิกัด
๔๔๐๗
๐801
4101
1905
1101
4707
2713
9619
7326
4406

ชื่อสินคา
ไมแปรรูป (ไมใส)
ผลมะพราวแกปอกเปลือก
หนังโคทั้งตังหมักเกลือ
ขนมปัง
แปูงสาลี
เศษกระดาษ
ยางมะตอย
กระดาษอนามัยเด็กออน
กลองกระชุหิน
ไมแปรรูป (ไมหมอน)
อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

น้ําหนัก
162,275,829.17
18,994,290.00
2,503,200.00
645,546.98
1,641,964.50
2,494,208.00
951,370.00
1,080,460.87
264,857.70
699,036.00
8,068,482.51
199,619,245.73

มูลคานําเขาเงินบาท
1,593,311,446.60
133,502,900.00
100,479,170.60
31,746,334.01
20,798,723.00
17,101,154.00
14,767,263.94
14,383,598.18
10,908,252.85
9,913,524.80
61,710,146.88
2,008,622,514.86

อากรขาเขา
4,001,756.68
3,045,384.00
0.00
1,740,458.00
1,018,986.50
0.00
0.00
1,122,602.00
389.00
30,267.08
2,691,647.34
13,651,490.64

ภาษีมูลคาเพิ่ม
111,811,925.07
0.00
0.00
2,352,333.20
1,528,347.36
1,197,094.40
1,033,708.46
1,090,184.82
763,608.44
696,065.41
3,956,144.57
124,429,411.73

หนา 38

สถิติสินค้าเรียงตามมูลค่าการส่งออกสูงสุด ๑๐ อันดับ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ต.ค.๒๕๕๗ - ก.ย.๒๕๕๘)
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

พิกัด
๔๐๐๑
๐๓๐๒
๐๘๐๔
๕๔๐๗
๑๑๐๘
๐๒๐๗
๐๗๐๙
๐๘๑๐
๘๔๑๓
๘๔๑๘

ชื่อสินคา
เศษยางจากตันยางยางกอนถวย ยางเครพ
ปลาทูลังทัง้ แชเย็น
ผลไมสด (มะมวง มังคุด ฝรั่ง)
ผาผืนทอดวยโพลีเอสเตอรแ ๗๕% เรยอน ๒๕%
แปูงมันสําปะหลังสําเร็จรูป
เนื้อไกสดแชแข็ง
ผักสด
ผลไมสด (เงาะ ลองกอง ลิ้นจี่ ทุเรียน มะปราง)
เครื่องปั้มน้ํา
เครื่องจักรพรอมอุปกรณแเพื่อประกอบเป็นเครื่องทําน้าํ แข็ง
อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

น้ําหนัก
๕,๙๔๖,๕๐๐.๐๐
๗,๕๓๓,๓๗๐.๐๐
๘,๖๘๐,๔๖๗.๐๐
๑๗๗,๒๕๑.๕๘
๓,๓๖๕,๓๗๒.๐๐
๙๕๐,๔๐๐.๐๐
๑,๒๑๑,๔๔๕.๐๐
๒,๓๘๔,๓๘๑.๐๐
๗๖,๓๗๘.๓๙
๗๑,๒๒๐.๐๐
๔,๕๒๕,๓๓๕.๓๕
๓๔,๙๒๒,๑๒๐.๓๒

มูลคาสงออก
๒๔๕,๒๐๘,๙๕๗.๙๗
๙๐,๔๐๐,๔๔๐.๐๐
๘๐,๕๖๔,๒๒๓.๘๖
๕๐,๔๓๖,๙๘๐.๐๐
๔๔,๓๑๔,๓๑๐.๐๐
๓๓,๒๖๔,๐๐๐.๐๐
๓๑,๕๗๒,๕๖๓.๐๐
๒๕,๕๓๐,๗๓๐.๔๘
๒๐,๙๔๔,๕๔๔.๑๐
๑๙,๗๙๓,๑๑๖.๐๐
๑๑๕,๑๒๙,๐๗๖.๐๐
๗๕๗,๑๕๘,๙๔๑.๕๒

อากรขาออก
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

- สินค้านําเข้าอันดับ ๑ ของด่านสุไหงโก-ลก ได้แก่ ไม้แปรรูป
- สินค้าส่งออกอันดับ ๑ ของด่านสุไหงโก-ลก ได้แก่ เศษยางจากต้นยาง ยางก้อนถ้วย ยาแท่ง ยางเครพ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

หนา 39

๖.๖ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
การพาณิชย์และการบริการ
สถานีน้ามัน
- จํานวนสถานีน้ํามัน/ปั๊ม จํานวน/ ๔ แหง
สถานีแก๊ส
- จํานวนสถานีแก฿ส LPG จํานวน ๑ แหง
ตลาดสด
- จํานวนตลาดสดรวม จํานวน ๒ แหง
- จํานวนตลาดสดของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (ตลาดรถไฟ) จํานวน ๑ แหง
- จํานวนตลาดสดเอกชน (ตลาดเก็นติ้ง) จํานวน ๑ แหง
โรงฆ่าสัตว์
- จํานวนโรงฆาสัตวแของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จํานวน ๑ แหง
สถานธนานุบาล
- สถานธนานุบาลของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จํานวน ๑ แหง
สถานประกอบการ
- จํานวนสถานที่จําหนายอาหารตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข ๔๗๑ แหง
- จํานวนโรงแรม ๔๓ แหง
๑.โรงแรมเอราวัณ เก็สทแเฮาสแ ๒๑.โรงแรมคําอิน
๔๑.โรงแรมกรีนวิว
๒.โรงแรมคารแลิ่ง ๕
๒๒.โรงแรมเอเซีย
๔๒.โรงแรมทาวนแอินทาวนแ
๓.โรงแรมคารแลิ่ง ๖
๒๓.โรงแรมเก็นติ้ง
๔๓.โรงแรมเบิรแดออฟ พาราไดสแ
๔.โรงแรมคารแลิ่ง ๔
๒๔.โรงแรมฮาวาย
๕.โรงแรมคารแลิ่ง ๑
๒๕.โรงแรมมายเฮาสแ
๖.โรงแรมแกรนดแการแเดน
๒๖.โรงแรมซาวอย
๗.โรงแรมธารารีเจนทแ
๒๗.โรงแรมมาดี
๘.โรงแรมเวนิสพาเลส
๒๘.โรงแรมอิมเพรส
๙.โรงแรมเฟิสทแ
๒๙.โรงแรมริเวียรา
๑๐.โรงแรมจันตุหลี
๓๐.โรงแรมวาเลนไทนแ
๑๑.โรงแรมสวัสดิ์
๓๑.โรงแรมอัมรินทรแ
๑๒.โรงแรมมารีนา
๓๒.โรงแรมไทยเลียง
๑๓.โรงแรมมายเลิฟ
๓๓.โรงแรมยินดี
๑๔.โรงแรมโรมัน
๓๔.โรงแรมทักษิณ ๑
๑๕.โรงแรมฟอรแยู
๓๕.โรงแรมปารคแสัน
๑๖.โรงแรมโชนันทแ
๓๖.โรงแรมไพรินทรแ
๑๗.โรงแรมนําไทย ๒
๓๗.โรงแรมเมอลิน
๑๘.โรงแรมแมรแรี่
๓๘.โรงแรมทักษิณ ๒
๑๙.โรงแรมกรุงทอง
๓๙.โรงแรมอินเตอรแทาวเวอรแ
๒๐.โรงแรมปารีส
๔๐.โรงแรมพลาซา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

หนา ๔๐

- จํานวนธนาคาร ๑๐ แหง
ที่มาของข้อมูล : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ณ เดือน มกราคม ๒๕๕๙
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
๑. ประกอบอาชีพเกษตร รอยละ ๑.๐๕
๒. ประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจ รอยละ ๑๙.๙๑
๓. ประกอบอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ รอยละ ๔.๒๘
๔. ประกอบอาชีพพนักงานหาง/บริษัทเอกชน รอยละ ๑.๘๗
๕. ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป รอยละ ๔๐.๑๐
๖. จํานวนผูว างงาน รอยละ ๗.๗๕
๗. จํานวนอาชีพอื่น รอยละ ๒๔.๗๕
สวนรอบนอกประกอบอาชีพเกษตรกร โดยมากจะนิยมปลูกลองกองและยางพารา
ที่มาของข้อมูล : กองสวัสดิการสังคม ณ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อมูลกลุ่มอาชีพเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
๑. กลุมอาชีพรังนกปลายสยาม

ประธานกลุม นายสมโภชนแ เจนพาณิชพงศแ
สมาชิก ๒๒ คน
๒. กลุมอาชีพกรงนก
ประธานกลุม นายสุฮายมิง อารง
สมาชิก ๗ คน
๓. กลุมอาชีพทําผาปาเต฿ะ
ประธานกลุม นายเจ฿ะอาแซ บินเจ฿ะอาหลี
สมาชิก ๙ คน
๔. กลุมอาชีพแกะสลักไม/หัตถกรรมกรงนก
ประธานกลุม นายวินัย นาคใหม
สมาชิก ๗ คน
๕. กลุมอาชีพสงเสริมการเลี้ยงเป็ด
ประธานกลุม นายกอเดรแเจ฿ะแว สมาชิก ๒๐ คน
๖. กลุมอาชีพสงเสริมการยกระดับสินคา otop
ประธานกลุม นายมานพ สาเหะมะหะมัด
สมาชิก ๑๕ คน
๗. กลุมอาชีพพัฒนาทักษะการพับผาขนหนู
ประธานกลุม นางชนากานตแ คุณสุวรรณแ
สมาชิกกลุม ๑๗ คน
๘. กลุมอาชีพพัฒนาอาชีพปลูกมะนาวในบอซีเมนตแ ประธานกลุม นายธนัตถแสรณแ จันทรแวิลาศ
สมาชิก ๑๐ คน
ที่มาของข้อมูล : กองสวัสดิการสังคม ณ เดือน มกราคม ๒๕๕๙

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

หนา ๔๑

๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านเกษตรและแหล่งน้้า)
ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน/ข้อมูลด้านการเกษตร/ข้อมูลแหล่งน้้าทางการเกษตร/ข้อมูลด้านแหล่งน้้ากิน น้้าใช้
จ้านวนประชากร
ชุมชน

ครัวเรือน
ทั้งหมด

ความเพียงพอ
ของปริมาณน้้าฝน
ที่ใช้ในการท้าการเกษตร

แหล่งน้้าทาง
การเกษตร
(แหล่งน้้าธรรมชาติ)

ข้อมูลด้านแหล่ง
น้้ากินน้้าใช้

ชาย

หญิง

รวม

๑. ชุมชนเสาสัญญาณ

๓๓๔

๓๗๔

๗๐๘

๑๔๕

√

-

ระบบประปา,แหล่งน้ําธรรมชาติ

๒. ชุมชนหลังล้อแม็ก

๑๙๗

๘๙

๒๘๖

๑๗๙

√

-

ระบบประปา,แหล่งน้ําธรรมชาติ

๓. ชุมชนบือเร็งใน

๓๘๔

๒๕๒

๖๓๖

๑๑๙

√

แม่น้ํา, คลอง

ระบบประปา,แหล่งน้ําธรรมชาติ

๔. ชุมชนทรายทอง

๑๐๑

๔๐

๑๔๑

๑๒๘

√

-

ระบบประปา,แหล่งน้ําธรรมชาติ

๕. ชุมชนศรีอามาน

๑๖๕

๑๒๗

๒๙๒

๒๕๔

√

-

ระบบประปา,แหล่งน้ําธรรมชาติ

๖. ชุมชนท่าโรงเลือ่ ย

๒๒๘

๒๙๘

๕๒๖

๑๓๐

√

แม่น้ํา, คลอง

ระบบประปา,แหล่งน้ําธรรมชาติ

๗. ชุมชนท่าประปา

๒๔๓

๒๘๕

๕๒๘

๑๓๕

√

แม่น้ํา, คลอง

ระบบประปา,แหล่งน้ําธรรมชาติ

๘. ชุมชนโต๊ะลือเบ

๓๕๒

๕๖๑

๙๑๓

๑๕๔

√

-

ระบบประปา,แหล่งน้ําธรรมชาติ

๙. ชุมชนดงงูเห่า

๔๔๔

๔๘๗

๙๓๑

๓๑๐

√

-

ระบบประปา,แหล่งน้ําธรรมชาติ

๑๐. ชุมชนกือดาบารู

๓๙๙

๔๓๔

๘๓๓

๑๕๑

√

แม่น้ํา, คลอง

ระบบประปา,แหล่งน้ําธรรมชาติ

๑๑. ชุมชนโปฮงยามู

๓๕๑

๓๗๘

๗๒๙

๒๐๓

√

แม่น้ํา, คลอง

ระบบประปา,แหล่งน้ําธรรมชาติ

๑๒. ชุมชนหลังด่าน

๒๙๘

๓๔๐

๖๓๘

๒๑๙

√

-

ระบบประปา,แหล่งน้ําธรรมชาติ

๑๓. ชุมชนกูโบร์

๒๖๒

๓๐๔

๕๖๖

๑๔๓

√

-

ระบบประปา,แหล่งน้ําธรรมชาติ

๑๔. ชุมชนบาโงเปาะเล็ง

๒๕๘

๒๗๔

๕๓๒

๑๕๐

√

-

ระบบประปา,แหล่งน้ําธรรมชาติ

๑๕. ชุมชนหัวกุญแจ

๒๔๙

๓๗๑

๖๒๐

๑๓๐

√

-

ระบบประปา,แหล่งน้ําธรรมชาติ

๑๖. ชุมชนมัสยิดกลาง

๒๔๘

๓๖๓

๖๑๑

๑๒๙

√

-

ระบบประปา,แหล่งน้ําธรรมชาติ

๑๗. ชุมชนอริศรา

๒๔๓

๓๖๗

๖๑๐

๑๒๕

√

-

ระบบประปา,แหล่งน้ําธรรมชาติ

๑๘. ชุมชนสวนมะพร้าว

๒๓๘

๓๖๒

๖๐๐

๑๒๐

√

แม่น้ํา, คลอง

ระบบประปา,แหล่งน้ําธรรมชาติ

๑๙. ชุมชนจือแรตูลี

๒๖๙

๓๐๖

๕๗๕

๑๑๘

√

-

ระบบประปา,แหล่งน้ําธรรมชาติ

๒๐. ชุมชนหัวสะพาน

๒๖๑

๓๙๑

๖๕๒

๑๕๑

√

แม่น้ํา, คลอง

ระบบประปา,แหล่งน้ําธรรมชาติ

๒๑. ชุมชนกือบงกาแม

๒๗๑

๓๘๖

๖๕๗

๑๐๒

√

-

ระบบประปา,แหล่งน้ําธรรมชาติ

๒๒. ชุมชนโก-ลกวิลเลจ

๒๔๑

๓๖๙

๖๑๐

๑๑๓

√

-

ระบบประปา,แหล่งน้ําธรรมชาติ

๒๓. ชุมชนตันหยงมะลิ

๒๘๑

๓๐๘

๕๘๙

๑๒๕

√

แม่น้ํา, คลอง

ระบบประปา,แหล่งน้ําธรรมชาติ

๒๔. ชุมชนท่ากอไผ่

๓๐๒

๓๓๐

๖๓๒

๑๕๐

√

แม่น้ํา, คลอง

ระบบประปา,แหล่งน้ําธรรมชาติ

๒๕. ชุมชนสันติสุข

๒๖๑

๓๖๕

๖๒๖

๑๖๐

√

แม่น้ํา, คลอง

ระบบประปา,แหล่งน้ําธรรมชาติ

๒๖. ชุมชนเจริญสุข

๒๔๗

๒๕๓

๕๐๐

๑๑๘

√

แม่น้ํา, คลอง

ระบบประปา,แหล่งน้ําธรรมชาติ

๒๗. ชุมชนบาโงปริเม็ง

๓๓๕

๓๕๙

๖๙๔

๑๖๐

√

-

ระบบประปา,แหล่งน้ําธรรมชาติ

๒๘. ชุมชนบือเร็งนอก

๕๑๑

๕๙๑

๑,๑๐๒

๓๐๐

√

แม่น้ํา, คลอง

ระบบประปา,แหล่งน้ําธรรมชาติ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

หนา ๔๒

ข้อมูลด้านการเกษตร
๑. ชุมชนบือเร็งใน
- ทําสวนผักสวนครัว จํานวน ๑ ครัวเรือน ๔ ไร ผลผลิตเฉลี่ย ๕๐ กก./ไร ตนทุนการผลิต ๓๐,๐๐๐ บาท/ไร
ราคาโดยเฉลี่ย ๑,๕๐๐ บาท/ไร
๒. ชุมชนสันติสุข
- ทําผักสวนครัว จํานวน ๑๐ ครัวเรือน ๕ ไร ผลผลิตเฉลี่ย 100 กก./ไร ตนทุนการผลิต 2,000 บาท/ไร
ราคาขายโดยเฉลี่ย 10,000 บาท/ไร
- ทําสวนปาลแม จํานวน ๕๐ ครัวเรือน ๗๐ ไร ผลผลิตเฉลี่ย ๗๐๐ กก./ไร ตนทุนการผลิต ๑๕,๐๐๐ บาท/ไร
ราคาขายโดยเฉลี่ย ๒,๘๐๐ บาท/ไร
- ทําสวนยาง จํานวน ๑๐ ครัวเรือน ๓๐๐ ไร ผลผลิตเฉลี่ย ๔๐ กก./ไร ตนทุนการผลิต ๓๐,๐๐๐ บาท/ไร
ราคาขายโดยเฉลี่ย ๑๖,๐๐๐ บาท/ไร
- ทําสวนกลวย จํานวน ๕ ครัวเรือน ๒ ไร ผลผลิตเฉลี่ย ๒,๐๐๐ กก./ไร ตนทุนการผลิต ๕๐๐ บาท/ไร
ราคาขายโดยเฉลี่ย ๒๐,๐๐๐ บาท/ไร
- ทําสวนลองกอง จํานวน ๕ ครัวเรือน ๓๐ ไร ผลผลิตเฉลี่ย ๑,๐๐๐ กก./ไร ตนทุนการผลิต ๒,๐๐๐ บาท/ไร
ราคาขายโดยเฉลี่ย ๘,๐๐๐ บาท/ไร
- ทําสวนเงาะ จํานวน ๑๐ ครัวเรือน ๕๐ ไร ผลผลิตเฉลี่ย ๑,๐๐๐ กก./ไร ตนทุนการผลิต 2,๐๐๐ บาท/ไร
ราคาขายโดยเฉลี่ย ๑๐,๐๐๐ บาท/ไร
- ทําไรออย จํานวน ๓ ครัวเรือน ๒ ไร ผลผลิตเฉลี่ย ๖,๐๐๐ กก./ไร ตนทุนการผลิต ๑๕,๐๐๐ บาท/ไร
ราคาขายโดยเฉลี่ย ๒๔,๐๐๐ บาท/ไร
- ทําไรขาวโพด จํานวน ๑ ครัวเรือน ๒ ไร ผลผลิตเฉลี่ย ๕๐๐ กก./ไร ตนทุนการผลิต ๔,๐๐๐ บาท/ไร
ราคาขายโดยเฉลี่ย ๕,๐๐๐ บาท/ไร
๓. ชุมชนตันหยงมะลิ
- ทําสวนยาง จํานวน ๒๐ ครัวเรือน ๘๐ ไร
๔. ชุมชนสวนมะพราว
- ทําสวนมะนาว จํานวน ๓ ครัวเรือน
- ทําสวนผสม จํานวน ๔ ครัวเรือน
- ทําสวนยาง จํานวน ๖๐ ครัวเรือน
- ทําสวนปาล์ม จํานวน ๕ ครัวเรือน
๕. ชุมชนกือบงกาแม
- ทําสวนจํานวน ๑๐ ครัวเรือน ๑๕๐ ไร
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อาเภอสุไหงโก-ลก
เดือน
ปริมาณน้าฝนรายเดือน
(๑) มกราคม
๓๔๓.๒ มิลลิเมตร
(๒) กุมภาพันธแ
๗๔.3 มิลลิเมตร
(๓) มีนาคม
0.0 มิลลิเมตร
(๔) เมษายน
๓.๗ มิลลิเมตร
(๕) พฤษภาคม
๑๗๙.๘ มิลลิเมตร
(๖) มิถุนายน
๓๒๙.๑ มิลลิเมตร
(๗) กรกฎาคม
๑๙๕.๗ มิลลิเมตร
(๘) สิงหาคม
๓๐๒.๙ มิลลิเมตร
(๙) กันยายน
๒๐๙.๘ มิลลิเมตร
(๑๐) ตุลาคม
๓๕๑.๙ มิลลิเมตร
(๑๑) พฤศจิกายน
๒๐๒.๘ มิลลิเมตร
(๑๒) ธันวาคม
๙๐๒.๗ มิลลิเมตร
รวมทั้งปี
๓,๐๙๕.๙ มิลลิเมตร
เฉลี่ย
๒๕๗.๙๙ มิลลิเมตร
จานวนวันฝนตก (ทั้งปี)
๑๓๙.๐ มิลลิเมตร
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๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
๘.๑ การนับถือศาสนา
ประชากรในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีเชื้อชาติทั้ง มีชาวไทย ชาวไทยเชื้อสายมลายู ชาวไทยเชื้อสาย
จีน และชาวมลายู สวนใหญประชาชนชาวไทยและไทยเชื้อสายจีนในเขตเมืองจะนับถือ ศาสนาพุทธและศาสนา
คริสตแ ชาวไทยมุสลิมนับถือศาสนาอิสลาม
ศาสนสถานประกอบด้วย
๑. ศาสนาอิสลาม ประกอบดวย มัสยิด ๗ แหง
- มัสยิดอะหแมาดียะหแ (มัสยิดกลาง)
- มัสยิดอัลอามีน (โต฿ะลือเบ)
- มัสยิดอัลฮาซานียะหแ (หะยีอาแช)
- มัสยิดอัรเราะหแมาน (บือเร็งใน)
- มัสยิดอัซซอมาเดียรแ (กือดาบารู)
- มัสยิดปากีสถาน
- มัสยิดอัลวุสตอ
๒. ศาสนาพุทธ มีวัด ๔ วัด คือ
- วัดชลเฉลิมเขต
- วัดทองดีประชาราม
- วัดโก-ลกเทพวิมล
- วัดขวัญประชา
๓. ศาสนาคริสต์ มีโบสถแคริสตจักร ๒ แหง
- คริสตจักรสัมพันธแสุไหงโก-ลก
- โบสถแคาทอลิก (รังผึ้ง)
๔. สุสาน (อิสลาม) จํานวน ๑ แหง
- สุสานอิสลามสุไหงโก-ลก
๕. สุสาน (จีน) จํานวน ๑ แหง
- สุสานสุขาวดี
๘.๒ ประเพณีและงานประจาปี
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จะแตกต่างจาก
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นในเขตภาคใต้ด้วยกันเอง ทั้งนี้เพราะภายในเขตเทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก จะผสมกลมกลืนกันในระหว่างกลุ่มคน ๓ เชื้อชาติ คือ ชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธชาวไทยที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม และชาวไทยเชื้อสายจีน ในส่วนของชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ ก็ยังมีความแตกต่างแยกย่อยลง
ไปอีก ระหว่างคนท้องถิ่นดั้งเดิม และคนที่อพยพโยกย้ายมาจากภาคอื่นๆ ของประเทศไทย เช่น ภาคเหนือ และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมาตั้งถิ่นฐานรวมตัวเป็นชุมชนอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ส่วนประเพณีที่จัด
ขึ้นในพื้นที่ ก็เช่น งานวันลอยกระทง วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช วันส่งท้ายปีเก่ าต้อนรับปีใหม่
วันเด็กแห่งชาติ วันตรุษจีน วันอาซูรอสัมพันธ์ วันรอมฎอนสัมพันธ์ วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันคล้ายพระราช
สมภพสมเด็ จ พระเทพฯ วั น บรรพชาอุป สมบทพระภิ ก ษุ / สามเณรหมู่ฯ งานพิธี เ ข้ า สุ นั ตหมู่ วั น แม่ แ ห่ ง ชาติ
วัน ปิ ย มหาราช วัน เข้าพรรษา ออกพรรษา ประเพณีเดือนสิ บ (วันสารทไทย) พิธีถือศีล อดในเดือนรอมฎอน
วันฮารีรายอ วันรายอฮัจยี วันตรุษจีน สารทจีน พิธีแห่เจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ เป็นต้น
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
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- วันออกพรรษา
งานประเพณีช ัก พระ ไดจ ัด ขึ ้น เป็น ประจํ า ทุก ปี ณ ลานอเนกประสงคแ สนามกี ฬามหาราช ซึ่ง จะมี
กิจ กรรมประเพณีวัฒ นธรรม อาทิ กิจ กรรมประกวดเรือพระ พิธีสมโภชเรือพระ การแขวนตมที่เรือพระเพื่อ
อนุรักษแและปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น รวมกัน แสดงออกถึงคุณธรรม ความรัก ความสามัคคีในหมู
คณะ และเป็นการเสริมสรางความสัมพันธแอันดีระหวางหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และวัดซึ่งเป็นศูนยแ
รวมจิตใจของชาวพุทธมากยิ่งขึ้น

- วันปิยมหาราช
วันปิยมหาราชจัดขึ้น ณ สวนภูมินทรแ อําเภอสุไหงโก-ลก จัดกิจกรรมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา
เพื่อเป็นการรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5
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- อาซูรอสัมพันธแ
งานอาซู ร อสั ม พั น ธแ เพื่ อ อนุ รั ก ษแ แ ละสื บ สานวั ฒ นธรรมของชาวมุ ส ลิ ม ของทางศาสนาอิ ส ลาม และ
เสริมสรางความสามัคคีภายในชุมชนและทองถิ่น รวมทั้งเป็นการสงเสริมและสนับสนุนใหเยาวชนและประชาชน
ทั่วไปรวมสืบทอดกิจกรรมการกวนอาซูรอและอนุรักษแกิจกรรมพื้นบาน

- วันลอยกระทง
งานประเพณีลอยกระทง จัดขึ้นเป็นประจําทุกปี ณ บริเวณสวนสิริธร อําเภอสุไหงโก-ลก เพื่อสงเสริม
อนุรักษแฟื้นฟูประเพณีของไทยใหคงอยูสืบไป และเพื่อดึงนักเที่ยวเที่ยวเขามาทองเที่ยวในพื้นที่
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- วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช
เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ มพระชนมพรรษา ๕ ธัน วาคมมหาราช วัน พอ ณ บริ เวณลานคนเดิ น
เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก โดยมีการถวายเครื่องราชสักการะ กลาวถวายราชสดุดีเฉลิมพระ
เกียรติ และกลาวนําถวายพระพรชัยมงคลตอหนาพระบรมฉายาสาทิ สลักษณแ มีการแสดงเทิดพระเกียรติ ของ
บรรดาเหลานักเรียน และมีการจุดเทียนชัย และรวมกันปลอยโคมลอย เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ความสามัคคีของประชาชนทุกหมูเหลา และเป็นการแสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองคแทาน

- วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
การจัดกิจกรรมสงทายปีเกาตอนรับปีใหม จัดขึ้นประจําทุกปี ณ ลานอเนกประสงคแ สนามกีฬามหาราช
เป็ น กิ จ กรรมหนึ่ ง ที่ ส ง มอบความสุ ข ให กับ ประชาชนในพื้ น ที่แ ละนั ก ทอ งเที่ ย วที่เ ข า มารว มกิ จ กรรม เพื่ อ ให
นักทองเที่ยวชาวมาเลเซียและประชาชนในพื้นที่ใกลเคียงไดเดินทางมารวมงาน และเป็นการกระตุนเศรษฐกิจใน
พื้นทีพ่ รอมกับสรางรายไดใหกับประชาชนในพื้นที่อําเภอสุไหงโก-ลก
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- วันเด็กแหงชาติ
วันเด็กแหงชาติ จัดขึ้นประจําทุกปี ณ บริเวณสวนสิรินธร อ.สุไหงโก-ลก เพื่อใหเด็กเยาวชนกลาคิดกลา
แสดงออกในทางที่ถูกตอง เป็นการเปิดโอกาสใหเด็กไดแสดงความสามารถ และสามารถเลือกรว มกิจกรรมที่
หลากหลาย

- วันตรุษจีน
วันตรุษจีน จัดขึ้น ณ ศาลเจาแมโต฿ะโมะ อ.สุไหงโก-ลก โดยมีการจัดริ้วขบวนสวยงาม เดินไปตามถนนสาย
ตางๆ มีการแสดงเชิดสิงโต เพื่อความเป็นสิริมงคล การประกวดหนูนอยตรุษจีน เพื่อสงเสริมประเพณีของคนไทย
เชื้อสายจีน เป็นสรางความเชื่อมั่นใหประชาชนและนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวมาเลเซีย เพื่อกระตุนการทองเที่ยว
ในพื้นที่
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- วันคลายพระราชสมภพสมเด็จพระเทพฯ
กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ และการจัดริ้วขบวนสวยงามไปรอบเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกความจงรักภักดี ถวายแดองคแสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

- วันสงกรานตแ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ไดจัดงานประเพณีสงกรานตแสืบทอดตอเนื่องมาทุกปีเพื่อสงเสริมฟื้นฟูอนุรักษแ
ประเพณีที่ดี กิจกรรมทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหงแดพระสงฆแ ขบวนแหรถสามลอบุพชาติและขบวนกลอง
ยาวจากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกไปรอบเมือง เพื่อใหประชาชนไดรวมสรงน้ําพระพุทธรูปพรอมกับจัด
กิจกรรมรดน้ําดําหัวผูสูงอายุเพื่อเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
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- วันอาสาฬหบูชา
วั น อาสาฬหบู ช าและวั น เข า พรรษา จั ด ขึ้ น ณ อาคารสวนรื่ น อรุ ณ เทศบาลเมื อ งสุ ไ หงโก-ลก
พุทธศาสนิ ก ชนในพื้น ที่ ส วมชุ ดขาวร ว มกิ จกรรมงานวันอาสาฬหบูช าและวัน เขา พรรษา โดยทํ าพิธี กวนขา ว
มธุปายาส และพิธีหลอเทียนพรรษา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเด็กนักเรียนที่รวมตอบปัญหาธรรมะ รวมทั้งกิจกรรม
วาดภาพระบายสีเกี่ยวกับการสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา เพื่อใหความสําคัญการกิจกรรมการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีทางศาสนา อีกทั้งเนนใหเด็กและเยาวชนไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมที่จัดขึ้น

- วันแมแหงชาติ
วันแมแหงชาติ โดยเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ไดจัดพิธีทําบุญใสบาตรขาวสาร/อาหารแหง ณ บริเวณลาน
คนเดิน เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก และพิธีวางพานพุมดอกมะลิ และพิธีจุดเทียนถวาย
พระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อเป็น
การแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสามัคคีของประชาชนทุกหมูเหลา และความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระองคแ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

หนา ๕๑

- งานสืบสานวัฒนธรรม ไทย-มาเลเซีย
งานสืบสานวัฒนธรรม ไทย-มาเลเซีย จัดขึ้น ณ ลานอเนกประสงคแสนามกีฬามหาราช (ลานคนเดิน)
เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ไดเรียนรูและเห็นถึงความงดงามของวัฒนธรรมในพื้นที่
ที่ควรคาตอการอนุรักษแและสืบสานใหอยูกับพื้นที่ นอกจากนี้ ยังเป็นการแสดงใหเห็นถึงความหลากหลายทาง
วัฒ นธรรมในพื้น ที่ สําหรับ กิจ กรรมภายในงาน ประกอบดว ย “มหกรรมของหรอยเมืองชายแดน การเปิดบูธ
จําหนายสินคาราคาถูก การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย-มาเลเซีย อาทิ การแสดงระนาดบรรเลง การแสดงจินตลีลา
การแสดงนาฏศิลปสัมพันธแไทย-จีน การแสดงแฟชั่นโชวแผาพื้นเมือง การแสดงแฟชั่นโชวแวัฒนธรรมการแตงงาน
การแสดงลีลาศ การเชิดหุนมโนราหแ

- เดือนรอมฎอน
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ไดจัด กิจกรรมการสงเสริมปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฏอนณ หองประชุม
อเนกประสงคแสวนรื่นอรุณเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหพี่นองมุสลิมทําความดี ทําบุญทํา
ทาน เอื้ออาทรชวยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนสรางความสัมพันธแ อันดีระหวางผูบริหารและเจาหนาที่เทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลกกับสวนราชการ ผูนําชุมชน ผูนําศาสนา และแกนนําสตรีในพื้นที่

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

หนา ๕๒

- งานเทศกาลอาหารจานเด็ดโก-ลก
งานเทศกาลอาหารจานเด็ด จัดขึ้นที่ลานอเนกประสงค์สนามกีฬามหาราช เพื่อเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจ
สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวของอําเภอสุไหงโก-ลก ภายในงานมีร้านอาหาร และ
แผงลอยจําหน่ายอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้านจําหน่ายสินค้าราคาถูก ร้านค้า และบูทของหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ตลอดจนการแสดงบนเวทีจากวงดนตรี การแสดงของนักเรียน การแสดงของดารา นักร้องและการ
แสดงนักร้องพื้นบ้านของไทยและมาเลเซีย

- ถนนคนเดิน
งานถนนคนเดินได้จัดขึ้นบริเวณ ณ ใจกลางเมือง ถนนวรคามินทร์ อําเภอสุไหงโก-ลก กิจกรรมภายใน
งานจะมีการจําหน่ายสินค้า และอาหาร รวมถึงความบันเทิงบนเวทีตลอดทั้งคืน ซึ่งประชาชนและนักท่องเที่ยว
สามารถมาเที่ยวชมงาน และซื้ออาหารมารับประทานพร้อมกับชมกิจกรรมต่างๆ บนเวทีได้อย่างมีความสุข
โดยสินค้าที่นํามาจําหน่ายได้เน้นให้เป็นสินค้าแฮนด์เมด หรือสินค้าแปลกใหม่ที่น่าสนใจ และต้องการสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการหน้าใหม่กล้าแสดงออก และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้คนในพื้นที่มาจับจ่ายซื้อสินค้า

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

หนา ๕๓

๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
- ผาปาเต฿ะ (Sarong batik) เป็นผาที่พิมพแมือดวยบล็อก ลายดอกไมตางๆ แบบดั้งเดิม เป็นภูมิ ปัญญา
ทองทองถิ่น ควรอนุรักษแสืบสานศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณแของทองถิ่น ผาปาเต฿ะ สุไหงโก-ลก (ชุมชนบาโงเปาะเล็ง)
เป็นโรงผลิตผาปาเต฿ะแบบดั้งเดิม ใชภูมิปัญญาทองถิ่น ผลิตมานานกวา ๓๐ ปี ซึ่งถือไดวามีประสบการณแในดาน
การผลิตและจําหนาย ทางกลุมไดพัฒนาลวดลาย สีสัน และคุณภาพของผาปาเต฿ะ ใหดียิ่งขึ้นมาเรื่อยๆ จนปัจจุบัน
ไดเป็นสินคา OTOP ระดับ ๓ ดาว และยังไดเป็นสถานที่เรียนรู ศึกษาดูงานการทําผาปาเต฿ะแบบดั้งเดิม
ผ า ปาเต฿ ะ (ผ า ถุ ง /โสร ง )

ผ า ปาเต฿ ะ (ลายเต็ ม )

: ชื่อรานชุมชนบาโงเปาะเล็ง ที่อยู ๓๘๙/๑๔ ถนนทรายทอง ๔ ตําบลสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส
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- ภาษาถิ่น
พื้นที่อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ถือไดวาเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีประชากรมีการอพยพมาอาศัยอยู
และประกอบอาชีพเป็นจํานวนมาก ไมวาจะเป็นประชากรจากภาคเหนือ อีสาน ภายใตตอนบน ภาคกลางและ
พื้นที่อื่นๆ อีกจํานวนมาก รวมถึงภาษามลายูเป็นภาษาทองถิ่ น ที่ใชอยูในอําเภอสุไหงโก-ลก ทําใหมีภาษาในการ
สื่อสารกันที่หลากหลาย
๘.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
- ผลิตภัณฑแผาปาเต฿ะ ณ ศูนยแฝึกอาชีพเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกเทศบาลมีนโยบายที่รักษาเอกลักษณแประจํา
ทองถิ่น เพื่อใหคนในพื้นที่รวมอนุรักษแศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ ผาปาเต฿ะสะทอนถึงลวดลายที่เป็นเอกลักษณแของ
ทองที่ ที่ควรแกรักษาและสืบทอด เทศบาลไดเชิญชวนในคนในพื้นที่หันมาสวมผาปาเต฿ะ โดยเริ่มจากบุคลากรของ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ในการสวมผาปาเต฿ะไปรวมงานที่จัดขึ้นตางจังหวัดและภูมิภาค รวมทั้งนําของที่ระลึกที่
ทําจากผาปาเต฿ะไปมอบใหเป็นของฝากจากทองถิ่น และนําออกรานในงานตางๆ ที่จัดขึ้นในอําเภอสุไหงโก-ลก
อาทิ เสื้อผา กระเปา รองเทา
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- อาหารพื้นถิ่นของอาเภอสุไหงโก-ลก
- ละแซ

ละแซ เป็นอาหารพื้นเมืองของชาวไทยมุสลิมในอําเภอสุไหงโก-ลก นิยมรับประทานเป็นอาหารเชา หรือ
งานเทศกาลตางๆ เป็นเสนแปูงนิ่มมวนเป็นกอนยาว คลายขนมจีนผสมกเวยเตี๋ยวเสนใหญ
- นาสิดาแฆ

นาซิดาแฆ เรียกเป็นภาษาไทยวา “ขาวมันแกงไก”เป็นอาหารพื้นเมืองของชาวไทยมุสลิมในอําเภอสุ
ไหงโก-ลก คําวา “นาซิดาแฆ” หมายถึง ขาวสําหรับคนอนาถา สวนประกอบสําคัญของนาซิดาแฆ การไดชื่อเชนนี้
สืบเนื่องมาจาก สวนประกอบสําคัญของนาซิดาแฆเป็นสวนผสมระหวางขาวจาวกับขาวเหนียว เพราะผูมีรายได
นอยถามีขาวจาวกับขาวเหนี ยวเพียงบางส วนก็ส ามารถนํามาปนกันทําเป็นอาหารไดแลว อีกความหมายหนึ่ง
หมายถึง ขาวของคนตางถิ่น เนื่องจากชาวอินโดนีเซีย เป็นผูนํามาเผยแพร
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- นาซิกาเปฺะหรือลาซิติเนะ

เป็นอาหารพื้นเมืองของชาวไทยมุสลิมในอําเภอสุไหงโก-ลกไดรับอิทธิพลวัฒนธรรมการกิจจากประเทศ
เพื่อนบานอยางประเทศมาเลเซีย นิยมรับประทานกับขาวอัด โดยใชขาวสวยหุงเสร็จแลวมาอัดเป็นกอน
เป็นอาหารเชาทานกันสมัน (ซามา) หรือ สะเต฿ะ ซึ่งชาวบานนิยมรับประทานในตอนเชา หรือในงานพิธีตางๆ เชน
วันฮารีรายอ หรือวันทําบุญเนื่องในโอกาสตางๆ
- รอเยาะ

รอเยาะเป็นอาหารวางชนิดหนึ่ง มีคุณคาทางอาหารลักษณะเชนเดียวกับสลัด เครื่องปรุงประกอบดวย
เสนหมี่ลวก เตาหูทอดและกุงชุบแปูงทอดหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมผืนผาเล็กขนาดนิ้วมือ ถั่วงอก แตงกวาหั่นเป็นชิ้น
บางๆ ผักบุงลวกหั่นเป็นชิ้นเล็ก และไขตม
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หนา ๕๗

- ขาวยํา

ขาวยําสมุนไพร ขาวยําเป็นอาหารจานเดียวและถือวาเป็นอาหารทองถิ่นของคนในอําเภอสุไหงโก-ลก
นิยมกินเป็นอาหารเชาหรืออาหารกลางวัน ขาวยําประกอบดวยขาวสีมวง (ดอกอัญชัน)สีเหลือง (ขมิ้น) สีเขียว
(ใบเตย) เป็นอาหารเอกลักษณแประจําทองถิ่น เรียกในภาษามาลายูวา NasiKerabu/นาซิกาบู ซึ่ง “นาซิ” แปลวา
“ขาว” สวน “กาบู” แปลวา “ยํา" หมายถึงขาวสุกที่คลุกเคลากับน้ําบูดูและผัก ใหผสมกันแลวรับประทาน
- ปูโล฿ะปาฆี

เป็นขาวเหนียวสีน้ําตาลกวนกับน้ําตาลแวน รสชาติหวานๆ กินกับมะพราวขูดฝอย และปลาทอด
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๙. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๙.๑ น้า
แหล่งน้ําธรรมชาติในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีแม่น้ําสุไหงโก-ลก เป็นแม่น้ําสายสําคัญ เป็นแม่น้ําที่
กั้นพรมแดนระหว่างไทยกับประเทศมาเลเซีย ไหลผ่านอําเภอสุไหงโก-ลก ของประเทศไทย และเมืองรันตูปันยัง
ของรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
แหลงน้ําในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
สระ, หนอง, บึง จํานวน ๓ แหง/คู,คลอง,ลําธาร จํานวน ๑๕ แหง/บอ,บอดาล จํานวน ๑ แหง/บอน้ําตื้น จํานวน
๒ แหง
สระ,หนอง,บึง ไดแก
- ชุมชนตันหยงมะลิ
(หนองน้ํา/บึง ๒ แหง)
- ชุมชนสวนมะพราว (สระ ๑ แหง)
คู,คลอง,ลําธาร ไดแก
- ชุมชนทาประปา
(คลอง ๑ แหง)
- ชุมชนบือเร็งใน
(คลอง ๑ แหง)
- ชุมชนสันติสุข
(คลอง ๑ แหง)
- ชุมชนบือเร็ง
(คลอง ๑ แหง)
- ชุมชนตันหยงมะลิ
(ลําธาร ๓ แหง คลอง ๑ แหง)
- ชุมชนสวนมะพราว (คลอง ๑ แหง)
- ชุมชนกือดาบารู
(คลอง ๑ แหง)
- ชุมชนโปฮงยามู
(คลอง ๑ แหง)
- ชุมชนทาโรงเลื่อย
(คลอง ๑ แหง)
- ชุมชนทากอไผ
(คลอง ๑ แหง)
- ชุมชนเจริญสุข
(คลอง ๑ แหง)
- ชุมชนหัวสะพาน
(คลอง ๑ แหง)
บอ,บาดาล
- ชุมชนโก-ลกวิลเลจ (บาดาล ๑ แหง)
บอน้ําตื้น
- ชุมชนโก-ลกวิลเลจ (บอน้ําตื้น ๑ แหง)
- ชุมชนตันหยงมะลิ
(บอน้ําตื้น ๑ แหง)
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๙.๒ ป่าไม้และต้นไม้บริเวณริมทางถนนสายต่างๆ ของเทศบาล
ป่าไม้ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จะมีลักษณะเป็นสวนสาธารณะและมี ต้นไม้บริเวณริมทางถนนสาย
ต่างๆ ของเทศบาล โดยเทศบาลมีเป้าหมายในการมุ่งหวังในการขยายพื้นที่สีเขียวให้ครอบคลุมรอบพื้นที่ เห็นได้
จากการสร้างสวนสาธารณะ ได้แก่ สวนสิรินธรสวนรื่นอรุณสวนภูมินทร์สวนหน้าโรงพยาบาลสวนมิ่งขวัญประชา
สวนสุ ขภาพชลประทานอีกทั้ง เทศบาลยั งมีจัด กิจกรรมการปลู กต้นไม้ ได้แก่กิจกรรมปลู กต้นไม้เพื่อพ่ อ และ
กิจกรรมปลูกต้นไม้วันเทศบาล

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

หนา ๖๐

๙.๓ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติในอําเภอสุไหงโก-ลก คอนขางจะสมบูรณแ ทั้ง ดิน น้ํา ปุาไม จะเห็นได
จากเกษตรกรในพื้นที่สามารถทําการเกษตรไดตลอดทั้งปี และมีเนื้อที่เป็นปุาพรุที่มีครอบคลุมอาณาเขตของอําเภอ
สุไหงโก-ลก ปุาพรุเป็นปุาผืนสุดทายของเมืองไทยที่ไดรับการประกาศใหเป็นที่ชุมน้ําลําดับที่ ๑,๑๐๒
ของประเทศไทย โดยคลอบคลุมพื้นที่ ๓ อําเภอ คือ อําเภอตากใบ อําเภอสุไหงปาดี และอําเภอสุไหงโก-ลก
มีพื้นประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ ไร สวนที่สมบูรณแนั้นเหลือ ๕๐,๐๐๐ ไร ปุาพรุโต฿ะแดงแหงนี้เป็นปุาที่มีความอุดม
สมบูรณแไปดวยสัตวแ ปุาและพรรณไม โดยมีลําน้ําสําคัญหลายสายไหลผาน ไดแก คลองสุไหปาดี แมน้ําบางนรา
และคลองโต฿ะแดง

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

หนา ๖๑

๑๐. การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการจัดท้าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ประจําปี ๒๕๕๘
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกได้เห็นความสําคัญ ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ในการรับฟังปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในชุมชนทั้ง ๒๘ ชุมชน ให้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมเสนอปัญหาความต้องการของ
ประชาชน จึงจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดทําแผนชุมชนของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ประจําปี
๒๕๕๙ ณ ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร โดยได้นําปัญหาและความต้องการที่ได้จากการเสนอจาก
ประชาชนเพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเพื่อให้การพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
มีประสิทธิภาพ สนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

หนา ๖๒

ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่นแผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชาการตามแผนอัตราก้าลัง ๓ ปี
โครงสร้างเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
แผนภูมิแสดงโครงสร้างการบริหารงาน
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล ระดับสูง)
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)

ส้านักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป
ระดับกลาง)

* งานธุรการ
* ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
* ฝ่ายปกครอง
- งานทะเบียนราษฎรและ
บัตร
- งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- งานรักษาความสงบ
* กิจการเทศพาณิชย์
- งานกิจการสถานีขนส่ง

กองวิชาการและแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

*งานธุรการ
* ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ
- งานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน
- งานจัดทํางบประมาณ
- งานนิติการ
* ฝ่ายบริการและเผยแพร่
วิชาการ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานสารสนเทศและการ
สื่อสาร

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)

กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

* งานธุรการ
* ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานสถิติการคลัง
* ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนพัสดุ
* ฝ่ายพัฒนารายได้
- งานผลประโยชน์
- งานพัฒนารายได้
* ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
- งานแผนที่ภาษี
- งานทะเบียนทรัพย์สิน

* งานธุรการ
* ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
- งานวิศวกรรม
- งานสถาปัตยกรรม
* ฝ่ายควบคุมอาคารและผัง
เมือง
- งานควบคุมอาคาร
- งานผังเมือง
* ฝ่ายสาธารณูปโภค
- งานสาธารณูปโภค
- งานจัดสถานที่และการ
ไฟฟ้าสาธารณะ
- งานสวนสาธารณะ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง)

* งานธุรการ
*ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
- งานสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อม
- งานรักษาความสะอาด
- งานเผยแพร่และฝึกอบรม
*ฝ่ายบริการสาธารณสุข
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ
- งานสัตว์แพทย์
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข

ส้านักการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา ระดับสูง)

* ส่วนบริหารการศึกษา
* ฝ่ายบริหารหารศึกษา
- งานโรงเรียน
- งานกิจการโรงเรียน
* ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- งานวางแผนบุคคลและทะเบียน
ประวัติ
- งานแผนงานและโครงการ
- งานงบประมาณ
* ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
* ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
- งานห้องสมุด
- งานการกีฬาและนันทนาการ
- งานส่งเสริมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
* หน่วยศึกษานิเทศก์
* โรงเรียนสังกัดเทศบาล ๔ โรง

กองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
ระดับกลาง)
* งานธุรการ
*ฝ่ายพัฒนาชุมชน
- งานพัฒนาชุมชน
- งานส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพ
* ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานสวัสดิการเด็กและ
เยาวชน
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โครงสร้างฝ่ายบริหาร
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

คณะผู้บริหารเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก

สภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ประธานสภาฯ

นายกเทศมนตรี

รองประธานสภาฯ

รองนายกเทศมนตรี (๓)

สมาชิกสภา

ปลัดเทศบาล

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี/
เลขานายกเทศมนตรี

รองปลัดเทศบาล (๒)

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

กองช่าง

กองคลัง

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

สํานักการศึกษา

กองวิชาการและแผนงาน

กองสวัสดิการสังคม

สํานักปลัดเทศบาล
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เทศบาลเมืองสุ ไหงโก-ลก มีภ ารกิจที่ต้องปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาภายใต้อํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ใ น
พระราชบั ญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
การกําหนดสวนราชการและอํานาจหนาที่ของสวนราชการของเทศบาล
๑. สํานักปลัดเทศบาลมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล หรือกิจการที่มิไดกําหนดไววาเป็นหนาที่
ของสวนราชการใด รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิงและงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย
๒. สํานักการศึกษา มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา บํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพละศึกษาราษฎรได้รับ
การศึกษาอบรม บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และงานอื่นที่
ได้รับมอบหมาย
๓. กองคลัง มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชี การพัสดุและทรัพย์สินการงบประมาณงานผลประโยชน์
และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. กองช่าง มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการผังเมืองและโยธา การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ บํารุงการไฟฟ้า
หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น ให้มีน้ําสะอาดหรือการประปา บํารุงทางระบายน้ํา ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม รักษาความ
สะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น บํารุงสวนสาธารณะสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
๕. กองวิชาการและแผนงาน มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับงานวางแผน งานงบประมาณ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
๖. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีอํานาจหน้ าที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุข ป้องกันและระงับโรคติดต่อ รักษา
ความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ให้มีโรงฆ่าสัตว์ ตลาด
บํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ มีสุสานและฌาปนสถาน จัดทํากิจการซึงจําเป็นเพื่อการสาธารณสุข
บํารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็กและงานอื่นทีได้รับมอบหมาย
๗. กองสวัสดิการสังคม มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การสังคมสงเคราะห์บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
๘. สถานธนานุบาล มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับจํานํา ไถ่ถอน สังหาริมทรัพย์ ดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือสถาน
สินเชื่อท้องถิ่น และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
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สถิติอัตรากาลังเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ประเภทตาแหน่งในการบริหารงาน

ลูกจ้าง

ส่วนราชการ

รวมทั้งสิ้น
ทั่วไป

วิชาการ

อานวยการ
ท้องถิ่น

บริหาร
ท้องถิ่น

รวม

ประจา

พนักงาน
จ้าง

สานักปลัด

๖

๒

๓

๓

๑๔

๑

๕๙

๗๔

สานักการศึกษา

๔

๔

๒

-

๑๐

-

๑๕

๒๕

กองคลัง

๖

๑

๔

-

๑๑

๑

๑๔

๒๖

กองช่าง

๖

๑

๓

-

๑๐

๒๑

๕๔

๘๕

กองวิชาการและ
แผนงาน

-

๓

๓

-

๖

-

๕

๑๑

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

๑

๒

๒

-

๕

๖

๑๔๐

๑๕๑

กองสวัสดิการ
สังคม

-

๒

๓

-

๕

-

๕

๑๐

-

-

-

-

-

-

3

3

2

1

2

-

-

-

-

๕

สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร
เทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก
สถานธนานุบาล

ที่มาของข้อมูล: งานการเจาหนาที่เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอมูล ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
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การเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสินของประชาชน เป็นเรื่องที่เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ใหความสําคัญและตระหนักถึงความพรอมทั้งเจาหนาที่และอุปกรณแ ที่ใชในการปฏิบัติงานใหสามารถลงพื้นที่เพื่อ
ชวยเหลือประชาชนกรณีที่มีเหตุตางๆ เกิดขึ้น เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีอาคารสํานักงานปูองกัน และบรรเทา
สาธารณภัย จํานวน 1 แหง คือ บริเวณถนนเอเชีย ๑๘ ตรงขามโรงเรียนเทศบาล ๓
- พนักงานสวนทองถิ่น
จํานวน
๑
คน
- ลูกจางประจํา
จํานวน
๑
คน
- พนักงานจางทั่วไป
จํานวน
๓๘ คน
รวม
จานวน
๔๐ คน
- อาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑. สมาชิกอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (ชาย)
๒. สมาชิกอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (หญิง)

จํานวน ๖๗๕ คน
จํานวน ๕๖๙ คน
จํานวน ๑๐๖ คน

- ในรอบปีที่ผานมามีการปฏิบัติหนาที่สาธารณภัย จํานวน ๓๐ ครั้ง
- ในรอบปีทผี่ านมามีการฝึกซอม
จํานวน อาทิตยและ ๒ ครั้ง
- จํานวนเครือขายการรักษาความปลอดภัยจํานวน ๑ แหง ไดแก มูลนิธิเซิ่งหมูธารน้ําใจ
เครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิง
ลาดับ
รายการ
๑
รถยนตแดับเพลิง ชนิดมีถังน้ําในตัว/โฟม ขนาดบรรจุ ๖,000 ลิตร
๒
รถยนตแบรรทุกน้ําดับเพลิง ขนาดบรรจุ 10,000 - 12,000 ลิตร
๓
รถยนตแบรรทุกน้ําดับเพลิง ขนาดบรรจุ ๖,000 ลิตร
๔
รถยนตแบันไดเลื่อน 25-32 เมตร
๕
รถยนตแกูภัยเอนกประสงคแ พรอมอุปกรณแ
๖
เครื่องประดาน้ํา
๗
รอกและเชือกอุปกรณแชวยชีวิต
๘
ทอธารประปาดับเพลิง
๙
ชุดผจญเพลิง
1๐
ชุดเครื่องชวยหายใจแบบอากาศอัด (SCBA)
1๑
เรือทองแบนพรอมเครื่องทาย
1๒
เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม
1๓
เครื่องสูบน้ํา
1๔
ปั๊มสูบน้ําแบบจุมใชไฟฟูา
1๕
เลื่อยยนตแ บารแ 36 นิ้ว
1๖
เครื่องอัดอากาศแบบเคลื่อนที่
๑๗
เครื่องกําเนิดไฟฟูาพรอมอุปกรณแสองสวาง

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

จานวน
๓ คัน
๓ คัน
๑ คัน
๑ คัน
๑ คัน
๒ ชุด
๑ ตัว
๑๔๕ ตัว
๓๖ ชุด
๔ เครื่อง
๔ ลํา
๒ เครื่อง
๓ เครื่อง
๒ เครื่อง
๔ เครื่อง
๑ เครื่อง
๑ เครื่อง
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รูปแบบของสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
- การจั ด ท าเว็ บ ไซต์ ข องเทศบาล เทศบาลเมื อ งสุ ไ หงโก-ลกได จั ด ทํ า เว็ บ ไซตแ ข องเทศบาลชื่ อ
www.kolokcity.go.th เพื่อดําเนิ น การประชาสั มพันธแขอมูล และขาวสารของเทศบาล นอกจากนี้ยังจัดให มี
ชองทางสําหรับประชาชนไดรองเรียน รองขอ ขอมูลขาวสาร โดยจัดใหมีเว็บบอรแด และยังจัดระบบใหประชาชน
สามารถรองขอขอมูลขาวสารไดโดยตรงผานทางอีเมลแ ทางไลนแกลุมเทศบาลทาง facebook เทศบาลและสามารถ
download ขอมูลไดจากหนาเว็บไซตแ
- การจัดรายการทางสถานีวิทยุ ปัจจุบันเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ไดเชาเวลาเพื่อจัดรายการทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยสุไหงโก-ลก โดยมีชวงเวลาออกอากาศทุกวันพุธตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐–๑๑.๐๐ น.
โดยมีการออกอากาศขาวสาร ประกาศขาวประชาสั มพันธแตางๆที่ประชาชนควรทราบและเป็นชองทางการ
ติดตอสื่อสารกับประชาชน มีการเปิดรับสายโทรศัพทแเพื่อใหประชาชนไดติดตอเขามาพูดคุย
- การจัดทาหนังสือพิมพ์รายเดือน (Sungaikolok news) เป็นการจัดทําหนังสือพิมพแรายเดือน
โดยแตละเดือนจะรวบรวมผลการดําเนินงานของแตละกอง/สํานัก นํามาจัดรูปเลมและแจกจายใหกับประชาชน
ภายในเขตเทศบาล
- การจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร เทศบาลไดจัดทําศูนยแใหบริการขอมูลขาวสาร แกประชาชนและ
ผูสนใจ บริเวณชั้น ๒ ของสํานักงานเทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน) ซึ่งภายในหองศูนยแบริการขอมูลขาวสาร
ดังกลาว มีเอกสารที่เกี่ยวของกับเทศบาล เชน แผนพัฒนาเทศบาล เทศบัญญัติตางๆ เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ า ย บรรยายสรุ ป ฯลฯ ระเบี ย บ กฎหมาย ตลอดจนหนัง สื อ ที่มี เ นื้อ หาสาระหลากหลายให บ ริ การกั บ
ประชาชนที่ตองการรับรูขอมูลขาวสารของเทศบาล

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
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สถานะการคลัง
ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ๕ ปีย้อนหลัง
รายรับจริง
ประเภทรายรับ
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและ
ใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยแสิน
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชยแ
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดรายไดจากทุน
รวมรายได้จัดเก็บ
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

ประมาณการ
พ.ศ.๒๕๕๙

พ.ศ. ๒๕๕๕

พ.ศ. ๒๕๕๖

พ.ศ. ๒๕๕๗

พ.ศ.๒๕๕๘

15,011,215.94
๔,๑๑๖,๔๘๒.๐๓

16,172,467.10
๔,๐๕๙,๒๒๓,๓๙

๑๖,๑๔๐,๐๑๘.๓๔
๔,๓๘๕,๔๙๐.๐๗

17,371,014.65
4,651,674.16

15,580,000
4,016,000

๘,๒๗๔,๒๘๗.๐๒
๓,๓๕๕,๙๖๖.๒๕

๑๑,๓๘๖,๓๔๒.๖๕
๓,๒๗๓,๖๒๙.๘๗

๑๐,๙๒๒,๘๐๑.๗๙
3,797,492.70

9,472,148.07
3,965,724.13

11,000,000
3,000,000

๔๑๙,๗๘๐.๘๔
๔๓,๑๐๐
๓๑,๒๒๐,๘๓๒.๐๘

๙๘๙,๙๔๐.๘๗
๑๐๕,๐๐๐
๓๕,๙๘๖,๖๐๓.๘๘

732,571.35
216,600
36,194,974.25

858,428.50
128,000
36,446,989.51

660,000
100,000
34,356,000

๑๐๙,๗๑๔,๘๒๗.๒๔
๑๐๙,๗๑๔,๘๒๗.๒๔

๑๓๒,๐๙๖,๕๖๘.25
๑๓๒,๐๙๖,๕๖๘.25

125,001,941.32
125,001,941.32

135,654,858.88
135,654,858.88

128,050,000
128,050,000
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รายรับจริง
ประเภทรายรับ

พ.ศ. ๒๕๕๕

พ.ศ. ๒๕๕๖

พ.ศ. ๒๕๕๗

พ.ศ.๒๕๕๘

ประมาณการ
พ.ศ.๒๕๕๙

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่และภารกิจโอนเลือกทํา

198,322,387.57

39,633,946

130,909,935

37,393,380

107,924,221.69 102,182,656.28

31,518,000

-

94,031,057.44 110,498,273.80

126,979,240

198,322,387.57

230,547,472.69 235,847,659.72 272,926,208.80

164,372,620

339,376,535

398,630,644.82 397,044,575.29 445,028,057.19

326,778,620

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

-

เงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงคแ

-

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
รวม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

34,233,567

88,389,684
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รายจ่ายตามงบรายจ่าย
หมวดรายจ่าย
จ่ายจากงบประมาณ
๑. งบกลาง
๒. งบบุคลากร
๓. งบดําเนินการ
๔. งบลงทุน
๕. งบรายจายอื่น
๖. งบเงินอุดหนุน
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

พ.ศ.๒๕๕๕

10,117,878.25
61,809,286.30
82,241,152.60
19,865,716.18
11,045,316.15
185,079,349.48

พ.ศ.๒๕๕๖

ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๗

พ.ศ.๒๕๕๘

10,983,937.44
8,071,608.55
11,023,598.12
105,815,399.91 114,571,957.84 124,742,208.45
75,941,713.37 75,914,682.06
77,433,072.97
15,355,116.90 24,008,897.71
23,058,760.23
10,705,861.02 15,354,632.18
16,407,940.35
218,802,028.64 237,921,478.34 252,665,580.12

ประมาณการ
พ.ศ.๒๕๕๙
17,591,520
149,811,370
114,926,950
26,006,900
18,441,600
326,778,340
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ข้อมูลของสถานธนานุบาล
ปีงบประมาณ
รายการ
๑. เงินทุน (ทุนดําเนินการ)
๒. เงินทุนหมุนเวียน
๓. กําไรสุทธิ

พ.ศ. ๒๕๕๖
35,313,254.97

พ.ศ. ๒๕๕๗

พ.ศ. ๒๕๕๘

41,642,409.48

48,251,949.69

160,724,174.05 168,063,474.83 176,601,667.73
12,658,309.01

13,219,080.42

16,309,742.75

๔.๑ จํานํา (ราย)

36,558

41,714

48,266

๔.๒ ไถถอน (ราย)

34298

39,502

45,999

5,830,100

2,401,900

3,274,800

๔. ผูใชบริการ

๕. ทรัพยแที่หลุดจอง

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

หนา 72

ส่วนที่ ๒
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนที่ ๒
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
**************************************************
๑.สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
๑.๑ สรุปสถานการณ์พัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามที่เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้ดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑)
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓) ขึ้นมา เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
๒๕๕๗-๒๕๕๙) (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) และ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) อั น มี ลั ก ษณะเป็ น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น เป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อันเป็นลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละ
ปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจา
ทุกปี โดยเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
การจ่ายจากเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงานอื่นมาดาเนินงานให้ รวมทั้งวางแนวทาง
เพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี ทั้งนี้เทศบาลเมืองสุไหงโกลก ได้ดาเนินการตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว ตามแผนพัฒนาซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

หน้า ๗๓

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)

จานวนโครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ปรากฏอยู่ใน บรรจุในเทศบัญญัติ
แผนพัฒนาสาม
(นาไปปฏิบัติ)
ปี 255๗

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

15

1

6.67

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

44

39

88.63

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย

4

4

100.00

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน
การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

6

6

100.00

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8

6

75.00

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

13

13

100.00

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทีด่ ี

72

68

94.44

162

137

84.57

รวม

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

หน้า ๗๔

ตารางเปรียบเทียบแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๗ กับงบประมาณ ๒๕๕๗

แผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๗

งบประมาณ ๒๕๕๗

เปรียบเทียบ(ต่ากว่าแผน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

15

13,666,000

1

300,000

14

13,366,000

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

44

40,888,210

39

30,402,210

5

10,486,000

4

3,534,500

4

3,534,500

-

-

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว

6

2,340,400

6

2,340,400

-

-

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8

19,754,000

6

14,554,000

2

5,200,000

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

13

9,127,000

13

9,127,000

-

-

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

72

40,444,300

68

13,661,500

4

26,782,800

162

129,754,410

137

73,919,610

25

55,834,800

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
การรักษาความสงบเรียบร้อย

รวม

สรุป

และ

- แผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้จัดทาแผนงาน/โครงการไว้ทั้งหมด ๗ ยุทธศาสตร์ จานวนโครงการทั้งสิ้น ๑๖๒ โครงการ งบประมาณ 129,754,410 บาท
ได้รับงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น ๑๓๗ โครงการ งบประมาณ 73,919,610 บาท ต่ากว่าเปูาหมาย ๒๕ โครงการ งบประมาณ 55,834,800บาท
- โครงการในแผนพัฒนาพัฒนาสามปี ๒๕๕๗ ที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ ๒๕๕๗ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๕๗

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

หน้า 75

รายงานสรุปผลการดาเนินงานปี ๒๕๕๗
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ยุทธศาสตร์
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
4.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
5.ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
6.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.ด้านการบริหารจัดการที่ดี
รวม

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

แผนการดาเนินการ
อนุมัติงบประมาณ
ทั้งหมด
จานวน
จานวน
จานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
29
36,389,000
19
26,407,000
19
55
79,993,610
45
๕๗,๘๔๒,๐๑๐
36
4
3,534,500
4
3,534,500
3
7
32,340,400
6
2,040,400
5
8
19,754,000
6
14,554,000
5
13
9,127,000
13
9,527,000
12
96
57,386,870
93
31,884,370
89
212
238,525,380 186
145,789,280 169

เบิกจ่าย
งบประมาณ
26,340,062.18
43,970,193.06
3,476,860
1,950,311
11,909,993.09
8,611,744.29
29,358,519
125,617,682.62

หน้า 76

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๗

– ๒๕๕๙)
ปี ๒๕๕๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

โครงการ
(เป้าหมาย)

ผลการดาเนินงาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

19

19

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

45

36

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย

4

3

6

5

6

5

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

13

12

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทีด่ ี

93

89

186

169

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

รวมทั้งสิ้น
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา

90.86

- โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 169 โครงการ
- โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน - โครงการ
- โครงการที่ยกเลิก จานวน 43 โครงการ
* โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ยกเลิก ๒๖ โครงการ
* โครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ยกเลิก 17 โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

หน้า 77

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

จานวนโครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ปรากฏอยู่ใน บรรจุในเทศบัญญัติ
แผนพัฒนาสาม
(นาไปปฏิบัติ)
ปี 255๘

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

21

6

๒๘.๕๗

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

43

41

๙๕.๓๕

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย

4

4

๑๐๐.๐๐

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

8

6

๗๕.๐๐

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

11

9

๘๑.๘๒

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

13

12

๙๒.๓๐

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

79

76

๙๖.๒๐

179

154

๘๖.๐๓

รวม

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

หน้า 78

ตารางเปรียบเทียบแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๘ กับงบประมาณ ๒๕๕๘
แผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๘

งบประมาณ ๒๕๕๘

เปรียบเทียบ (ต่ากว่าแผน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

21

20,798,000

6

๒,๑๕๐,๐๐๐

15

๑๘,๖๔๘,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

43

32,243,220

๔๑

๓๐,๑๖๕,๐๘๐

2

๒,๐๗๘,๑๔๐

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย

4

2,822,000

๔

๒,๘๒๒,๐๐๐

-

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว

8

32,273,420

๖

๒,๒๒๓,๔๒๐

2

๓๐,๐๕๐,๐๐๐

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

11

13,509,700

๙

๑๒,๘๕๙,๗๐๐

2

๖๕๐,๐๐๐

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

13

8,707,000

๑๒

๘,๖๘๗,๐๐๐

1

๒๐,๐๐๐

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

79

38,428,880

๗๖

๓๒,๑๗๘,๘๘๐

3

๖,๒๕๐,๐๐๐

179

148,782,220

๑๕๔

๙๑,๐๘๖,๐๘๐

25

๕๗,๖๙๖,๑๔๐

รวม

สรุป

-

- แผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้จัดทาแผนงาน/โครงการไว้ทั้งหมด ๗ ยุทธศาสตร์ จานวนโครงการทั้งสิ้น ๑๗๙ โครงการ งบประมาณ ๑๔๘,๗๘๒,๒๒๐ บาท
ได้รับงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น ๑๕๔ โครงการ งบประมาณ ๙๑,๐๘๖,๐๘๐ บาท ต่ากว่าเปูาหมาย ๒๕ โครงการ งบประมาณ 5๗,๖๙๖,๑๔๐ บาท
- โครงการในแผนพัฒนาพัฒนาสามปี ๒๕๕๘ ที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ ๒๕๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๐๓

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

หน้า 79

รายงานสรุปผลการดาเนินงานปี ๒๕๕๘
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตร์
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒.ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
4.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
6.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗.ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
รวม

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

แผนการดาเนินการ
ทั้งหมด
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

37
47
6
11
11
13
85
210

อนุมัติงบประมาณ
จานวน
โครงการ

43,862,000 23
34,200,820 44
5,669,000 6
33,771,420 10
๑๓,๕๐๙,๗๐๐ 9
8,707,000 12
72,920,880 83
212,640,820 187

งบประมาณ

เบิกจ่าย
จานวน
โครงการ

21,206,000 22
32,285,080 33
5,669,000 6
33,728,320 9
๑๑,๓๕๙,๗๐๐ 7
8,865,000 10
67,976,780 75
181,089,880 161

งบประมาณ

21,025,726.84
26,043,822
5,657,250
3,526,727
๕,๔๗๔,๖๖๙.๕๙
8,434,960
27,371,072.93
97,534,228.36
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 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๘

– ๒๕๖๑)
ปี ๒๕๕๘

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

โครงการ
(เป้าหมาย)

ผลการดาเนินงาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

23

22

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

44

33

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6

6

10

9

9

7

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

12

10

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

83

76

187

163

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

รวมทั้งสิ้น
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา

๘๗.17

- โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน ๑๖๑ โครงการ
- โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๒ โครงการ
* โครงการก่อสร้างศูนย์อาหารเทศบาล (ตลาดขี้แพะ) กองสาธารณสุขฯ
* โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์แห่งใหม่ กองสาธารณสุขฯ
- โครงการที่ยกเลิก จานวน ๔๗ โครงการ
* โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ยกเลิก ๒๓ โครงการ
* โครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ยกเลิก 24 โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)

จานวนโครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ปรากฏอยู่ใน บรรจุในเทศบัญญัติ
แผนพัฒนาสาม
(นาไปปฏิบัติ)
ปี 255๙

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

17

-

-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

56

56

100.00

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย

1

1

100.00

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

9

4

44.44

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8

8

100.00

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

9

9

100.00

75

73

97.33

175

151

86.29

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
รวม

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
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ตารางเปรียบเทียบแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๙ กับงบประมาณ ๒๕๕๙
แผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๙

งบประมาณ ๒๕๕๙

เปรียบเทียบ (ต่ากว่าแผน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

-

17

งบประมาณ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

๑๗

๑๘,๑๓๐,๐๐๐

-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๕๖

๗๑,๔๗๗,๖๘๐

56

71,477,680

-

-

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย

๑

๒,๔๐๐,๐๐๐

1

๒,400,000

-

-

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว

๙

๔,๕๖๘,๖๐๐

4

๓,048,600

5

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘

๑๐,๔๒๓,๐๐๐

8

10,423,000

-

-

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

๙

๘,๒๒๗,๐๐๐

9

8,227,000

-

-

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗๕

๑๘,๖๓๔,๘๐๐

73

18,575,500

2

๕๙,๓๐๐

๑๗๕

๑๓๓,๘๖๑,๐๘๐

151

114,151,780

24

19,70๙,300

รวม

สรุป

๑๘,๑๓๐,๐๐๐

1,๕๒๐,๐๐๐

- แผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้จัดทาแผนงาน/โครงการไว้ทั้งหมด ๗ ยุทธศาสตร์ จานวนโครงการทั้งสิ้น ๑๗๕ โครงการ งบประมาณ ๑๓๓,๘๖๑,๐๘๐บาท
ได้รับงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น ๑๕๑ โครงการ งบประมาณ114,151,780 บาท ต่ากว่าเปูาหมาย ๒๔ โครงการ งบประมาณ ๑๙,๗๐๙,๓๐๐ บาท
- โครงการในแผนพัฒนาพัฒนาสามปี ๒๕๕๙ที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ ๒๕๕๙คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๙

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
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รายงานสรุปผลการดาเนินงานปี ๒๕๕๙
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตร์
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
4.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
5.ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
6.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
รวม

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

แผนการดาเนินการ
อนุมัติงบประมาณ
ทั้งหมด
จานวน
จานวน
จานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
44
38,755,000
24
17,286,000
13
64
78,080,680
63
77,399,940
48
1
2,400,000
1
2,400,000
1
9
4,568,600
6
3,738,600
6
14
28,993,300
13
25,153,300
8
9
8,227,000
9
8,767,000
7
102
37,598,800
97
32,935,500
79
243
198,623,380 213
167,680,340 162

เบิกจ่าย
งบประมาณ
8,172,000
59,986,316.68
2,397,000
2,861,344
8,785,418.91
7,838,905
21,043,563
111,084,547.59
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 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๙

– ๒๕๖1)
ปี ๒๕๕๙

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

โครงการ(เป้าหมาย)

ผลการดาเนินงาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

24

15

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

63

49

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย

1

1

6

6

13+(1) = 14
(หมายเหตุ โครงการที่ได้รับเงิน
อุดหนุน (การท่องเที่ยวและกีฬา)

11

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

9

7

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทีด่ ี

97

91

214

180

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รวมทั้งสิ้น
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา

๘๔.๑๑

- โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 16๓ โครงการ
- โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 17 โครงการ
- โครงการที่ยกเลิก จานวน ๓๔ โครงการ
* โครงการที่ยังไม่ดาเนินการ จานวน 13 โครงการ
* โครงการที่ยกเลิก จานวน 21 โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
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ตารางเปรียบเทียบในแต่ละปีงบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กับ ๒๕๕๘)
การ
ดาเนินงาน
จานวน
โครงการ
ร้อยละ

แผนพัฒนา
สามปี
๒๕๕๗
212

อนุมัติ
งบประมาณ
๒๕๕๗
186

แผนการ
ดาเนินงาน
๒๕๕7
186

ดาเนิน
การ
ได้จริง
169

แผนพัฒนา
สามปี
๒๕๕๘
210

อนุมัติ
งบประมาณ
๒๕๕๘
187

แผนการ
ดาเนินงาน
๒๕๕8
187

ดาเนิน
การ
ได้จริง
163

-

87.73

87.73

90.86

-

89.04

89.04

87.17

ผลการดาเนินงาน
(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กับ ๒๕๕๙)
การ
ดาเนินงาน
จานวน
โครงการ
ร้อยละ

แผนพัฒนา
สามปี
๒๕๕๘
210

อนุมัติ
งบประมาณ
๒๕๕๘
187

แผนการ
ดาเนินงาน
๒๕๕8
187

ดาเนิน
การ
ได้จริง
163

แผนพัฒนา
สามปี
๒๕๕๙
243

อนุมัติ
งบประมาณ
๒๕๕9
214

แผนการ
ดาเนินงาน
๒๕๕9
214

ดาเนิน
การ
ได้จริง
180

-

89.04

89.04

87.17

-

88.07

88.07

84.11

ดาเนิน
การ
ได้จริง

สาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ได้ดาเนินการตั้งงบประมาณ ตามแผนพัฒนาดังนี้
ผลการดาเนินงาน
(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กับ ๒๕๖๐)
การ
ดาเนินงาน
จานวน
โครงการ
ร้อยละ

แผนพัฒนา
สามปี
๒๕๕๙
243

อนุมัติ
งบประมาณ
๒๕๕9
214

แผนการ
ดาเนินงาน
๒๕59
214

ดาเนิน
การ
ได้จริง
180

แผนพัฒนา
สามปี
๒๕๖๐
192

อนุมัติ
งบประมาณ
๒๕60
171

แผนการ
ดาเนินงาน
๒๕60
171

-

88.07

88.07

84.11

-

89.06

89.06

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

ยังไม่ได้
ดาเนินการ
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-

๑.๒ การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาประจาปีเชิงปริมาณ
ตามที่ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิ ทธิผลสูงสุ ดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ข้อ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาเป็นผู้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาซึ่งคณะกรรมการจะต้องดาเนินการกาหนดแนวทาง
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็ นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี
ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สามารถนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้
(๑) เชิงปริมาณ
 ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๗
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕59)
- โครงการที่บรรจุในแผน
จานวน 212 โครงการ
- อนุมัติงบประมาณ
จานวน ๑๘๖ โครงการ
- สามารถดาเนินการได้
จานวน 169โครงการ
* คิดเป็นร้อยละ 90.86
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สามารถดาเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ ๕๐
ขึ้นไปของแผน ๗๙.๗๒
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕๖0)
- โครงการที่บรรจุในแผน
จานวน 210โครงการ
- อนุมัติงบประมาณ
จานวน ๑๘๗ โครงการ
- สามารถดาเนินการได้
จานวน 163โครงการ
* คิดเป็นร้อยละ 87.17
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สามารถดาเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 5๐
ขึ้นไปของแผน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๖๒
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 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕๖1)
- โครงการที่บรรจุในแผน
จานวน 243โครงการ
- อนุมัติงบประมาณ
จานวน ๒๑๔ โครงการ
- สามารถดาเนินการได้
จานวน ๑๘๐โครงการ
* คิดเป็นร้อยละ 84.11
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖1)
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สามารถดาเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อย
ละ 5๐ ขึ้นไปของแผน คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๐๗
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕60 – ๒๕๖2)
- โครงการที่บรรจุในแผน
จานวน 192โครงการ
- อนุมัติงบประมาณ
จานวน 171 โครงการ
* คิดเป็นร้อยละ 89.06
ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกในภาพรวม
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ
ระดับพอใจ
- พอใจมาก
ร้อยละ ๒๕.๑๕
- พอใจ
ร้อยละ ๖๖.๒๒
- ไม่พอใจ
ร้อยละ๘.๖๓
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ
ระดับพอใจ
- พอใจมาก
ร้อยละ ๑๑.๙๒
- พอใจ
ร้อยละ ๖๔.๓๙
- ไม่พอใจ
ร้อยละ๒๓.๖๙
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ
ระดับพอใจ
- พอใจมาก
ร้อยละ ๓๑.๓๐
- พอใจ
ร้อยละ ๖๔.๖๗
- ไม่พอใจ
ร้อยละ ๓.๘๑
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ คาดว่าจะสามารถทาให้ประชาชนเกิดความ
พึงพอใจมาก ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
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การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาประจาปีเชิงคุณภาพ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ในรอบปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ ได้ยึดถือปฏิบัติตามแผนพัฒนาที่วางไว้
โดยพิจ ารณาการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด ให้ มีประสิทธิภ าพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุดตอบสนองต่อ
ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้และมีการประสานแผนงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจาแนกตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ก่อสร้างและปรับปรุงถนน ก่อสร้างระบบระบาย
น้า อุดหนุนไฟฟูา และปรับปรุงติดตั้งระบบไฟฟูาแสงสว่างในสวนสาธารณะ
๒.ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
- ได้ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในชุมชนในเขตเทศบาล
- ได้ส่งเสริมจัดสวัสดิการ และสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้แก่ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้สูงอายุ และคน
พิการ
- ได้ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบที่มีคุณภาพพร้อมทั้งอุดหนุนให้กับนักเรียนและโรงเรียน
- ได้ส่งเสริมให้เด็ก/เยาวชน และประชาชนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีโดยการสนับสนุนการกีฬาและรณรงค์ให้
ห่างไกลจากยาเสพติด
- ได้ส่งเสริมการปูอง รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข
๓.ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
- ได้มีการจ้างเหมาผู้รักษาความปลอดภัยสานักงานเทศบาล สถานีขนส่งผู้โดยสาร และสวนสาธารณะ
ของเทศบาล
- ได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อปูองกันความปลอดภัยในพื้นที่
๔.ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
- ได้มีการส่งเสริมอาชีพเพื่อเสริมรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นทั้งพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรให้กับ
ชุมชน และสนับสนุนให้มีอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
๕.ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่
- ได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ได้มีการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ
๖.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
- ได้มีการอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ ศึกษาดูงานเพื่อนามาปรับใช้กับองค์กร พร้อมทั้งพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับเทศบาลในการวางแผนและกาหนดทิศทางในการแก้ปัญหาของชุมชน
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๒. ผลทีไ่ ด้รับจากการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่สาคัญ
ตามที่เทศบาลได้ดาเนิน งานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นซึ่งผลจากการ
ดาเนินงานของเทศบาลนั้น ผลที่ได้รับมีดังนี้
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละชุมชน เช่น ถนน ระบบระบายน้า ไฟฟูา
2. ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่
3. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน
4. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัยต่างๆ
5. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง
6. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข
7. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานต่างๆ ของเทศบาลได้แก่ การทาแผนชุมชน ส่วนร่วมในงาน
ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
๘. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ของเทศบาลด้วยความสะดวก
สาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ผลที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น มีดังนี้
๑. ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้น
2. ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่
3. มีการบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพื่อนาไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน
5. ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
๖. เมืองสุไหงโก-ลก มีจานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และเศรษฐกิจดีขึ้น
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๒.๒ ผลกระทบ
ในการดาเนินงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗–๒๕๖๐ สามารถดาเนินการ
โครงการได้ตามที่ประชาชนต้องการ ซึ่งการดาเนินงานของเทศบาล อาจส่งผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบ
ดังต่อไปนี้
* ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน
(๑) การสัญจรไปมาสะดวก
(๒) การขนถ่ายสินค้า รวดเร็ว
(๓) มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(๔) ลดปัญหาโรคระบบทางเดินหายใจจากฝุุนละออง
โครงการก่อสร้างและปรังปรุงคูระบายน้า
(๑) ลดปัญหาน้าขัง และแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในชุมชน
(๒) ลดปัญหาน้าท่วมถนนเมื่อฝนตก
(๓) ลดปัญหาน้าทิ้งจากบ้านพักอาศัย
- การดาเนินงานของเทศบาล ส่งผลในด้านลบ ดังต่อไปนี้
(๑) ขณะก่อสร้าง ทาให้มีเสียงดังรบกวน และฝุุนละออง
(๒) ทาไห้ไม่สะดวกในการสัญจร ไปมา
(๓) ไม่สะดวกในการจอดรถ และการเข้า-ออก จากบ้านพักอาศัย
(๔) ทาให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนขณะก่อสร้าง
* ด้านคุณภาพชีวิต
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ และสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้แก่ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้สูงอายุ และคนพิการ
(๑) การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ผู้ สู ง อายุ ท าให้ ผู้ สู ง อายุ มี ค วามสุ ข ได้ มี ก ารพบปะ แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ ได้ถ่ายทอดความรู้ วิถีชีวิตให้คนรุ่นหลัง
(๒) ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้มีการจัดทากิจกรรม เพื่อกลุ่ม เพื่อชุมชน สังคม เช่น
กลุ่มปลูกผักสานตะกร้า ถั่วคั่ว ดนตรีไทย ราไทย ฯลฯ
(๓) ผู้ สู ง อายุ ไ ด้ดู แ ลกัน เอง มี กองทุ นสวั ส ดิก าร และเยี่ ย มเยื อ นผู้ สู งอายุ ที่ข าดโอกาส เช่ น
ผู้สูงอายุติดเตียง
(๔) เจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสพบปะผู้สูงอายุง่ายขึ้น
(๕) ผู้สูงอายุและผู้พิการได้มีสวัสดิการ มีความสุขที่ได้รับการดูแล
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ส่งเสริมด้านการศึกษา จัดสรรเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสาหรับเด็กนักเรียน อุดหนุน
อาหารเสริม (นม) พัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อุดหนุนอุปกรณ์
การเรียนและอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน
(๑) เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ 100%ทุกวัน
(๒) เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาด มีประโยชน์ และถูกหลักโภชนาการ
ครบทั้ง 5 หมู่
(๓) เด็กนักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
(๔) เด็กนักเรียนมีผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้น
(๕) เด็กนักเรียนมีน้าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
(๖) นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าเล่าเรียน
หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อย่างเท่าเทียมกัน
(๗) ลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง
(๘) ผู้เรียนได้รักการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรกาหนดและมีคุณภาพสูงขึ้น
ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด
(๑) ชุมชนมีความรักและสามัคคีมีสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกันทั้งยังช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้สุขภาพ
โดยการใช้กีฬาเป็นสื่อและห่างไกลยาเสพติด
(๒) ประชาชน/เยาวชน มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง
ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
(๑) ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจในหลักสุขาภิบาล สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
และพัฒนาสถานประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง
(๒) การประกอบกิจการต่างๆ ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และสิ่งแวดล้อม
(๓) ปัญหา เหตุราคาญที่เกิดจากสถานประกอบกิจการต่างๆ ลดลง
ส่งเสริมควบคุมและปูองกันโรคติดต่อประจาถิ่นในชุมชน
(๑) ประชาชนมีความรู้และปูองกันตนเองจากโรคได้
(๒) ลดการเจ็บปุวยจากโรคต่างๆ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
* ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
ส่งเสริมการพัฒนาและฝึกอาชีพประชาชนในท้องถิ่น โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
(๑) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีการพัฒนาอาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้ช่วยบรรเทา
ปัญหารายได้ของครอบครัวได้
(๒) เกิดความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักการครองตน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
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ส่งเสริมโครงการด้านการท่องเที่ยวในอาเภอสุไหงโก-ลก เช่นโครงการถนนคนเดิน และเทศกาลอาหารจานเด็ด
(๑) โครงการถนนคนเดิน เป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ร้านค้าที่ได้มาร่วมออกร้านจาหน่ายสินค้า
ทาให้ร้านค้าเป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้าในพื้นที่มากขึ้น และทาให้มีกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ เพิ่มขึ้น
(๒) โครงการถนนคนเดิน เป็นการกระตุ้นการสร้างรายได้ให้แก่ชาวอาเภอสุไหงโก-ลก
เพื่อชดเชยรายได้ที่หายไปจากสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่า
(๓) เทศกาลอาหารจานเด็ด ทาให้ ภาพลักษณ์ของอาเภอสุไหงโก-ลก เป็นเมืองการท่องเที่ยว
กระตุ้นเศรษฐกิจการค้าในพื้นที่ทาให้คึกคักมากขึ้น ทาให้คนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียมาร่วมงานเป็น
จานวนมาก
* ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมด้านการจัดทาระบบขยะ
(๑) ประชาชนมีรายได้พิเศษจากการคัดแยกขยะ
(๒) ปริมาณขยะตกค้าง มีจานวนลดน้อยลง ส่งผลให้บ้านเมืองมีความสะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
(๓) สามารถลดปัญหาความเดือดร้อนราคาญจากมลพิษทางอากาศ เช่น กลิ่นเหม็น
(๔) ตลาดสดเทศบาลมีความสะอาดผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ
* ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ส่งเสริมจัดงานประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น
(๑) สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาและสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น
(๒) ทาให้ชุมชนมีความสามัคคีภายในชุมชนและในท้องถิ่นมากขึ้น
(๓) ทาให้มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และวัด ซึ่งเป็นศูนย์รวม
จิตใจของชาวไทยพุทธ
* ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงานภายในองค์กร
(๑) ทาให้มีความพร้อมในการใช้งานมากขึ้น
(๒) สะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ และความต้องการของชุมชน
(๑) ชุมชนเริ่มเข้าใจและมีแผนในการพัฒนาชุมชนของตนเองมากขึ้น
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๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-2559
สานักปลัดฯ (งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
ปัญหา
(๑) ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานในปัจจุบัน ทาให้ควบคุม
ผู้ประกอบการต่างๆ ไม่ได้เท่าที่ควร
(๒) พนั กงานจ้ างเทศกิจ ขาดการฝึ กอบรม ทักษะ ความรู้ด้านงานเทศกิจ ทาให้ การปฏิบัติงานไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร
(๓) ผู้ประกอบการค้า ไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ เนื่องจากยังขาดจิตสานึก ความรู้ ความเข้าใจ
ในการใช้ที่สาธารณะร่วมกัน
อุปสรรค
(๑) เจ้าหน้าที่หรือพนักงานจ้าง ยังขาดจิตสานึกและขาดวินัยในการทางาน ทาให้ผลงานไม่ได้ตรงตาม
เปูาหมายที่วางไว้
(๒) การบังคับใช้กฎหมายกับคนในพื้นที่ ไม่สามารถบังใช้กฎหมายได้เต็มที่ เนื่องจากสภาพทางสังคมและ
วิถีของคนในสังคม
แนวทางแก้ไข
(๑) เพิ่มอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ในงานเทศกิจ ให้เพียงพอต่อปริมาณงานในปัจจุบัน
(๒) ควรจัดการฝึกอบรมความรู้ ทักษะ และศึกษาดูงานด้านงานเทศกิจ
(๓) จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการค้า ให้มีจิตสานึกในการใช้ที่สาธารณะร่วมกัน
(งานกิจการสถานีขนส่ง)
ปัญหา
(๑) สถานีขนส่งผู้โดยสารมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย
(๒) การบังคับใช้กฎหมาย
อุปสรรค
(๑) การซ่อมบารุงทรัพย์สินของสถานีขนส่งที่ชารุดหลายอย่าง ต้องใช้งบประมาณจานวนมาก ทาให้ซ่อม
บารุงเฉพาะที่เร่งด่วนและจาเป็น
(๒) สถานีขนส่งไม่มีอานาจบังคับใช้กฎหมาย เช่นกฎหมายการจราจร การขนส่ง
แนวทางแก้ไข
(๑) เทศบาลจัดสรรเงินช่วยสถานีขนส่งเพิ่มขึ้น
(๒) ควรจัดประชุม ชี้แจงทาความเข้าใจกับผู้ประกอบการ ที่ใช้บริการสถานีขนส่งเทศบาลฯ
(๓) ควรแจ้งและประสานงานกับหน่วยงานหลักที่มีอานาจ สามารถมาบังคับใช้กฎหมายได้
(งานทะเบียนราษฎรและบัตร)
ปัญหา
(๑)การขอเลขที่บ้าน
อุปสรรค
(๑) ผู้ที่มาติดต่อขอมีเลขที่บ้าน สร้างบ้านโดยไม่ขออนุญาตจากกองช่าง
(๒) ผู้ติดต่อขอมีเลขที่บ้านดัดแปลงโดยไม่ขอนุญาติจากกองช่าง
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แนวทางแก้ไข
(๑) แนะนาให้ประชาชนไปติดต่อยื่นคาร้องกับกองช่างก่อนและเมื่อกองช่างออกหนังสือรับรองจากกอง
ช่างแล้วจึงมายื่นที่งานทะเบียนราษฎรได้
กองคลัง (งานพัสดุ)
ปัญหา
(๑) การกาหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ไม่เหมาะสม
(๒) การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กาหนดไว้
แนวทางแก้ไข
(๑) ควรกาหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ โดยไม่ต้องมีรายละเอียดมาก สามารถอ่านแล้วเข้าใจง่ายและไม่
ซับซ้อน ไม่ควรระบุสเปคครุภัณฑ์ ยี่ห้อของรุ่น
(๒) คุณลักษณะของครุภัณฑ์ ให้ใช้คาว่า “ไม่น้อยกว่า” หรือ “ไม่ต่ากว่า” เพื่อเป็นการปูองกันความ
ผิดพลาดในเรื่องของขนาดและปริมาณของครุภัณฑ์
(๓) แต่ละกองควรดาเนินการตามแผนที่ได้กาหนดในช่วงระยะเวลาที่ได้วางไว้
(งานแผนที่ภาษี)
ปัญหา
(๑) การจัดเก็บเอกสารยังไม่เป็นระบบ ทาให้การค้นหาข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า
(๒) สถานที่ให้บริการคับแคบ ทาให้ผู้มารับบริการชาระภาษีไม่สะดวกสบาย
(๓) ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทาให้ไม่มีการกระจายงานเพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพ
อุปสรรค
(๑)ขาดแคลนเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ
(๒) ขาดแคลนบุคลากรเจ้าหน้าที่
แนวทางแก้ไข
(๑) ควรนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้ค้นหาข้อมูลผู้ชาระภาษีและการรับชาระภาษี
ประเภทต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) ควรปรับปรุงสถานที่รับบริการชาระภาษีให้สะดวกสบาย เพื่อจูงใจให้ประชาชนมาชาระภาษีมากขึ้น
(๓) ควรให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ด้านการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อให้งานด้านการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น
กองช่าง
ปัญหา
(๑) ขาดบุคลากรในการปฏิบั ติงาน คือ ด้านช่างสารวจ ออกแบบ ประมาณการ ระดับปฏิบัติการไม่
เพียงพอ ทาให้การดาเนินงานล่าช้า งานไม่แล้วเสร็จในเวลาที่กาหนด
(๒) ขาดหัวหน้าฝุายควบคุมการก่อสร้าง
(๓) ขาดวิศวกรโยธาในการออกแบบโครงสร้างอาคาร โดยงานบางโครงการเป็นการก่อสร้างอาคารใหม่
จาเป็นต้องใช้วิศวกร ออกแบบโครงสร้าง ก่อนที่จะทาการเขียนแบบ และประมาณการ
(๔) ขาดสถาปนิก ในการออกแบบทางสถาปัตยกรรม โดยงานประเภท จาเป็นต้องใช้ สถาปนิกในการ
ออกแบบ ตกแต่ง ได้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน เช่น ห้องประชุม ห้องทางานผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น
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(๕) ขาดนายช่างเขียนแบบ จ าเป็นต้องเพิ่มจานวนนายช่างเขียนแบบ ในกรณีที่เป็นงานสร้างอาคาร
จาเป็น ต้องใช้ช่างเขียนแบบ เขีย นแปลน และขยาย Detail งานต่างๆ ให้ ชัดเจน เพื่อลดปัญหาที่ห น้างาน
เนื่องจากแบบไม่ชัดเจน
(๖) ขาดนักผังเมือง เนื่องจากเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้ถูกบังคับให้ใช้กฎกระทรวงบังคับใช้ผังเมือง
รวมนราธิวาส ควบคู่กับ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร จาเป็นต้องมีผู้รับผิดชอบเฉพาะด้านในการดูแลเมืองการ
จัดทาผังเมืองรวม สารวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง ให้คาปรึกษาด้านผังเมือง ควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมือง
เป็นต้น
อุปสรรค
การมอบหมายงาน การแบ่งงาน งานสารวจออกแบบ ประมาณการโครงการใหญ่ และการควบคุมอาคาร
ไม่มีเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการเพียงพอ นายช่างโยธาอวุโส รักษาราชการแทนหัวหน้าฝุายควบคุมการก่อสร้าง
ปฏิบัติงานหลายหน้าที่ ทาให้ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างล่าช้า
แนวทางแก้ไข
เพิ่มอัตรากาลังของเจ้าหน้าที่ ให้เพียงพอต่อปริมาณงานในปัจจุบัน
กองวิชาการและแผนงาน (งานนิติการ)
ปัญหา
(๑) การดาเนินการจัดเก็บรวบรวมเอกสาร งานนิติการ ยังไม่เป็นระบบ ยากแก่การค้นหาหรือตรวจสอบ
เนื่องจากการจัดเก็บด้วยวิธีการปัจจุบันยังค้นหายากโดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวกับคดี
แนวทางแก้ไข
(๑) ควรจัดเก็บรวบรวมเอกสารงานนิติการเป็นระเบียบเรียบร้อย มีระบบการจัดการที่ดี
(งานจัดทางบประมาณ)
ปัญหา
(๑)กิจกรรมด้านการจัดทาเทศบัญญัติ การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ยังมีความเสี่ยงในการดาเนินงาน
เสนอร่างเทศบัญญัติต่อสภาท้องถิ่นไม่ทันภายใน วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ไม่แล้วเสร็จตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๔๓
แนวทางแก้ไข
(๑) ขอข้อมูลเบื้องต้นให้เร็วขึ้น แล้วเสนอเจ้าที่งบประมาณ ทาการพิจารณาตรวจสอบในชั้นต้น และ
เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นจะได้นาเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายใน ๑๕ สิงหาคม
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ส่วนที่ ๓
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๓
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**************************************************
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
การจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทยกาลังอยู่ระหว่าง
การเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง ร่ า งกรอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ต ามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการจั ด ท าร่ า งยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สรุปย่อได้ ดังนี้
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๑. ความเป็นมา
คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2558 เห็ น ชอบให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ท า
ยุทธศาสตร์ชาติมีอานาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการดาเนินงานในระยะที่2ของรัฐบาล (ปี2558-2559) และกรอบการปฏิรูป
ในระยะที่3 (ปี 2560เป็นต้นไป) คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ดาเนินการยกร่าง
กรอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20ปี ตามแนวทางที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ก าหนดโดยได้ มี ก ารน าความคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วนได้แก่ภาคราชการภาคเอกชน
ภาคการเมือ งและนั กวิช าการรวมถึ งได้พิจารณานาข้อคิดเห็ นจากสภาปฏิรูปแห่ งชาติและความคิดเห็ นจาก
ภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วยและได้นาเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ช าติระยะ
20 ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ในการดาเนินการขั้นต่อไปคณะกรรมการ
จัดทายุทธศาสตร์ชาติจะนาเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และจะได้มีการ
รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนที่จะนาเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์
ชาติมาใช้เป็นกรอบในการกาหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นช่วงเวลาของ
การประกาศใช้แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติฉบับที่ 12 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2554)
นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆจะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปี มาถ่ายทอด
ลงสู่ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารระดั บ กระทรวงและแผนพั ฒ นารายสาขาในระหว่ า งที่ ก ลไกการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการดาเนินการซึ่งคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม
2560
สาระสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติกาลังดาเนินการยกร่างอยู่ ในขณะ
นี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติ
และมาตรการเฉพาะซึ่งเป็นแนวทางทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งดาเนินการไปพร้อมกัน
อย่างประสานสอดคล้องเพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการคือ ประเทศไทยมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนในทุก
สาขาของกาลังอานาจแห่งชาติอันได้แก่ การเมืองภายในประเทศการเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจสังคมจิตวิทยา
การทหารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติอันได้แก่การมีเอกราชอธิปไตยและบูรณภาพแห่งเขตอานาจรัฐการดารงอยู่
อย่ างมั่น คงยั่งยื น ของสถาบั น หลักของชาติการดารงอยู่อย่า งมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบการอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนความ
ยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความมั่น คงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

หน้า ๙๘

ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็น
ภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า
ยุทธศาสตร์
ในการที่จะบรรลุ วิสัย ทัศน์และทาให้ ประเทศไทยพัฒ นาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้นจาเป็น
จะต้องมีการวางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและกาหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาค
ส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันดังนั้นจึงจาเป็นจะต้องกาหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาวเพื่อถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการและสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของ
ประเทศไทยร่ ว มกั น และเกิ ดการรวมพลั ง ของทุ กภาคส่ ว นในสั งคมทั้ งประชาชนเอกชนประชาสั ง คมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันมีรายได้สูงอยู่ในกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้วคนไทยมีความสุขอยู่ดีกินดีสังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรมซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะ
ใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ต่อจากนี้ไปจะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ได้แก่
1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
(1) เสริ ม สร้ า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก และการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัดคอร์รัปชั่นสร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือ ระหว่างประเทศทุกระดับและรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจส่งเสริมการค้าการลงทุนพัฒนาสู่ชาติการค้า
(2) การพัฒ นาภาคการผลิ ต และบริ ก ารเสริม สร้ า งฐานการผลิ ตเข้ ม แข็ง ยั่ ง ยืน และส่ ง เสริ ม
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาทักษะผู้ประกอบการยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งความมั่นคงและพลังงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการวิจัยและพัฒนา
(6) การเชื่ อ มโยงกับ ภู มิภ าคและเศรษฐกิ จ โลกสร้ างความเป็น หุ้ น ส่ ว นการพั ฒ นากั บนานา
ประเทศส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจฯลฯ
3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒ นธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) จัดระบบอนุรักษ์ฟื้นฟูและปูองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้าเน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสร้างบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ
(6) ให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
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๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 12 (พ.ศ.2560-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
เป้าหมายที่ 1 คนไทยทุกกลุ่มวัยมีทักษะและความรู้ความสามารถที่จะเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ
แนวทางการพัฒนา
• ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
• พัฒนาเด็กวัยเรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์มีทักษะการท่างานและการใช้ชีวิต
ที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน
• ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดงาน
• พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุให้มีโอกาสเข้าสู่ตลาดงานเพิ่มขึ้น
• การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย
เป้าหมายที่ 2 คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
แนวทางการพัฒนา
• ขยายผลความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาภาคเอกชนและผู้เชี่ยวชาญในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
• ส่งเสริมระบบทวิภาคี หรือ สหกิจศึกษา
• พัฒนาคุณภาพครู
• พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย
• ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างบ้านวัดโรงเรียนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
เป้าหมายที่ 3 คนไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพที่ลดลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
แนวทางการพัฒนา
• พัฒนาความรู้ในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
• พัฒนารูปแบบการออกกาลังกายและโภชนาการ
• ควบคุมการส่งเสริมการตลาดในผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ
• สร้างกลไกในการจัดท่านโยบายสาธารณะที่ต้องคานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
เป้าหมายที่ 4 คนไทยมีจิตสานึกพลเมืองและมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมไทย
แนวทางการพัฒนา
• การเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะคนให้มีคุณภาพ
• การหล่อหลอมคนไทยให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีและภาคธุรกิจท่าธุรกิจเพื่อสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
เป้าหมายที่ 1 ลดปัญหาความเหลื่อมล้าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมแตกต่าง
กันและแก้ไขปัญหาความยากจน
แนวทางการพัฒนา
• การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายได้ให้ครอบคลุมประชากรทั่วประเทศเพื่อขยายความคุ้มครอง
ทางสังคมและการจัดสวัสดิการที่สามารถเจาะจงกลุ่มเปูาหมายได้
• การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงิน
ฐานรากโดยสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงในชุมชนเสริมสร้างกระบวนการวิจัยในชุมชนเพื่อนาไปสู่การ
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แก้ไขปัญหาในชุมชนส่งเสริมการใช้ ICT ในการสร้างการจัดการความรู้ในชุมชนส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ผู้ประกอบการระดับ
• การกาหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้าในสังคมและเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มคนที่มี
รายได้น้อยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยเพิ่มการจัดเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สินจัดสรรงบประมาณเชิงบูรณาการ
และเชิงพื้นที่ที่มีการกาหนดเปูาหมายเพื่อลดความยากจนและลดความเหลื่อมล้าในสังคมควบคู่ไปกับเปูาหมาย
ทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
• การให้ความช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเป็นแต้มต่อแก่กลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มี
รายได้ต่าสุดอาทิการสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่กลุ่มเปูาหมายอย่างต่อเนื่องการจัดบริการ
ด้านสุขภาพให้กับประชากรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลการเพิ่มแต้มต่อในการจัดการคุ้มครองทางสังคมและสวัสดิการ
• การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคโดยการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิและ
หน้าที่ตามกฎหมายแก่ประชาชนการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของระบบยุติธรรมชุมชน
• การกระจายการให้บริการภาครัฐทุกประเภทให้มีความครอบคลุมทั่วถึงทั้งในเชิงปริ มาณและ
คุณภาพรวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรให้มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรม
• การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาด้านการคลัง
• เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการงบประมาณของประเทศ
• พัฒนาการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ
• ใช้มาตรการภาษีสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
• ปรับโครงสร้างฟื้นฟูและพัฒนาประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาฐานะการเงิน
• ลดความเสี่ยงทางการคลังจากภาระค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสังคม
• กระจายอานาจการปกครองทางการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• ทบทวนบทบาทของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในการจัดบริการสาธารณะ
แนวทางการพัฒนาด้านการเงิน
โดยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินขยายการเข้าถึงบริการทางการเงิน
พัฒนานวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ๆและเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้
เป็นกลไกที่สนับสนุนดาเนินนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา
แนวทางการพัฒนา
• การพัฒนาภาคการเกษตรโดยพัฒนาแหล่งน้าขยายโอกาสในการเข้าถึงพื้นที่ท่ากินเสริมสร้าง
ขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตรเร่งขยายผลแนวคิดการทาการเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตร
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• การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมโดยพัฒนาความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมศักยภาพปัจจุบันและ
วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมสาหรับอนาคต
• การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยวโดยเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจ
ของภาคบริการให้เติบโตและสนับสนุ นภาคการผลิตส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนภาคบริการ
และการท่องเที่ยวและปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
• การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุนเพื่อรองรับความเป็นชาติการค้า
• การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันอาทิฝีมือแรงงานระบบทรัพย์สินทาง
ปัญญาและกฎระเบียบต่างๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 1 เพิ่มพื้นที่ป่าไม้และแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
แนวทางการพัฒนา
• อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้
• ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
• พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ
• คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
• วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร่
เป้าหมายที่ 2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้าในพื้นที่ 25 ลุ่มน้าของประเทศอย่างมั่นคงปลอดภัยและ
เท่าเทียม
แนวทางการพัฒนา
• สนับสนุนให้มีแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรน้าแบบบูรณาการในระดับลุ่มน้าทั้ง 25 ลุ่มน้า
• ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้าทั้งระบบอย่างยั่งยืน
• นากระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่ องมือในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า
• สร้างความมั่นคงและเท่าเทียมด้านน้าเพื่อการบริโภคอุปโภคและน้าเพื่อสนับสนุนภาคการผลิต
เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและ
ระบบนิเวศ
แนวทางการพัฒนา
• เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ
• เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้าและอากาศ
• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอาทิการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
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เป้าหมายที่ 4 เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แนวทางการพัฒนา
• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
• บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
• การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง และยั่งยืน
เป้าหมายที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศตลอดไป
แนวทางการพัฒนา
• จัดกิจกรรมเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
• เสริมสร้างความมั่นคงและปูองกันการล่วงละเมิดสถาบันหลักของชาติ
เป้าหมายที่ 2 ประเทศชาติมีความมั่นคงทุกมิติและสังคมมีความสมานฉันท์เพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา
• สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดเห็นที่แตกต่างบนพื้นฐานสิทธิและหน้าที่ตาม
ระบอบประชาธิปไตย
เป้าหมายที่ 3 พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีเศรษฐกิจดีขึ้นและประชาชนมีสันติสุขและปลอดภัย
แนวทางการพัฒนา
• ขจัดความขัดแย้งลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจเข้าถึงพัฒนา” พร้อมทั้งสร้างโอกาสใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่
เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยสามารถรับมือกับภัยคุกคามและมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา
• พัฒนาศักยภาพและความพร้อมกาลังปูองกันประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ
• ดาเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างสมดุล
เป้าหมายที่ 5 ความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ากว่าอันดับที่ 20 และด้านไซเบอร์ต่ากว่าอันดับที่ 10
ของโลก
แนวทางการพัฒนา
• พั ฒ นาระบบงานด้ า นการข่ า วกรองควบคู่ กั บ การพั ฒ นาแผนหลั ก นิ ย มที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ มี
ประสิทธิภาพ
เป้าหมายที่ 6 สาธารณภัยต่างๆมีแนวโน้มลดลง
แนวทางการพัฒนา
• พัฒนาระบบการแจ้งเตือนการปูองกันการเผชิญเหตุในภาวะวิกฤติ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย
เป้าหมายที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจให้อยู่
ในอันดับสองของอาเซียน
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แนวทางการพัฒนา
• ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานบทบาทภารกิจและคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใส
ทันสมัยคล่องตัวมีขนาดที่เหมาะสมเกิดความคุ้มค่า
• ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐเพื่อให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ
• เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล
เป้าหมายที่ 2 เพิ่มจานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา
• เร่งทบทวนการกระจายอานาจการถ่ายโอนภารกิจเรื่องการศึกษาและสาธารณสุข
• พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคลากร
• เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการและปรับปรุงระบบบริหารจัดการรายได้และเงิน
อุดหนุนของท้องถิ่น
เป้าหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันให้อยู่สูงกว่าร้อยละ 50
แนวทางการพัฒนา
• ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง
• ปูองกันการทุจริตโดยอุดช่องโหว่ของกฎหมายในการต่อต้านการทุจริต
• วางระบบและกระบวนการจัดการต่อกรณีทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
เป้าหมายที่ 4 ลดข้อร้องเรียนของประชาชนที่ไม่ได้รับการอานวยความยุติธรรมอย่างเสมอภาคเป็น
ธรรม
แนวทางการพัฒนา
• ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัยเป็นธรรมและสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
เป้าหมายที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม
แนวทางการพัฒนา
• พัฒนาระบบขนส่งทางรางขนส่งสาธารณะในเขตเมืองโครงข่ายทางถนนระบบขนส่งทางอากาศ
และระบบขนส่งทางน้า
เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคมนาคม
แนวทางการพัฒนา
• สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนา
ระบบการกากับดูแลในระบบขนส่ง
เป้าหมายที่ 3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
แนวทางการพัฒนา
• พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระบบการอ่านวย
ความสะดวกทางการค้าและบริหารจัดการระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
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เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาด้านพลังงาน
แนวทางการพัฒนา
• ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
• จัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการใช้และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
• เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด
• ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพลังงานและเพิ่มโอกาสของไทยในการพัฒนาพลังงานใน
ภูมิภาคอาเซียน
เป้าหมายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
แนวทางการพัฒนา
• พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
• ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ
• ส่งเสริมนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอวกาศของไทยพัฒนา
ความรู้และทักษะของประชาชน
• สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
เป้าหมายที่ 6 การพัฒนาสาธารณูปการ (น้าประปา)
แนวทางการพัฒนา
• พัฒนาระบบน้าประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง
• บริหารจัดการการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม
• เร่งรัดการลดอัตราน้าสูญเสียในเชิงรุกควบคู่กับการบ่ารุงรักษาเชิงปูองกันของระบบประปาทั่ว
ประเทศ
• เร่งปรับปรุงโครงสร้างการบริหารกิจการประปา
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม
เป้าหมายที่ 1 เพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาสู่ร้อยละ 1.5 ของ GDP และมี
สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเป็น 70:30
แนวทางการพัฒนา
• เร่ ง ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด สั ง คมนวั ต กรรมและผลั กดั น งานวิ จั ยสู่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ โ ดยเสริ ม สร้ า ง
นวัตกรรมภาคธุร กิจ พัฒ นานวัตกรรมภาครัฐ และภาคสังคมตลอดจนผลั กดันงานวิจัยสู่ นวัตกรรมเพื่อให้ เกิด
ประโยชน์คุ้มค่า
• พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม
เปูาหมายที่ 2 เพิ่มจานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน
แนวทางการพัฒนา
• เร่ งการผลิ ตบุ ค ลากรสายวิ ทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีใ ห้ พอเพีย งและสอดคล้ องกับความ
ต้องการในอนาคตเร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ
• พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี
• พัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรวิจัยทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
• ดึงดูดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศให้มาท่างานในประเทศ
ไทย
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• ส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์
และคณิตศาสตร์
• ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ
• พัฒนาตลาดรองรับงานส่าหรับบุคลากรวิจัย
เป้าหมายที่ 3 เพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และด้าน
เทคโนโลยีจัดโดย IMD ให้อยู่ในล้าดับ 1 ใน 30
แนวทางการพัฒนา
• ปรับปรุงและพัฒนาระบบรองรับเทคโนโลยีสาคัญๆให้เกิดประสิทธิภาพ
• ส่งเสริมการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐาน
• สนับสนุนให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนจัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาในประเทศ
• สนับสนุนเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆและหลากหลายเพื่อเป็นกลไกระดมทุน
• เร่ งพัฒนาและประชาสั มพันธ์ศูนย์แห่งความเป็นเลิ ศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
อุทยานวิทยาศาสตร์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค
• สนับสนุนให้เกิดการร่วมท่างานและแบ่งปันทรัพยากรด้านอุปกรณ์เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ
ทดลองระหว่างสถาบันวิจัยสถาบันการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน
แนวทางการพัฒนา : ด้านการบริหารจัดการ
• ส่งเสริมการปรับโครงสร้างและบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• จัดให้มีระบบประเมินความสามารถด้านนวัตกรรมของสถาบันวิจัย
• ส่งเสริมให้มีราชบัณฑิตสภาทางวิทยาศาสตร์ผ่านทางกลไกที่มีอยู่
• ปรับระบบการบริหารจัดการงบประมาณ
• ส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดท่าแผนปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมรายสาขา
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภูมิภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ 1 ช่องว่างรายได้ระหว่างภาคลดลงและมีการกระจายรายได้ของประชาชนอย่างเป็น
ธรรมมากขึ้น
แนวทางการพัฒนา
• พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความยั่งยืน / ยกระดับการท่องเที่ยวสู่นานาชาติ /
เสริมสร้างมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว
• พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร
• พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
• ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /วางระบบปูองกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม
• เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
• พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ
• ยกระดับฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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เป้าหมายที่ 2 เมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดีเศรษฐกิจดีและ
การเดินทางสะดวก
แนวทางการพัฒนา
• พัฒนาเมืองหลักพัฒ นาสภาพแวดล้ อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่และ
ปลอดภัย พัฒ นาระบบขนส่ งสาธารณะในเขตเมืองรักษาอัตลั กษณ์ของเมืองเพิ่มประสิ ทธิภ าพการบริห ารจัด
การเมือง
• พัฒนาเมืองสาคัญอาทิกรุงเทพฯเมืองปริมณฑลขอนแก่นนครราชสีมาภูเก็ตหาดใหญ่และเมือง
ใหม่บริเวณชุมทางเชื่อมโยงการขนส่งระบบรางที่เกิดขึ้นใหม่ที่สาคัญ
เป้าหมายที่ 3 พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
• เร่งรัดการแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจหลักให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม
• สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลัก
• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพบริการสังคมเพื่อรองรับการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน
และการเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ
เป้าหมายที่ 4 พื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนมีการพัฒนาที่เกิดผลเป็นรูปธรรม
แนวทางการพัฒนา
• ส่งเสริมและอานวยความสะดวกการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
• สนับสนุนการพัฒนากิจกรรมเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และยกระดับกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในพื้นที่
• ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์
จากการพัฒนา
• บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค
เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยมีบทบาทหน้าในภูมิภาคทั้งด้านโลจิสติกส์การค้าการบริการและการลงทุน
แนวทางการพัฒนา
• เร่ งพัฒ นาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ งโลจิส ติกส์ และโทรคมนาคมภายใต้ความ
ร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน
เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการกระจายความเจริญในภูมิภาคเอเชียกลุ่มอาเซียนและ
อนุภูมิภาค
แนวทางการพัฒนา
• พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจและการบริการและการลงทุนที่มี
สมรรถนะสูงและเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค
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เป้าหมายที่ 3 ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนมีความเชื่อมโยงกันเพื่อรองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
แนวทางการพัฒนา
• ส่งเสริม Outward Investment เพื่อขยายฐานการผลิตการค้าการบริการของผู้ประกอบการ
ไทยสร้างผลตอบแทนจากเงินทุนและ know how ของไทยและพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นชาติการค้า
(Trading Nation)
เป้าหมายที่ 4 ไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่เชื่อมั่นของนานาชาติในฐานะประเทศที่มาตรฐาน
ดาเนินการต่างๆเป็นไปตามมาตรฐานสากลและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ
แนวทางการพัฒนา
• มุ่งเปิ ดประตูการค้าและพัฒ นาความร่ว มมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลั กษณะหุ้ นส่ ว นทาง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Partner) ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน
เป้าหมายที่ 5 ไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สาคัญทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคโดยมีส่วนร่วม
สาคัญในการกาหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ
แนวทางการพัฒนา
• การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคภูมิภาคและนานาประเทศ
• การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาค
เป้าหมายที่ 6 ภาคเอกชนไทยมีเครือข่ายและองค์ความรู้ที่ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน
การขยายตลาดทัง้ ตลาดเดิมและตลาดใหม่
แนวทางการพัฒนา
• บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆภายในประเทศและภารกิจด้านการต่างประเทศ
๑.๓ นโยบายของคณะรัฐมนตรี
นโยบายของคณะรัฐมนตรี ซึ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยนโยบาย ๑๑ ด้าน ดังนี้
๑. การปกป้องกันและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
สถาบั น พระมหากษัตริ ย์ เป็ น องค์ป ระกอบส าคั ญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามประเพณีการ
ปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่สาคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้ว ยความจงรักภักดีและปกปูอง
รักษาพระบรมเดชานุภาพ
๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
๒.๑ ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความสาคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียนในกิจการ ๕ ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล
การแก้ ไขปั ญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้า งความไว้ว างใจกับ ประเทศเพื่อ นบ้าน และการเสริ มสร้า ง
ศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน
๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนายุทธศาสตร์
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบปูองกันประเทศให้ทันสมัย มีความ
พร้อมในการรักษาอธิปไตร และประโยชน์ชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ
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๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศเป็น
ส่วนประกอบสาคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน
๓. การลดความเหลื่อมล้้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
๓.๑ ในระยะเฉพาะหน้ า จะเร่ ง สร้ า งโอกาส อาชี พ และการมี ร ายได้ ที่ มั่ น คงแก่ ผู้ ที่ เ ข้ า สู่
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน
๓.๒ ปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อ
แรงงานข้ามชาติ
๓.๓ ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองมาสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการ
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการมีงานหรือกิจกรรม
ที่เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต
๓.๕ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ได้
ประกาศไว้แล้ว
๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทากินของเกษตรกรและการรุกล้าเขตปุาสงวน
๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน
๔.๒ ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของการศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพื่อ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส
๔.๓ ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมี
โอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ การกระจายอานาจ
การบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความ
พร้อม โดยให้สถานศึกษา สามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น
๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะ
ใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต
๔.๕ ส่ ง เสริ ม อาชี ว ศึ ก ษาและการศึ ก ษาระดั บ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน เพื่ อ สร้ า งแรงงานที่ มี ทั ก ษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐาน
วิชาชีพ
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและจิตวิญญาณของความเป็นครู
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาชีพที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียน
การสอนเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
๔.๗ ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาอื่น ๆ
๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมทัง้ ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย
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๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน และวัฒนธรรม
สากล และการสร้ า งสรรค์ งานศิล ปะ และวั ฒ นธรรมที่ที่ เป็ นสากล เพื่ อเตรี ย มเข้า สู่ เสาหลั กวั ฒ นธรรมของ
ประชาคมอาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
๔.๑๐ ปลู ก ฝั ง ค่า นิ ย มและจิ ตส านัก ที่ดี รวมทั้ งสนั บสนุน การผลิ ตสื่ อคุณ ภาพเพื่อเปิด พื้น ที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
๕.๑ ว่างรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ
โดยไม่มีความเหลื่อมล้าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบู รณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกัน
สุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการปูองกันโรคมากกว่ารอให้ปุวยแล้วจึงรักษา
๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝูาระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้า
โดยมีเครือข่ายหน่วยเฝูาระวัง หน่วยตรวจวินิจฉัยโรค และหน่วยที่สามารถตัดสินใจเชิงนโยบายในการสกัดกั้นการ
แพร่กระจายได้อย่างทันท่วงที
๕.๔ ปูองกันและแก้ไขปัญหาการอุบัติเหตูในการจราจรอันนาไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิตโดย
การร่วมมือระหว่างฝุายต่างๆ ในการตรวจจับเพื่อปูองกันการรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ
๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัย เยาวชนให้มีน้าใจ
นักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถแข่งขัน
ในระดับนานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ
๕.๖ ประสานการทางานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคม เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของคนอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดยจัดให้มี
มาตรการและกฎหมายที่รัดกุม เหมาะสมกับประเด็นที่เป็นปัญหาใหม่ของสังคม
๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข โดยจัดให้มี
บุ ค ลากรและเครื่ องมื อ ที่ ทั น สมั ย และให้ ค วามร่ ว มมื อทั้ ง ระหว่ า งหน่ อ ยงานภายในประเทศและหน่ ว ยงาน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในการปูองกันและรักษาโรคที่มีความสาคัญ
๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
รัฐบาลจะดาเนินนโยบายเศรษฐกิจ เป็น ๓ ระยะ คือระยะเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการทันที ระยะ
ต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพื้นที่ค้างคาอยู่ และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
๖.๑ ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้น
กาหนดภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้
จัดทาไว้
๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบ แห่งชาติได้จัดทาไว้
โดยนาหลักการสาคัญของการจัดทางบประมาณราบจ่ายประจางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘ ที่ให้ความสาคัญในการบูรณาการงบประมาณและความพร้อมในการดาเนินงาน
๖.๓ กระตุ้นการลงทุ นด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขอ
อนุมัติส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
๖.๔ ดู แ ลเกษตรกรให้ มี ร ายได้ ที่ เ หมาะสมด้ ว ยวิ ธี ก ารต่ า งๆ เช่ น การลดต้ น ทุ น การผลิ ต
การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง
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๖.๕ ลดอุ ป สรรคในการส่ ง ออกเพื่ อ ให้ เ กิด ความคล่ อ งตั ว เช่น ปรั บ ปรุง วิ ธี ก ารตรวจรั บ รอง
มาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น
๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจาณามาตรการลดผลกระทบ
จากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มี ต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะทาได้ และสร้างสิ่งจูงใจและสิ่ง
อานวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมี
ลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้
๖.๗ ในระยะต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพื่อที่จะสนับสนุนการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม
๖.๘ แก้ไขปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพื้นที่ และปัญหาขาด
แคลนน้าในพื้นที่และบางพื้นที่และบางฤดูกาล
๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุน และให้มีภาระภาษีที่
เหมาะสมระหว่างน้ามันต่างชาติชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศและให้
ผู้บริโภคระมัดระวังที่จะไม่ใช้อย่างฟุุมเฟื อย รวมถึงดาเนินการให้มีการสารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ และน้ามั นดิบ
รอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และดาเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟูาเพิ่มขึ้นโดยหน่วยงานของและเอกชน
๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้คงที่
อัตราภาษีเงินได้ไว้ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรั บปรุงโครงสร้างอัตราภาษีทางด้านการค้า
และขยายฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่
๖.๑๑ บริ ห ารจั ด การหนี้ ภ าครั ฐ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในช่ ว งรั ฐ บาลที่ ผ่ า นมา ซึ่ ง มี จ านวนสู ง มากกว่ า
๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท
๖.๑๒ ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
๖.๑๓ ปรั บ โครงสร้ า งการบริ ห ารจั ด การในสาขาขนส่ ง ที่ มี ก ารแยกบทบาทและภารกิ จ ของ
หน่วยงานระดับนโยบาย หน่วยงานกากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงานกากับดูแลระบบราง
เพื่อทาหน้าที่กาหนดมาตรฐานการให้บริการ และความปลอดภัย โครงสร้างอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม การลงทุน
การบารุงรักษา และการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลักของประเทศ
รวมทั้งพิจ ารณาปรั บปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสาขาขนส่ งและการประกอบกิจการโลจิส ติกส์ให้
ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และมีความชัดเจนในทางปฏิบัติ รวมทั้งสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในภาคขนส่งเพิ่มขึ้น
๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
๖.๑๕ ในด้านเกษตรกรรม ดาเนินการใน ๒ เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสิ นค้า
เกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีต่างๆ และการสนับสนุนให้สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตร
เพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูปและการส่งออกได้
๖.๑๖ ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของ
ประเทศ
๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมให้เข้มแข็งสามารถแข่งขันได้
อย่างประสิทธิภาพ
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๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่าง
จริงจัง
๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยาย
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ
๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่องโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาค
อาเซียน
๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป
เพื่อเพิ่มมูลค่าทั้งภายในประเทศละเชื่อมโยงกับอาเซียน
๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยริเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพื่อรองรับการเชื่องโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน
๘. การพัฒนาและส่งเสริ มการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิ จัยและพั ฒนาและ
นวัตกรรม
๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุ่งไปสู่เปูาหมายให้ไม่ต่า
กว่าร้อยละ ๑ ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน ๓๐ : ๗๐ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
๘.๒ เร่ งเสริ มสร้างสั งคมนวัตกรรม โดยส่ งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตกาลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การเชื่อมโยง
ระหว่างการเรียนรู้กับทางาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทางานในภาคเอกชน และการให้
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม มีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือ จากหน่วยงานและสถานศึกษา
ภาครัฐ
๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนางานวิจัยและ
พัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์
๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ
๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัย
และพัฒนา และด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาที่สาคัญในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์ของ
ภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจายในพื้นที่ต่างๆ
๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กั บการใช้ประโยชน์
ยั่งยืน
๙.๑ ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกปูองและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา
๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน
๙.๓ ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึดแนว
พระราชดาริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับปุาได้
๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
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๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภคเพื่อ
สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน
๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค
และท้องถิ่น
๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว
ประหยัด และสะดวก
๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งใน
รูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง
๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการปูองกัน
การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ฝุายต่างๆ
๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตว์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด
๑๐.๖ ปรั บ ปรุ งและจั ดให้มีกฎหมายเพื่อให้ ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ
๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อสอดส่องเฝูา
ระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของภาครัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งจะวางมาตรการคุ้มครองพยาน
และผู้ เกี่ย วข้องเพื่อให้ ดาเนิ นคดีทุจ ริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภ าพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือ
ขัดขวาง
๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๑๑.๑ ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่นๆ
ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
การประกอบธุรกิจหรือไม่เอื้อต่อศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ
๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทากฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
๑๑.๓ ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ
๑๑.๔ นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อ เร่งรัดการดาเนินคดีทุก
ขั้นตอนให้รวดเร็ว เกิดความเป็นธรรม และมีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน
๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็น
ธรรม
๑๑.๖ น ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการปูองกันการฟอกเงินมาใช้ในการปูองกัน และ
ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือกระทาผิ ดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
แรงงานทาส การก่อการร้ายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ
ที่มา : http://www.thaigov.go.th
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๑.๔ นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้กาหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพื่อเป็น
แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของคนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝุายและไม่กันใครออกไปจาก
สังคมอีกทั้งยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุก คนจะต้องร่วมมือกันในการปกปูองแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้งปวง
และร่ ว มกัน พัฒ นาชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติให้ เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์
ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพื่อร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและ
ขับเคลื่อนการพัฒนา ชาติทุกมิติที่เกิดขึ้นเพราะว่า ประชารัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนา
ประเทศที่มีรูปแบบเครือข่ายโยงใยสัมพันธ์กันเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหาร
ราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอมรวมพลังคนไทยทุกคน ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จากเพลงชาติไทยซึ่ง
มีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วนอยู่ดารงคงไว้ได้ทั้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...”
ที่มา: แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลว. ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
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๑.๕ นโยบายที่ส้าคัญของรัฐบาล/คสช.
๑. การแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และ
ผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นนาแนวนโยบายของรัฐบาล/คสช.
ไปปรับใช้ตามอานาจ หน้าที่ ดังนี้
(๑) สนั บ สนุ น ส่ งเสริ ม หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ องกับ การปราบปรามยาเสพติด ทุก หน่ ว ย
ดาเนินการปราบปรามและจับกุมผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้นาเข้า และส่งออก รวมทั้งสมคบและสนับสนุนช่วยเหลือ ให้ได้ผล
อย่างจริงจัง
(๒) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมา ตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานบริการ ที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ สถานที่ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานและสถานประกอบการ มิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีซุกซ่อน หรือค้ายาเสพติด
หากพบให้ดาเนินการลงโทษตามกฎหมาย
(๓) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่รับผิดชอบนาผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบาบัดรักษา
โดยทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข
(๔) ดาเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตาบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง)
ทั้งนี้ให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นยึดหลักผู้เสพคือผู้ปุวยที่ต้องได้รับการบาบัดรักษาให้กลับมา
เป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ ดาเนินการอย่างจริงจังในการปูองกันปัญหา
ด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครั ฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสาร
ตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศ ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งดาเนินการปูองกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังแผ่นดิน ใน
การต่อสู้กับยาเสพติด
๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยเสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยม
ให้กับเจ้าหน้าที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิ บัติหน้าที่ การปลูกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและสร้าง
วินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดินปูองกันและปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน
๒๕๕๗ และการกาหนดแนวทางการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
(๑) ทาการสารวจ ศึกษารูปแบบการกระทาผิ ดในอานาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกิด
หรือน่าจะเกิดสม่าเสมอ กระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ตาแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและ
วิธีการกระทาผิด
(๒) กาหนดแนวทางวิธีการแก้ไข ลดโอกาส และปูองกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความ
เสี่ยง
(๓) กาหนดวิ ธีดาเนินการที่ ส ามารถปฏิบัติให้ เ กิดผลเป็น รูปธรรมอย่างจริง จังกับการ
กระทาผิดที่ปรากฏเห็นเป็นประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ดาเนินการใดๆ เพราะ
รับผลประโยชน์
(๔) สารวจและจัดทาข้อมูลการกระทาผิดที่เห็นเป็นประจักษ์ในพื้นที่ของแต่ละหน่วยงาน
พร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
(๕) จัดทาข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง ๕ ปี
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(๖) จัดทาข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ดาเนินคดีกับผู้กระทา
ความผิดตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
ให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดทายุทธศาสตร์ หรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ที่มา : แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลว. ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
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๑.๖ Thailand 4.0
Thailand 4.0 เป็น “โมเดลการพัฒนาประเทศไทย” โดยก่อนจะเข้าสู่ Thailand 4.0 ได้เกิด
โมเดลการพัฒนา Thailand 1.0 เน้นภาคเกษตร Thailand 2.0 เน้นภาคอุตสาหกรรมเบา และ Thailand 3.0
เน้นภาคอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก ซึ่งโมเดลพัฒนาประเทศไทยทั้ง 3 โมเดลที่ผ่านมา ทาให้ประเทศไทย
ติดกับดักประเทศรายได้ปานกลางแต่ก็หยุดอยู่แค่นั้น จึงเป็นประเด็นที่รัฐบาลต้องสร้างโมเดลใหม่ขึ้นมาเพื่อปฏิรูป
เศรษฐกิจของประเทศและนาพาประชาชนทั้งประเทศไปสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0”ซึ่งจะสามารถขับเคลื่อน
ประเทศให้ไปได้ไกลกว่าเดิม โดยโมเดลนี้เป็นแนวคิดที่จะนาโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy”
หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”นั่นคือ เปลี่ยนจากการผลักดันสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์
และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้นซึ่ง องค์ป ระกอบของโมเดลการพัฒนา
ประเทศไทย Thailand 4.0 ได้แก่
1. เปลี่ยนจากเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) สู่เกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming)
เน้นบริหารจัดการและเทคโนโลยี โดยเกษตรกรต้องร่ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneur)
2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีภาครัฐคอยช่วยเหลือ เพื่อผลักดันสู่การเป็น
Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง
3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ที่มีมูลค่าต่าสู่ High Value Services
4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่า สู่แรงงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง
เปูาหมายที่ได้จากโมเดลนี้คือเปลี่ยนประเทศไทยที่จัดอยู่ในกลุ่มประเทศ “รายได้ปานกลางขั้น
สูง” ให้เป็นกลุ่ม “ประเทศที่มีรายได้สูง” ด้วยนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพของเศรษฐกิจ จากกลไกต่างๆ เน้น
ไปทางการนาเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเปูาหมาย ได้แก่
1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech)
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med)
3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
(Smart Devices, Robotics & Mechatronics)
4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง
เปูาหมายของการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ “ประเทศไทย 4.0” คือ การขับเคลื่อน 5 กลุ่ม
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปูาหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์ภายในระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้า เป็นการเปลี่ยน “ปัญหา
และความท้าทาย” ให้เป็น “ศักยภาพและโอกาส” ในการสร้างความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืนให้กับประเทศอย่าง
เป็นรูปธรรม“ประเทศไทย 4.0” จึงเป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบโดยทั้ง 5 กลุ่มเทคโนโลยีหลักและอุตสาหกรรม
เปูาหมายใน “ประเทศไทย 4.0” เป็นส่วนหนึ่งของ “10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต” (5 อุตสาหกรรมที่เป็น
Extending S-Curve บวก 5 อุตสาหกรรมที่เป็น New S-Curve) ที่รัฐบาลได้ประกาศไปก่อนหน้านั้น กล่าวคือ
ใน “10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต” จะมีบางกลุ่มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่ยังต้องพึ่งพิงการลงทุนจาก
ต่างประเทศเป็ นหลัก อาทิ อุตสาหกรรมการบิน (Aviation)ส่ วนใน 5 กลุ่มเทคโนโลยีหลั กและอุตสาหกรรม
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เปูาหมายใน “ประเทศไทย 4.0” จะเป็นส่วนที่ประเทศไทยต้องการพัฒนาด้วยตนเองเป็นหลัก แล้วค่อยต่อยอด
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือจากต่างประเทศ ซึ่งสอดรับกับ “บันได 3 ขั้น” ของ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของ “การพึง่ พาตนเอง พึ่งพากันเอง และรวมกันเป็นกลุ่มอย่างมีพลัง”นั่นเอง
กล่าวโดยสรุป กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศ ภายใต้ “ประเทศไทย 4.0” มี 3 ประเด็นที่สาคัญ คือ
1. เป็นจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง
และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม
2. เป็น “Reform in Action” ที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัย
และการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กัน
3. เป็นการผนึกกาลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” โดยเป็นประชารัฐที่ผนึกกาลัง
กับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรระดับโลก ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของการ
“รู้จักเติม รู้จักพอ และรู้จักปัน”
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๑.๗ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
วิสัยทัศน์ “เมืองยางพารา การค้าชายแดน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงอาเซียน อย่างยั่งยืน”
คาอธิบายวิสัยทัศน์ : กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน มีจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การศึกษา
การคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางเรือ ระบบราง และทางอากาศ การบริการ และการท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรมที่มีจังหวัดต่าง ๆ ในกลุ่มฯ เป็นเครือข่ายที่จะสนับสนุนและเป็นจุดเชื่อมโยง โดยกาหนดให้กลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ชายแดนเป็นเมืองยางที่เน้นการแปรรูปยางเป็นผลิตภัณฑ์ ให้มีมูลค่าสูงสุดแทนการส่งออกวัตถุดิบ
ขั้น ต้น มีเศรษฐกิจ การค้าชายแดน และการท่องเที่ยว ที่ เชื่อมโยงกับอาเซียน โดยมีเปูาหมายเพื่อเพิ่มมูล ค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวม เน้นการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ที่มีศักยภาพสูงให้สามารถรองรับการท่องเที่ยวได้เต็มที่
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อเพิ่มศักยภาพการลงทุนในพื้นที่ที่มีศักยภาพให้มากขึ้น และเน้นการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าตั้งแต่ขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูง ให้บรรลุเปูาหมาย “เมืองยางพาราการค้า
ชายแดน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงอาเซียน อย่างยั่งยืน”
 เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด และเปูาหมาย :
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
เป้าหมายรายปี
เป้าประสงค์รวม
ข้อมูลค่าฐาน
รวม 4 ปี
2561 2562 2563 2564
ผลิตภัณฑ์มวลรวม มูลค่าการเปลี่ยนแปลง 390,003ล้านบาท 2.5 % 2.5 % 2.5 % 2.5 %
ของกลุ่มจังหวัด
ของมูลค่าผลิตภัณฑ์
(ค่าเฉลี่ยปี55-57)
ภาคใต้ชายแดน
มวลรวมของกลุ่ม
(GRP) มีมูลค่าเพิ่ม จังหวัดฯ มีมูลค่าเพิ่ม
ขึ้น
ขึ้นร้อยละ10
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
เป้าหมายรายปี
เป้าประสงค์เชิง
ข้อมูลค่าฐาน
ยุทธศาสตร์
รวม 4 ปี
2561 2562 2563 2564
รายได้จากการ
อัตราการขยายตัวของ อัตราการขยายตัว 2.5 % 2.5 % 2.5 % 2.5 %
ท่องเที่ยวของกลุ่ม
รายได้การท่องเที่ยว
ร้อยละ 22.87
จังหวัดเพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น ร้อยละ10
(ค่าเฉลี่ยปี55-57)
กลยุทธ์ จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านการท่องเที่ยว ได้จัดลาดับความสาคัญของกลยุทธ์ ดังนี้
พัฒ นาการบริ ห ารจั ดการการท่องเที่ย วอย่างเป็น ระบบ และเป็น มิตรกับ สิ่ งแวดล้ อมพัฒ นาระบบตลาดและ
ประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง สินค้าและบริการที่
เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน เช่น อย. มผช. GPM HACCP และตรา
ฮาลาล เป็นต้นพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนเชิงวัฒนธรรมพัฒนาทักษะฝีมือบุคลกรด้านการท่องเที่ยว
และบริการให้มีขีดความสามารถสูง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนา การค้าการลงทุน โครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
เป้าหมายรายปี
เป้าประสงค์เชิง
ข้อมูลค่าฐาน
ยุทธศาสตร์
รวม 4 ปี
2561 2562 2563 2564
โครงสร้างพื้นฐาน
อัตราการขยายตัวมูลค่า มูลค่าการค้าผ่าน 2.5 % 2.5 % 2.5 % 2.5 %
ทางเศรษฐกิจ
การค้าผ่านด่านชายแดน แดน 507,952
ระบบโลจิสติกส์
เพิ่มขี้นร้อยละ 10
ล้านบาท (ค่าเฉลี่ย
ได้รับการปรับปรุง
ปี 55-57)
พัฒนาอย่างเป็น
ระบบ
กลยุทธ์ จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านโลจิสติกส์ ได้จัดลาดับความสาคัญของกลยุทธ์ ดังนี้
ปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ระบบปูองกันและบรรเทาอุทกภัย การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
(แหล่งน้ าเพื่ออุป โภคและบริโ ภค) ในแหล่งน้าสาคัญของกลุ่มจังหวัดฯ ให้ มีประสิทธิภาพสูงพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานบริเวณด่านชายแดน/เมืองชายแดน/เขตเศรษฐกิจพิเศษ นิคมอุตสาหกรรม/เขตอุตสาหกรรม ให้สามารถ
รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดน
1. ปูองกันและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดปัญหามลพิษในพื้นที่
อย่างยั่งยืน
2. ส่งเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (Linkage
Industry) ให้มีความเข้มแข็ง
3. ส่งเสริมวัตถุดิบพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อยกระดับและปรับปรุงทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพให้มี
มูลค่าเพิ่ม
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและผู้ประกอบการ
5. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้พลังงานทดแทน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า
ยางพาราและการตลาดอย่างเป็นระบบครบวงจร
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
เป้าหมายรายปี
เป้าประสงค์เชิง
ข้อมูลค่าฐาน
ยุทธศาสตร์
รวม 4 ปี
2561 2562 2563 2564
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยางพาราที่นามา ** อยู่ระหว่างรอ
2.5 % 2.5 % 2.5 % 2.5 %
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจากศูนย์วิจัย
ขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูง และพัฒนาการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
เกษตรสงขลา
กลยุทธ์ จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านยางพารา ได้จัดลาดับความสาคัญของกลยุทธ์ ดังนี้
ส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมือ เครื่ องจั กร องค์ ความรู้ ให้ ส ถาบัน เกษตรกรในการบริห ารจั ดการ
การแปรรูปผลผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า เพิ่มประสิทธิภาพ/พัฒนาศักยภาพ/สนับสนุนสถาบันเกษตรกร
กลุ่มเครือข่ายเกษตรกร ชาวสวนยาง ให้ดาเนินกิจกรรมเสริมในลักษณะรวมกลุ่ม/เกษตรกรแปลงใหญ่ เป็นอาชีพเสริม
เพื่อเพิ่มรายได้ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง
พัฒนาและปรับ ปรุ งโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการเพิ่มมูลค่ายาง ผลิตภัณฑ์ยาง และ
สนับสนุนเมืองยาง (Rubber City) ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (ฉลุง) ส่งเสริมช่องทางการตลาด และการจาหน่าย
สินค้ายางพารา
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๑.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาสสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจมั่นคง การค้าเฟื่องฟู นราน่าอยู่ มุ่งสู่สันติสุขที่ยั่งยืน”
คาอธิบายวิสัยทัศน์
เศรษฐกิจมั่นคง
1. ฐานการผลิตการเกษตรมีความเข้มแข็งและยั่งยืน
2. ความเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เชิงวัฒนธรรมและศาสนา เชิงสันทนาการ
และกีฬา
3. เมืองเศรษฐกิจฐานการเกษตร อุตสาหกรรมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. รายได้ต่อหัวของประชากรเพิ่มสูงขึ้นและทั่วถึง เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น
5. คุณภาพของแรงงานผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ความพร้อมในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจจังหวัดให้
มีศักยภาพที่แข่งขันได้
การค้าเฟื่องฟู
1. เมืองสุไหงโก-ลก เป็นต้นแบบการค้าชายแดนระหว่างประเทศ
2. การค้าชายแดนทั้ง 3 ด่าน มีมาตรฐานระดับสากลและเติบโตอย่างต่อเนื่อง
3. ธุรกิจเมืองชายแดนเติบโตอย่างมีคุณภาพ
4. มีระบบบริการที่มีมาตรฐานการค้าชายแดน การคมนาคม การขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงอย่าง
เป็นระบบครบวงจร
5. โครงสร้างพื้นฐานเอื้อต่อการค้า และการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ ลงทุนในระดั บประเทศ
และนานาชาติ
6. เกิ ด ธุร กิ จ ขนาดใหญ่ ธุร กิ จ ท้ อ งถิ่ น ธุ ร กิจ รุ่ นใหม่ และวิ ส าหกิจ ชุ มชนทั่ว ทุ กพื้ น ที่ข องจั ง หวั ด ที่
เชื่อมโยงการค้าชายแดนและสร้างรายได้และเงินหมุนเวียนในจังหวัด
นราน่าอยู่
1. ประชาชนมีคุณภาพ มีความตื่นรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ก้าวทันความเปลี่ ยนแปลงและคงไว้
ซึ่งอัตลักษณ์ที่ดีงามของนราธิวาส
2. เมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองแห่งการศึกษา เมืองที่มีศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาชน
มีทักษะสากล (ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ) และพร้อมสู่สังคมดิจิทัล
3. ระบบบริการของรัฐทุกระดับมีคุณภาพ ธรรมาภิบาลโดดเด่น และการพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
อย่างเข้าใจเข้าถึงและพัฒนา ให้เกิดความยั่งยืนด้วยกลไกประชารัฐ
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการมีสุขภาพดี พึ่งตนเองได้ และยึดวิถีแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดารงชีวิต
5. มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ ไม่มีภัยพิบัติ และเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี อากาศ
บริสุทธิ์ บ้านเมืองสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
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มุ่งสู่สันติสุขที่ยั่งยืน
1. หมู่บ้านเข้มแข็ง จัดการตนเองให้มีความปลอดภัย สงบเรียบร้อย และมีความมั่นคงในพื้นที่
2. ประชาชนมีความเข้มแข็ง ปลอดภัย สงบสุข อยู่อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน และภาคภูมิใจในพื้นที่
3. ภั ย คุ ก คามต่ อ จั ง หวั ด ในทุ ก ประเภทได้ รั บ การจั ด การให้ ล ดลงในทั่ ว ทุ ก พื้ น ที่ อ ย่ า งเป็ น ระบบมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
4. ประชาชนมี ห ลั ก ยึ ด และวิถี ชีวิ ตบนพื้ น ฐานของหลั ก ธรรมทางศาสนา และอยู่ ร่ว มกัน บนความ
หลากหลายของประเพณีและวัฒนธรรม
5. ความมีประสิทธิภาพในการบูรณาการ ภารกิจความมั่นคงในทุกระดับด้วยคุณภาพของบุคลากรและ
ระบบงานที่ทันสมัย ได้รับการยอมรับ เชื่อมั่นไว้วางใจจากประชาชน
พันธกิจ
1. พั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพเศรษฐกิ จ ภาคการเกษตร การค้ า การลงทุ น การบริ ก าร การ
ท่ อ งเที่ ย วและอุ ต สาหกรรมให้ เ ข้ ม แข็ ง และยั่ ง ยื น บนพื้ น ฐานเศรษฐกิ จ พอเพี ย งภายใต้ ก ระแส
โลกาภิวัฒน์
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้มาตรฐานและเท่าเทียมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
3. เสริมสร้างความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. สร้ างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ นแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์รวม
“เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีความมั่นคงในชีวิตและเชื่อมั่นในอานาจรัฐ”
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง
2. เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง
3. พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง
ประกอบด้วย 8 กลยุทธ์
กลยุทธ์ต้นทาง
1. ยกระดับคุณภาพของแรงงาน รองรับ การท่องเที่ยว การค้า และการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจังหวัด
2. พัฒนาผู้ประกอบการ ขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการใหม่มีความ
พร้อมในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจจังหวัดให้มีศักยภาพที่แข่งขันได้
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3. พัฒนาและสร้างสรรค์รูปแบบการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรที่มีปริมาณ คุณภาพ รองรับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรของจังหวัดเพื่อการค้า และการส่งออก
กลยุทธ์กลางทาง
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน รองรับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ยกระดับศักยภาพและเสริมสร้างความเติบโตขออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยงเชิงสันทนาการและกีฬา
3. เสริ มสร้ า งความเข้ มแข็งในการเป็นเมืองเศรษฐกิจฐานการเกษตร อุตสาหกรรมเพิ่ม มูล ค่า ที่ มี
คุณภาพมาตรฐานในระดับส่งออกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ปลายทาง
1. สร้างงาน อาชีพ แก่ประชาชนจากฐานเกษตร ท่องเที่ยว และการบริการ เน้นการกระจายรายได้
เป็นไปอย่างทั่วถึง เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น
2. ยกระดับคุณภาพการสร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิ่มค่าจากฐานของการกีฬา นันทนาการ และการบริการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง
ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์
กลยุทธ์ต้นทาง
1. พัฒ นาขีด ความสามารถของธุร กิ จ ขนาดใหญ่ ธุ ร กิจ ท้ อ งถิ่น ธุ ร กิจ รุ่ น ใหม่ และวิ ส าหกิจ ชุ ม ชน
เชื่อมโยงการค้าชายแดนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์กลางทาง
1. จัดระเบียบ และพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก เป็นต้นแบบการค้าชายแดนระหว่างประเทศ ที่มีความ
พร้อม มาตรฐาน และการจัดการเมืองชายแดนที่เป็นสากล
2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ การดูแลความปลอดภัย พัฒนาระบบบริการ พัฒนาสภาพแวดล้อม
ด่านชายแดน รองรับการค้าชายแดน
3. พัฒนาระบบการคมนาคม การขนส่ง และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงการค้าชายแดนอย่างเป็นระบบครบ
วงจร
กลยุทธ์ปลายทาง
1. สร้างพื้นที่การค้าเชื่อมโยงการค้าชายแดนและสร้างรายได้และเงินหมุนเวียนในพื้นที่และจังหวัด
2. เชื่อมโยงระบบการธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีระบบบริการที่มีมาตรฐานการค้า
ชายแดน ในระดับต้นแบบที่ดีของประเทศ
3. พัฒ นาการค้ า ผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เปิ ด ตลาดสู่ สั งคมดิ จิ ทั ล เชื่อ มโยงการค้า กั บ ประเทศ
อาเซียนและนานาชาติบนโลกออนไลน์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่บนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบด้วย 9 กลยุทธ์
กลยุทธ์ต้นทาง
1. ส่งเสริมการขยายผลและประยุกต์ใช้แนวทางตามโครงการพระราชดาริและเสริมสร้างศักยภาพการ
พึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาขีดความสามารถประชาชนในการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ มีความตื่นรู้ พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทัน และคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ที่ดีงาม
3. พัฒนาศักยภาพชุมชน ประชาชนสู่ความเปลี่ยนแปลด้วยการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มุ่งสร้างผู้เรียนที่มีคุณภาพด้วยมาตรฐานการศึกษา
4. เสริมสร้างความพร้อมของเมืองให้มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะด้านภาษาพร้อม
สู่สังคมดิจิทัล
5. เสริมสร้างศักยภาพในการพึ่งตนเองทางด้านพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน
กลยุทธ์กลางทาง
1. พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และใช้พื้นที่เป็นฐาน
อย่างเข้าใจ เข้าถึง
2. เสริ มสร้ างความอุดมสมบู ร ณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ การจัดการปัญหาทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ และพัฒนาให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธิ์ บ้านเมืองสะอาด
เป็นระเบียบเรียบร้อย
กลยุทธ์ปลายทาง
1. ยกระดับ คุณภาพชีวิตที่ดี ด้ว ยการมีสุขภาพดีพึ่งตนเองได้ และยึดวิถีแห่ งปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. เสริมสร้างการพึ่งตนเองของประชาชน ชุมชน ด้วยงาน มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่
ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์
กลยุทธ์ต้นทาง
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านในการจัดการตนเองให้มีความปลอดภัย สงบเรียบร้อยและมี
ความมั่นคงในพื้นที่
2. เสริมสร้างวิธีการคิดประชาชน สร้างหลักยึดและวิธีชีวิตบนฐานของหลักธรรมทางศาสนา และอยู่
ร่วมกันบนความหลากหลายของประเพณีและวัฒนธรรม
3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
พื้นที่
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กลยุทธ์กลางทาง
1. ปฏิรูประบบการจัดการภัยคุกคามต่อจังหวัดในทุกประเภทได้รับการจัดการให้ลดลง ในทั่วทุกพื้นที่
อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการบูรณาการภารกิจความมั่นคงในทุกระดับด้วยคุณภาพของบุคลากร และการ
พัฒนาระบบงานความมั่นคงที่ทันสมัย ได้รับการยอมรับ เชื่อมั่นไว้วางใจจากประชาชน
กลยุทธ์ปลายทาง
1. สร้างพื้นที่ให้ประชาชนมีความปลอดภัย สงบสุข อยู่อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน และภาคภูมิใจในพื้นที่
ให้กระจายทั่วทั้งจังหวัด
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๑.๙ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส
* ที่มาการจัดตั้ง
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ (กนพ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมี
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธาน มีมติเห็นชอบพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทย ใน ๕ พื้นที่ชายแดน ได้แก่ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก อาเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว พื้นที่ชายแดนจังหวัดตราด พื้นที่ชายแดนจังหวัดมุกดาหาร และอาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
(ด่านสะเดาและปาดังเบซาร์) โดยพื้นที่เขตเศรษฐกิจระยะแรก ๕ พื้นที่จังหวัดชายแดนให้ดาเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ สาหรับระยะที่ ๒ อีก ๕ พื้นที่ ๗ ด่าน(รวมพื้นที่ชายแดนจังหวัดนราธิวาส)ให้เตรียมความพร้อมและเริ่ม
ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นต้น
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบกาหนด
พื้นที่เปูาหมายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส รวม ๕ ตาบล ได้แก่ ตาบลละหาร อาเภอยี่งอ, ตาบลโคกเคียน,
อาเภอเมือง, ตาบลสุไหงโก-ลกอาเภอสุไหงโก-ลก, ตาบลเจ๊ะเห อาเภอตากใบ และตาบลโล๊ะจูด อาเภอแว้ง
เนื้อที่ ๑๔๖,๙๙๕.๖๒๕ ไร่
* พื้นที่ที่เหมาะสมในการลงทุน
พื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเป็นพื้นที่สาหรับเอกชนและหน่วยงานภาครัฐใช้เขต
เศรษฐกิจพิเศษ สืบเนื่องจากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม
๒๕๕๘ เห็นชอบกาหนดพื้นที่เปูาหมายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส รวม ๕ ตาบล ใน ๕ อาเภอ เนื้อที่รวม
๒๓๕.๑๙๓
ตร.กม. (๑๔๖,๙๙๕.๖๒๕ ไร่) ได้แก่ ตาบลสุไหงโก-ลก, ตาบลเจ๊ะเห อาเภอตากใบ, ตาบลโล๊ะจูด อาเภอแว้ง, อาเภอยี่
งอ และโคกเคียน อาเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดหาที่ดินเหมาะสมเพื่อจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
นราธิวาสโดยมี ผู้อานวยการสานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้และนายอัฐพล จิรวัฒน์
(ผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษารองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ทั้ง ๓ ท่านเป็นหัวหน้า
คณะทางาน และมีโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาสเป็นคณะทางานและเลขานุการ หัวหน้าสานักงานจังหวัด
นราธิวาส เป็นคณะทางานเลขานุการ(ร่วม) ซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสารวจที่ดินของรัฐในจังหวัด
นราธิวาสทั้งหมด เพื่อจะได้พิจารณาความเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้งที่ดินของรัฐและที่ดิน
ของเอกชนที่มีขนาด ๕๐๐ ไร่ขึ้นไป เพื่อจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรม โดยพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
เป็นพื้นที่สาหรับเอกชนและหน่วยงานภาครัฐใช้พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่
ที่ดินของรัฐ รวม ๑๔๒,๘๕๔.๘๖ ไร่ ดังนี้
- พื้นที่ป่าสงวนที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ (นอกเขตทับซ้อน เนื้อที่ ๑๔๐,๘๑๗.๒๔ ไร่)
๑. อ.สุคิริน “ปุาเทือกเขาฮาลา บาลา” จานวน ๑๖,๗๑๒.๔๕ ไร่
๒. อ.แว้ง/สุคิริน “ปุาเทือกเขาฮาลา บาลา” จานวน ๑๖,๕๖๕.๒๙ ไร่
๓. อ.สุไหงปาดี “ปุาเทือกเขากรือซอ/ปุาบูเก๊ะตาเว” แปลงที่ ๑ จานวน ๓๖,๗๔๙.๐๑ ไร่
๔. อ.สุไหงโก-ลก “ปุาลุ่มแม่น้าบางนรา” แปลงที่ ๒ จานวน ๒,๗๑๑.๐๑ ไร่
๕. อ.ตากใบ “ปุาโคกจะโก/ปุาลุ่มน้าบางนรา” แปลงที่ ๒/ปุาโคกไม้เรือ จานวน ๓๐,๔๕๐.๘๔ ไร่
๖. อ.เมืองนราธิวาส “ปุาลุ่มน้าบางนรา” แปลงที่ ๑/ปุาเขาตันหยง/ปุาเขาสานัก
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จานวน ๕,๗๑๐.๗๑ ไร่
๗. อ.เจาะไอร้อง “ปุาบองอ/ปุาบูเกะตาเวแปลงที่ ๒” จานวน ๑,๖๒๑.๑๗ ไร่
๘. อ.ระแงะ “ปุาบองอ/ปุาบูเกะตาเวแปลงที่ ๒/ปุากะลุบี” จานวน ๓,๗๓๙.๐๔ ไร่
๙. อ.ยี่งอ “ปุาบองอ” จานวน ๖๑๐.๙๙ ไร่
๑๐. อ.บาเจาะ “ปุาเทือกเขารือเสาะ/ ปุายี่งอ /ปุาบาเจาะ” จานวน ๘,๖๑๐.๘๓ ไร่
๑๑. อ.รือเสาะ “ปุาเทือกเขารือเสาะ/ ปุายี่งอและปุาบาเจาะ/ปุาอุแตแต” จานวน ๔,๘๕๔.๘๕ ไร่
๑๒. อ.จะแนะ “ปุาลูโบ๊ะลาเซาะ” จานวน ๑๒,๙๙๒.๙๘ ไร่
- ที่ดิน นสล. เนื้อที่ ๑,๕๒๓.๘๗ ไร่
๑. ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ ๓๖๑.๒๕ ไร่
๒. ต.มะนังตายอ อ.เมืองนราธิวาส ๘๘๗.๒๕ ไร่
๓. ต.ละหาร อ.ยี่งอ ๑๗๑-๒-๓๓๗.๕ ไร่
- ที่ดินราชพัสดุ เนื้อที่ ๕๑๓.๗๕ ไร่
ตั้งอยู่ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส เนื้อที่ ๕๑๓ ไร่ ๓ งาน ๖๔ ตารางวา
(อยู่ใกล้พระราชตาหนักทักษิณราชนิเวศน์ ระยะทาง ๕ กิโลเมตร)
- ที่ดินของเอกชน เนื้อที่ ๒,๒๗๗ ไร่ ๗๘.๑ ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ต.ละหาร อ.ยี่งอ และ ต.โคกเคียน
อ.เมือ งนราธิว าส เป็ น ที่ดิ น ของเอกชนที่มี สิ ท ธิ์ เป็ นเจ้า ของรายเดีย วที่ เจ้ าของต้อ งการจะขายในราคาที่ดิ นไร่ล ะ
๒๔๐,๐๐๐ บาท รวมราคาที่ดินทั้งสิน ๕๔๕.๕๕ ล้านบาท แต่ราคาประเมินอยู่ที่ ๑๘๒ ล้านบาท ราคาต่อไร่เป็นไปตาม
เกณฑ์ของกรมที่ดินคือ ติดถนนราคาแพงกว่า ที่อยู่ข้างใน มีการปลูกยางเต็มพื้นที่ ซึ่งหากโค่นต้นยางจะได้ราคาไม้ยาง
ประมาณไร่ละ ๔๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท
สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
การลงทุนในจังหวัดนราธิวาสจะได้รับสิทธิประโยชน์ คูณสอง กล่าวคือ จะได้รับสิทธิประโยชน์ตาม
ประกาศเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ เขตพัฒนาพิเศษที่ครอบคลุมสิทธิประโยชน์ด้าน
ภาษี ด้านการเงิน และ สิทธิประโยชน์ตามประกาศ BOI กว่า ๒๓๑ ประเภทกิจการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
- สิทธิประโยชน์ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
ด้านภาษี
 ภาษีเงินได้นิติบุคคล ๓ %
 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ๐.๑ %
 ภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ๑ %
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ๐.๑ %
 ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรม อสังหาริมทรัพย์ ๐.๐๑ %
ด้านการเงิน
 ชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกัน ๐.๓ – ๒ %
 สินเชื่อผ่อนปรน (Soft Loan) ๕ %
BOI ระดับสูงสุด (๒๓๑ ประเภทกิจการ)
 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ๘ ปี ไม่จากัดวงเงิน หลังจากนั้นลดหย่อน ๕๐ % เป็นเวลา
๕ ปี
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 ลดหย่อนอากรขาเข้า ๗๕ % ของอัตราวัตถุดิบจาเป็น ๕ ปี
 หักค่าขนส่ง ไฟฟูา ประปา ๒ เท่า ๑๕ ปี
- เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
 ค่าเช่าที่ดินราคาถูก ๙๙ ปี
 ๗ หมวด (๒๓๑ ประเภทกิจการ) + ๖ ประเภทกิจการ
* มติคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) มีมติเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
เห็นชอบให้จัดซื้อแปลงที่ดินเอกชน เนื้อที่ ๒,๒๗๗ ไร่ ๗๘.๑ ตารางวา ต.ละหาร ต.ละหาร อ.ยี่งอ และ ต.โคกเคียน
อ.เมืองนราธิวาส ตามระเบียบของทางราช เพื่อนามาจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งถือได้
ว่าจังหวัดนราธิวาสเป็น ๑ ใน ๑๐ จังหวัด เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ได้โอกาสจากรัฐบาลในการจัดซื้อที่ดินเพื่อการ
ลงทุน ซึ่งทราบว่าปัจจุบันภาคเอกชนได้แจ้งความประสงค์จะลงทุนในแปลงที่ดินดังกล่าว จานวน ๑๓ ราย
เนื้อที่ ๗๖๐ ไร่
ที่มา : http://www.narathiwatsez.com
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๑.๑๐ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส
1. วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส
“ บริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ด้วยเศรษฐกิจก้าวหน้า
นาพาสังคมสันติสุข สู่ประชาคมอาเซียน”
2. พันธกิจ
2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังตาบล และผังเมืองรวม
จังหวัด
2.2 ส่งเสริมอาชีพ งานสวัสดิการสังคม การจัดการศึกษา การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้
เพื่อเอาชนะยาเสพติด กีฬา นันทนาการ และการสาธารณสุข ตลอดทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2.3 ส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
การรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
2.4 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน เมืองชายแดน การท่องเที่ยว เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ตลอดทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการตามแนวพระราชดาริ และหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุน
การปรับปรุงภูมิทัศน์ การกาจัดขยะ สิ่งปฏิกูล บาบัดน้าเสีย และการใช้พลังงานทดแทน
2.6 อนุรักษ์ ฟื้นฟู จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุ โบราณสถาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทานุ
บารุงศาสนา และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
2.7 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
3.1 ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังเมือง ผังตาบล และผัง
จังหวัดได้มาตรฐาน
3.2 ประชาชนมีอาชีพ รายได้ ที่มั่นคงและยั่งยืน บริการด้านสวัสดิการสังคม กีฬา นันทนาการ
การศึกษา และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
มีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3.3 ประชาชนมีส่ ว นร่ ว มตามระบอบประชาธิ ปไตย มี ค วามปลอดภั ยในชีวิ ตและทรั พย์ สิ น การ
ปฏิบัติงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ
3.4 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน เมืองชายแดน การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน ในท้องถิ่น
อย่างมั่นคงและยั่งยืนสู่ประชาคมอาเซียน
3.5 มีร ะบบการจั ดการขยะ น้ าเสี ย สิ่ ง ปฏิกู ล ตลอดทั้งอนุรัก ษ์ท รัพยากรธรรมชาติและการใช้
พลังงานอย่างยั่งยืน
3.6 ทานุบารุงศาสนา อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป
3.7 การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
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4. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้า
1.2 สร้างและปรับปรุงแหล่งน้าอุปโภค บริโภค
1.3 จัดทาผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตาบล
1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
1.5 จัดให้มีไฟฟูาและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น
2.2 ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
2.3 ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
2.4 ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
2.5 ส่งเสริมด้านการออกกาลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
2.6 ส่งเสริมการปูองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข
2.7 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย
3.2 พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความ
สงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
3.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
3.4 ส่งเสริมให้ผู้นาศาสนาเข้ามามีบทบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4.1 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
4.2 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4.4 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
4.5 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดาริ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสานึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง
5.4 จัดทาระบบกาจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบาบัดน้าเสีย
5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล
6.3 เสริมสร้างและทานุบารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น
6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7.1 พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร
7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
7.4 ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
7.5 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน
7.6 พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดาเนินงานขององค์กรเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน
****************************************************
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๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
๒.๑ วิสัยทัศน์
“วิสัยทัศน์”
“สุไหงโก-ลก เมืองแห่งการศึกษา กีฬาและท่องเที่ยว คุณภาพชีวิตประชาชนดี
มีโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน”
๒.๒ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้า
1.2 สร้างและปรับปรุงแหล่งน้าอุปโภค บริโภค
1.3 จัดทาผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตาบล
1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
1.5 จัดให้มีไฟฟูาและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น
2.2 ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
2.3 ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
2.4 ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
2.5 ส่งเสริมด้านการออกกาลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
2.6 ส่งเสริมการปูองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข
2.7 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย
3.2 พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความ
สงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
3.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
3.4 ส่งเสริมให้ผู้นาศาสนาเข้ามามีบทบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4.1 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
4.2 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4.4 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
4.5 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดาริ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสานึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง
5.4 จัดทาระบบกาจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบาบัดน้าเสีย
5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล
6.3 เสริมสร้างและทานุบารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น
6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7.1 พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร
7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
7.4 ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
7.5 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน
7.6 พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดาเนินงานขององค์กรเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน
๒.๓ เป้าประสงค์

๑. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร และผังเมืองได้มาตรฐาน
๒. ประชาชนมีอาชีพ รายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน บริการด้านสวัสดิการสังคม กีฬา
นันทนาการ การศึกษา และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ตลอดทั้งการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติดมีประสิทธิภาพ
๓. ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มตามระบอบประชาธิ ป ไตย มี ค วามปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น การ
ปฏิบัติงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
มีประสิทธิภาพ
๔. ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน เมืองชายแดน การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน ในท้องถิ่น
อย่างมั่นคงและยั่งยืนสู่ประชาคมอาเซียน
๕. มีระบบการกาจัด น้าเสีย สิ่งปฏิกูล ตลอดทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้พลังงานอย่าง
ยั่งยืน
๖. ทานุบ ารุงศาสนา อนุ รักษ์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ สื บสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป
๗. การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล
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๒.๔ ตัวชี้วัด
๑. มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจรและผังเมือง เพิ่มขึ้น
๒. มีการส่งเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ มีการบริการด้านสวัสดิการสังคม การกีฬา นันทนาการ ส่งเสริมด้าน
การศึกษา และสาธารณสุขเพิ่มขึ้น ตลอดจนมีการแก้ไขและปูองกันปัญหา ยาเสพติด เพิ่มขึ้น
๓. มีการให้ความรู้และความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔. มีการส่งเสริม การตลาด การค้า การลงทุนเมืองชายแดน การท่องเที่ยว ผลิ ตภัณฑ์ชุมชน ใน
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
๕. มีระบบการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูลและมีการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมการ
ใช้พลังงานทดแทน เพิ่มขึ้น
๖. มีการทานุบารุงศาสนา อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มขึ้น
๗. มีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น
๒.๕ ค่าเป้าหมาย
๑. ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสะดวก และรวดเร็ว
๑.๑ ชุมชนมีถนนที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการใช้เส้นทางคมนาคม
๑.๒ ชุมชนมีระบบระบายน้าที่ดี ลดการท่วมขังและปูองกันน้าท่วมขัง
๑.๓ ถนนภายในชุมชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง
๒. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
๒.๑ ผู้ติดเชื้อ ผู้ปุวยด้อยโอกาส ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ ที่พึ่ง ผู้สูงอายุ และคนพิการ ได้รับการ
ช่วยเหลือเบื้องต้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๒.๒ ในด้านการศึกษา ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ นาทักษะและประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้ และโรงเรียน และนักเรียนได้รับการอุดหนุน
๒.๓ ชุมชนมีความรักและสามัคคีสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกัน ชุมชนมีสุขภาพที่ดี ร่างกายแข็งแรง และ
ห่างไกลจากยาเสพติด
๒.๔ ผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
ประกอบอาหารที่ถูกหลักสุขาภิบาลอาหารที่สะอาดและปลอดภัย
๓. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๓.๑ ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔. เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น การค้าและการบริการที่มีมาตรฐานการค้าชายแดนในระดับต้นแบบที่ดี
๔.๑ ประชาชนมีรายได้ มีอาชีพเสริม เศรษฐกิจหมุนเวียน คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๔.๒ เศรษฐกิจหมุนเวียน และประชาชนมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๔.๓ ประชาชนรู้จักการใช้ชีวติ ตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง
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๕. บ้านเมืองสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และสิ่งแวดล้อมดี ทาให้ชุมชนน่าอยู่
๕.๑ ระบบการกาจัดขยะได้ถูกกาจัดถูกหลักสุขาภิบาล ชุมชนมีความสะอาดเรียบร้อย และตลาดมี
ความสะอาดผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน
๕.๒ ชุมชนและประชาชนมีความตระหนักและร่วมมือในการรักษาสิ่งแวดล้อม
๕.๓ ภูมิทัศน์ในชุมชน มีความสวยงาม ดึงดูดนักท่องเที่ยว ประชาชนมีสถานที่ออกกาลังกายและมี
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
๖. ประชาชนมีความรู้และบารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
๖.๑ ชุมชนมีส่ วนร่ วมในการรักษาและสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และ
ช่วยกันสืบสานอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
๖.๒ เยาวชนมีจิตสานึกที่ดี และมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี
๗. มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
๗.๑ บุคลากรในเทศบาลได้รับการอบรมมีความรู้ พัฒนาความรู้ และมีประสิทธิภาพในการทางาน
๗.๒ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน
๗.๓ ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนและกาหนดทิศทางในการแก้ปัญหาของชุมชนได้จริงและมี
ส่วนร่วมกับเทศบาล
๒.๖ กลยุทธ์
- ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. บุกเบิก สร้าง ปรับปรุงบารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้า
๒. ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้าอุปโภคบริโภค
๓. จัดทาผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตาบล
๔. พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
๕. จัดให้มีไฟฟูาและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง
- ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น
2. ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
3. ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
4. ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
5. ส่งเสริมด้านการออกกาลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
6. ส่งเสริมการปูองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข
7. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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- ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
1. ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย
2. พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความ
สงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
4. ส่งเสริมให้ผู้นาศาสนาเข้ามามีบทบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง
- ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
1. ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
2. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
3. ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
5. ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดาริ
- ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสานึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง
4. จัดทาระบบกาจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบาบัดน้าเสีย
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
- ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล
3. เสริมสร้างและทานุบารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น
5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน
- ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
1. พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร
2. พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
3. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
4. ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน
6. พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดาเนินงานขององค์กรเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน
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๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๑) โครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ เ อื้ อ ต่ อ การค้ า พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ มี ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐาน ซึง่ จาเป็นอย่างยิ่งเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ และเป็นการรองรับการท่องเที่ยว
การค้าการลงทุน
๒) พัฒ นาระบบการศึกษา ส่ งเสริมการกีฬา สาธารณสุข และปูองกันภัยยาเสพติดอย่าง
เข้มแข็งโดย อสม. ผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และนักเรียน
๓) การพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการให้บริการประชาชนตลอดจนการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในท้องถิ่น
4) พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก ให้เป็นเมืองต้นแบบการค้า ส่งเสริมผู้ประกอบการค้าภายใน
ชุมชนและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
5) การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยกาจัดขยะมูล
ฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างมีระบบ
6) การเสริมสร้างและทานุบารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
7) เทศบาลพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
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๒.๘ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดนราธิวาสสี่ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

๑. เสริมสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและการกระจาย
รายได้อย่างทั่วถึง

๒. เสริมสร้างศักยภาพการค้า
ระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง

๓. พัฒนาและเสริมสร้าง
บ้านเมืองให้น่าอยู่บนพื้นฐาน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(เมืองชายแดน)

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(แนวทาง ๑.๒)

๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
(แนวทางฯ ๔.๑,๔.๒ เมืองชายแดน)

๒. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๖. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

๒. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
(แนวทางฯ ๒.๑,๒.๕)

๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรม
และการท่องเทีย่ ว
(แนวทางฯ ๔.๑,๔.๒,๔.๔)
๕. ด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(แนวทางฯ ๕.๑,๕.๒,๕.๔)
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๕. ด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(แนวทางฯ ๕.๓ เมืองชายแดน)

๔. เสริมสร้างสันติสุข
ในพื้นที่

๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรม
และการท่องเทีย่ ว
(แนวทางฯ ๔.๓,๔.๕)
๕. ด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๖. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

๗. ด้านการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล
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๓ การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่น สี่ ปี ข องเทศบาลได้ ใ ช้ ก ารวิ เ คราะห์ SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จุดแข็ง
๑. มีอุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องยนต์ในการบริการ
๒. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถ
๓. ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๔. ระเบียบกฎหมายที่เปิดโอกาสให้จ้างเหมาเอกชนเข้ามาดาเนินการได้
จุดอ่อน
๑. ขาดแคลนอัตรากาลัง
๒. งบประมาณในด้านโครงสร้างพื้นฐานยังไม่เพียงพอ
โอกาส
๑. มีหน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนการจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าชายแดนรัฐบาลและหน่วยงานภายนอกให้ความสนใจ
๓. เขตเทศบาลที่ถูกกาหนดให้เป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการสนับสนุนในเรื่องงบประมาณในด้านโครงสร้าง
พื้นฐานจากหน่วยงานของรัฐ
อุปสรรค
๑. สถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยทาให้ขาดแคลนแรงงาน
๒. พื้นที่ในเขตเทศบาลมีบริเวณพื้นที่กว้างที่ต้องพัฒนาอีกมาก
๒. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
(ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด)
จุดแข็ง
๑. ชุมชนและโรงเรียนมีส่วนร่วมในการรณรงค์และปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
จุดอ่อน
๑. ไม่มีบุคลากรทาหน้าที่ในเรื่องของยาเสพติดโดยเฉพาะ
โอกาส
๑. ความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน (อสม.แกนนาชุมชน)
๒. นโยบายของรัฐด้านยาเสพติดมีความที่ชัดเจน
๓. ความร่วมมือและการประสานงานระหว่างองค์กรภาคีเครือข่าย
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อุปสรรค
๑. ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน
๒. สภาพแวดล้อมทางสังคม
๓. การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
(ด้านการส่งเสริมอาชีพ)
จุดแข็ง
๑. มีงบประมาณในการสนับสนุนให้ความรู้การฝึกอบรมอาชีพต่างๆ
โอกาส
๑. จังหวัดลงทุนในการสร้างศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
อุปสรรค
๑. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยังไม่ต่อเนื่อง
๒. ขาดตลาดรองรับสินค้า
(ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยตลอดจนการพัฒนาด้านสาธารณสุข)
จุดแข็ง
๑. มีงบประมาณในการดาเนินการด้านสาธารณสุข
๒. มีกลุ่ม อสม. ที่เข้มแข็ง
๓. การบริหารด้านสุขภาพเชิงรุกลงไปให้บริการในพื้นที่
๔. มีศูนย์บริการสาธารณสุข
๕. สนับสนุนส่งเสริมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน
๖. มีการอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
จุดอ่อน
๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในด้านสุขภาพไม่เพียงพอ
โอกาส
๑. องค์กรชุมชนเข้มแข็งช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน
๒. มีสถานบริการด้านสาธารณสุขของรัฐบาลในพื้นที่กระจายไปในแหล่งเขตเมืองย่านชุมชนหนาแน่น
อุปสรรค
๑. พื้นที่รับผิดชอบกว้างดูแลไม่ทั่วถึง
๒. พฤติกรรมสุขภาพและวิถีชีวิตดั้งเดิมของประชาชนในท้องถิ่น
๓. ปัญหาแรงงานต่างด้าวซึ่งมักจะนาโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาแพร่ระบาดให้คนในพื้นที่
๔. ประชากรแฝงเข้ามาอยู่ในพื้นที่เป็นจานวนมาก
๕. แหล่งบันเทิง/ชุมชนแออัด
๖. ปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดในพื้นที่
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(ด้านการส่งเสริมการกีฬา)
จุดแข็ง
๑. เทศบาลสนับสนุนส่งเสริมการออกกาลังกาย กีฬา ของประชาชน
๒. สนามกีฬา เช่น สนามฟุตซอล สนามหญ้าเทียม สนามแบดมินตัน สนามเทนนิส ฯลฯ
๓. เทศบาลสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาอย่างแพร่หลายในทุกระดับทุกประเภทกีฬา
จุดอ่อน
๑. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มาทางานด้านกีฬาในระดับผู้ปฏิบัติ
๒. งบประมาณไม่เพียงพอ
โอกาส
๑. เป็นนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน
๒. มีการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างไทย-มาเลเซีย
๓. กลุ่ม ชมรม สุขภาพต่างๆ มีการรวมตัวกันออกกาลังกายเป็นจานวนมาก
อุปสรรค
๑. เหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อย
๒. ยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการกีฬาจากรัฐบาลเท่าที่ควร
(ด้านการส่งเสริมการศึกษา)
จุดแข็ง
๑. โรงเรียนตั้งอยู่ในตัวเมือง/ในชุมชน
๒. เทศบาลส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณทางการศึกษา
๓. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียน ผู้บริหาร
๔. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
จุดอ่อน
๑. ขาดแคลนครูผู้สอนในบางตาแหน่ง
๒. สถานที่ไม่เพียงพอในการขยายโรงเรียน มีพื้นที่จากัด
โอกาส
๑. ชุมชนในเขตเทศบาลมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านการศึกษา
๒. รัฐบาลจัดงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่
๓. ในพื้นที่ยังมีสถานศึกษาที่เปิดโอกาสให้ประชาชนศึกษาในหลากหลายสาขา เช่น วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัย
ชุมชน เป็นต้น
อุปสรรค
๑. นักเรียนบางส่วนขาดการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนการสอน
๒. ผู้ปกครองที่มีความพร้อมนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนที่โรงเรียนที่มีชื่อเสียง
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๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
(ด้านการปรับปรุงระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ)
จุดแข็ง
๑. มีการฝึกซ้อมแผนการระงับอัคคีภัยวิ่งออกกาลังกายและออกกายบริหารเป็นประจา
๒. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆในการระงับสาธารณภัย
๓. มีสมาชิกอปพร. เป็นกาลังเสริมเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยและมีการฝึกอบรม อปพร.
จุดอ่อน
๑. เครื่องมือเครื่องใช้ยังไม่เพียงพอในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากต้องใช้งบประมาณเป็นจานวน
มาก
โอกาส
๑. มีโอกาสฝึกซ้อมแผนร่วมกันระหว่างไทย-มาเลเซียในการพัฒนาความรู้และความสามารถ
๒. มีหน่วยงานสนับสนุนในพื้นที่ใกล้เคียง เมื่อเกิดสาธารณภัยที่เกินกาลังของเทศบาล
อุปสรรค
๑. เมื่อมีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นประชาชนผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องจะเข้ามามุงดูเหตุการณ์และจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เองทา
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่เป็นการกีดขวางการทางาน
๒. ถนนบางสายคับแคบ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปในที่เกิดเหตุได้
๓. เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
(ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน)
จุดแข็ง
๑. ผู้บริหารสนับสนุน งบประมาณในการจ้างยามดูแลทรัพย์สินของเทศบาลและติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่
บางส่วน ถนนสาธารณะ
๒. มีการติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
จุดอ่อน
๑. ต้องใช้งบประมาณสูงในการติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่
โอกาส
๑. รัฐบาลให้การสนับสนุนในการติดตั้งกล้องวงจรปิดและไฟฟูาแสงสว่างเพิ่มมากขึ้น
อุปสรรค
๑. พื้นที่ในความรับผิดชอบดูแลกว้างขวาง
๒. ปัญหาความไม่สงบในเขต ๓ จังหวัดชายแดนใต้
เบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่าองค์กรอื่น

แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

หน้า 144

๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
จุดแข็ง
๑. มีสวนสาธารณะที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้
๒. ความได้เปรียบในเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีต้นทุนทางวัฒนธรรมสามารถจัดกิจกรรม ประเพณี
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวได้
๓. มีชายแดนติดต่อประเทศมาเลเซีย มีด่านชายแดนที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว การบริการ การลงทุนและค้าขาย
ชายแดน
จุดอ่อน
๑. ยังไม่มกี ารสร้างเอกลักษณ์ของเมือง (Land mark) ให้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว
โอกาส
๑. เมืองสุไหงโก-ลกเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว เป็นเมืองชายแดน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
๒. มีโรงแรมที่พัก แหล่งบันเทิง และแหล่งบริการนักท่องเที่ยว
๓. มีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่เอื้อต่อการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล
อุปสรรค
๑. เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ และการนาเสนอข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ผ่านสื่ออาจเกินจริงทาให้ประชาชนใน
พื้นที่มีทัศนคติในด้านลบ ทาให้ผู้ประกอบการไม่กล้าเข้ามาลงทุนในพื้นที่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
๒. ไม่มีทรัพยากรทางธรรมชาติในพื้นที่
๓. ขาดความเชื่อมโยงต่อของระบบราง (ทางรถไฟ) ระหว่างอาเภอสุไหงโก-ลก กับประเทศมาเลเซีย
๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง
๑. มีสถานที่ในการกาจัดขยะ
๒. มีโครงการ/กิจกรรม ด้านการสร้างจิตสานึกของประชาชนในการรักษาความสะอาด และอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จุดอ่อน
๑. ไม่มีระบบบาบัดสิ่งปฏิกูล/น้าเสีย ที่ถูกหลักสุขาภิบาล
๒. ต้องใช้งบประมาณเป็นจานวนมาก
โอกาส
๑. เป็นเมืองชายแดนที่รัฐบาลให้การสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม
อุปสรรค
๑. ประชาชน ร้านค้า ผู้ประกอบการ ยังไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาความสะอาดเท่าที่ควร
๒. การดูแลรักษาแม่น้าสุไหงโก-ลก ยังต้องดาเนินการไปพร้อมๆกัน ทั้งประชาชนและโครงการพัฒนาของรัฐบาล
ทั้งสองประเทศ
๓. มีฟาร์มเลี้ยงสุกรอยู่ในเขตเมือง
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๖. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
จุดแข็ง
๑. เทศบาลให้การสนับสนุนการจัดงานประเพณีอย่างต่อเนื่อง
จุดอ่อน
๑. ขาดการจัดทาฐานข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านศิลปวัฒนธรรม
๒. ขาดศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โอกาส
๑. มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ประชาชนในแต่ละกลุ่มยังคงยึดถือวัฒนธรรมปฏิบัติเป็นแนวทางสืบต่อกันมา
๒. เป็นพื้นที่ชายแดนมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ
๓. ประชาชนยึดมั่นในศาสนา
๔. ประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมงานต่างๆ
อุปสรรค
๑. เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
๗. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
(ด้านการให้บริการแก่ประชาชนและการให้ประชานเข้ามามีส่วนร่วม)
จุดแข็ง
๑. มีเจ้าหน้าที่มีความรู้ ได้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละด้านในการให้บริการประชาชน
๒. สถานที่ตั้งมีความสะดวกในการเดินทางมารับบริการ
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
๔. มีหลายช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
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๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
โอกาส (O : Opportunity)
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 รัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้สามเหลี่ยม
เศรษฐกิจ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
 นโยบายการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
- นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมช่วยอานวยความสะดวกในการเข้ามา
ของนักลงทุนและนักท่องเที่ยว
- โครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการค้า และพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลกเป็นเมืองการค้าชายแดน และมี ด่าน
สุไหงโก-ลก
ด้านคุณภาพชีวิต
 นโยบายThailand 4.0 ทีเ่ น้นในเรื่องศักยภาพของแรงงานเป็นหลัก
- มีโครงการจากภาครัฐและให้การสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณ ในการพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน
ด้านเศรษฐกิจ
 รั ฐ บาลมีน โยบายการพัฒ นาเขตเศรษฐกิจ พิเศษ ยุ ทธศาสตร์การพัฒ นาจั งหวั ดชายแดนภาคใต้
สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
 นโยบายการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
- ประโยชน์ที่จะได้รับจากผลของนโยบาย ยุทธศาสตร์ และโครงการพัฒนา มีดังนี้
* โอกาสในการพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และชุมชนชายแดนให้เติบโตอย่างมีทิศทางตอบ
รับกับศักยภาพของพื้นที่
* โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น การจ้างงาน และเพิ่มรายได้ให้ประชาชน
* แผนงาน-โครงการพัฒนาพื้นที่ พร้อมงบประมาณ
* โอกาสในลงทุนของภาคเอกชนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและชุมชนชายแดน ทัง้ ภาคอุตสาหกรรม
และการท่องเทีย่ ว
* นโยบายดังกล่าวเป็นนโยบายที่เอื้อต่อการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
การค้าการท่องเที่ยวของอาเภอสุไหงโก-ลก
* นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมช่วยอานวยความสะดวกในการเข้ามา
ของนักลงทุนและนักท่องเที่ยว
- มีโรงแรม สถานบริการ สถานที่พักผ่อนหย่อนที่ไว้บริการแก่นักท่องเที่ยว
ด้านสภาพพื้นที่
- พื้ น ที่ ส ภาพแวดล้ อ มที่ ดีส่ ง ผลต่อ การพัฒ นาทั้ง การท่อ งเที่ย วการค้ าและบริก าร เมือ งสุ ไ หงโก-ลก
เป็นเมืองสุดแดนใต้ติดต่อกับพรมแดนมาเลเซีย จึงเป็นช่องทางการท่องเที่ยวและค้าขายระหว่างประเทศไทย มาเลเซีย
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สังคม วัฒนธรรม ประเพณี
- มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีความหลากหลายของภาษาในพื้นที่ และประชาชนแต่ละกลุ่มยังยึดถือ
ปฏิบัติ ทาให้เป็นเอกลักษณ์ และสามารถพัฒนาให้เป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
หรือพหุวัฒนธรรม
อุปสรรค (Threats)
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
สถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ก่อให้เกิดการ
สูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน
 สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ส่งผลให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนไม่กล้าเข้ามาลงทุนในพื้นที่
การนาเสนอข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ผ่านสื่อที่อาจเกินจริง ส่งผลให้ประชาชนนอกพื้นที่มีทัศนคติในด้าน
ลบ ทาให้พัฒนาในด้านต่างๆ ในพื้นที่เป็นไปอย่างล้าช้า (ภาพลักษณ์)
ความไม่มั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทาให้ผู้ประกอบการไม่กล้าเข้ามาลงทุนในพื้นที่
โดยเฉพาะการลงทุนในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ การลงทุนที่เกิดขึ้นต้องอาศัยภาครัฐช่วยลงทุนและให้เอกชนเข้ามา
บริหารจัดการเพื่อสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่
ส่งผลกระทบต่อการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการและนักลงทุนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก พ.ศ. 2561 – 2564
ยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี
6 ยุทธศาสตร์

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
ฉบับที่ ๑๒
10 ยุทธศาสตร์

(๒) ยุทธศาสตร์
การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

(๑) ยุทธศาสตร์
ความมั่นคง

(๕) ยุทธศาสตร์
การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อ
การพัฒนาประเทศสู่
ความมั่งคัง่
และยั่งยืน
(๑๐) ยุทธศาสตร์
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อการ
พัฒนา

(๓) ยุทธศาสตร์
การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน

(๗) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโล
จิสติกส์

(๓) ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

(๑) ยุทธศาสตร์
การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์

(๙) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคเมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจ

(๔) ยุทธศาสตร์
การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและความเท่า
เทียมกันทางสังคม

(๒) ยุทธศาสตร์
การสร้างความ
เป็นธรรมลดความ
เลื่อมล้้าในสังคม

(๘) ยุทธศาสตร์
ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม

แบบ ยท. ๐๑

(๕) ยุทธศาสตร์
การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

(๖) ยุทธศาสตร์
การปรับสมดุล
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ

(๔) ยุทธศาสตร์
การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

(๖) ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริต
ประพฤติมชิ อบและ
ธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ฉบับที่ ๑๒
10 ยุทธศาสตร์

(๑) ยุทธศาสตร์
การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์

(๒) ยุทธศาสตร์
การสร้างความ
เป็นธรรมลดความ
เลื่อมล้้าในสังคม

(๓) ยุทธศาสตร์
การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน

(๖) ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การ
ป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน
๓ ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์จังหวัด
นราธิวาส
๔ ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดนราธิวาส
๗ ยุทธศาสตร์

(๙) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคเมือง
และพืน้ ที่เศรษฐกิจ

(๑) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1
เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

(๔) ยุทธศาสตร์
การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

(๕) ยุทธศาสตร์
การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพือ่ การพัฒนาประเทศ
สู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน

(๑๐) ยุทธศาสตร์
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อการพัฒนา

(๒) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนา
การค้าการลงทุน โครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
เพื่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่าง
ประเทศที่เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม

(๗) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานและระบบโลจิ
สติกส์

(๓) พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
กระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้ายางพารา
และการตลาดอย่างเป็นระบบครบวงจร

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่
บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการวางแผน
การส่งเสริม
การลงทุน
พาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว

(๘) ยุทธศาสตร์
ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4
เสริมสร้างสันติสุขในพืน้ ที่

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๗
ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดนราธิวาส
๗ ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ
เทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก
๗ ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
7 เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการวางแผน
การส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยก
รรมและการ
ท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๗
ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการวางแผน
การส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยก
รรมและการ
ท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๗
ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

(๑) ระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
ระบบจราจร

(๒) ประชาชนมี
อาชีพ รายได้ที่มั่นคง
และยั่งยืน บริการ
ด้านสวัสดิการสังคม
กีฬานันทนาการ
การศึกษา และการ
แ
สาธารณสุ
ข
อย่
าง
ล
ทั่วะถึง ตลอดทั้งการ
ปฏิบัติงานของศูนย์
ผั
ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ
ง
เอาชนะยาเสพติ
ดมี
ประสิ
ท
ธิ
ภ
าพ
เ

(๓) ประชาชนมีสว่ น
ร่วมตามระบอบ
ประชาธิปไตย มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
การปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยมี
ประสิทธิภาพ

(๔) ส่งเสริม
การตลาด การค้า
การลงทุน เมือง
ชายแดน การ
ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ใน
ท้องถิ่นอย่างมั่นคง
และยั่งยืนสู่
ประชาคมอาเซียน

(๕) มีระบบการกาจัด
น้าเสีย สิ่งปฏิกูล
ตลอดทั้งอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และการใช้พลังงาน
อย่างยั่งยืน

(๖) ทานุบารุงศาสนา
อนุรักษ์
โบราณสถาน
โบราณวัตถุ สืบสาน
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้
คงอยู่สืบไป

(๗) การบริหาร
จัดการองค์กรมี
ประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมมาภิบาล
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กลยุทธ์
๓๘ กลยุทธ์

แผนงาน

๑. ก่อสร้าง บุกเบิก
ปรับปรุงบารุงรักษาทาง
คมนาคม สะพาน เขื่อน
ระบบระบายน้า
๒.ก่อสร้างปรับปรุงแหล่ง
น้าอุปโภคบริโภค
๓.จัดทาผังเมืองรวม
จังหวัด ผังเมืองและผัง
ตาบล
๔.พัฒนาและปรับปรุง
ระบบจราจร
๕.จัดให้มีไฟฟ้าและระบบ
โทรคมนาคมอย่างทั่วถึง
แผนงานเคหะ
และชุมชน

โครงการ/
กิจกรรม

- โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนน คสล.
ถนนประชาวิวัฒน์ซอย
๒๑ –บ้านโคกกลางโครงการอุดหนุนให้การ
ไฟฟ้าดาเนินการเกี่ยวกับ
ไฟฟ้าสาธารณะถนนสาย
ต่างๆ ในเขตเทศบาล

แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานการศึกษา
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานงบกลาง
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

แผนงานสังคมสงเคราะห์
- โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ป่วยด้อยโอกาส
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
และผู้ไร้ที่พึ่ง
- โครงการสนับสนุนกองทุน
การดาเนินงานสวัสดิการ
ชุมชน
- โครงการจัดงานส่งเสริม
กีฬาและนันทนาการ
ฯลฯ

๑.ส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างสร้างอาชีพแบบ
ยั่งยืนให้กับประชาชนใน
ท้องถิ่น
๒.ส่งเสริมงานด้านสังคม
สงเคราะห์และสวัสดิการ
ชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม
๓.ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน
นอกระบบและตาม
อัธยาศัย โดยสนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา
๔.ส่งเสริมศักยภาพศูนย์
ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด
๕.ส่งเสริมด้านการออก
กาลังกาย การกีฬา และ
นันทนาการ
๖.ส่งเสริมการป้องกัน
รักษา ควบคุมโรค
ตลอดจนการพัฒนาด้าน
การสาธารณสุข
๗.ส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนเพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
- โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
- โครงการจัดอบรมเข้า
ค่ายภาษาต่างประเทศ
- โครงการอบรมด้าน
สาธารณสุขในกลุ่มต่างๆ
(กลุ่มผู้ประกอบการ)
- โครงการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ
ฯลฯ

๑.ส่งเสริมให้ความคามรู้
ความเข้าใจ แก่ประชาชน
เกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองระบบ
ประชาธิปไตย
๒.พัฒนาศักยภาพของ
ท้องถิ่นในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ตลอดจนการรักษาความ
สงบเรียนร้อยในท้องถิ่น
๓.เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนให้มี
ส่วนร่วมในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยใน
ท้องถิ่น
๔.ส่งเสริมให้ผู้นาศาสนา
เข้ามามีบทบาทเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแก้ปัญหา
ความมั่นคง

๑.ส่งเสริมการตลาด
การค้า การลงทุนใน
ท้องถิ่น และเมือง
ชายแดน เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน
๒.ส่งเสริมระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและ
ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
๓.ส่งเสริมให้ประชายึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
๔.พัฒนาส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน
๕.ส่งเสริมโครงการตาม
แนวพระราชดาริ

๑.อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๒.ส่งเสริม สนับสนุนให้
ประชาชนในชุมชนมี
จิตสานึกในการร่วมกัน
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๓.ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
ชุมชนและเมือง
๔.จัดทาระบบกาจัดขยะ
และสิ่งปฏิกูลตลอดจน
ระบบบาบัดน้าเสีย
๕.ส่งเสริมและสนับสนุน
การใช้พลังงานทดแทน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานสาธารณสุข

๑ .ส่งเสริมการอนุรักษ์
ฟื้นฟู สืบทอดจารีต
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
๒.ส่งเสริมและสนับสนุน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปู
ชนียบุคคล
๓.เสริมสร้างทานุบารุง
ศาสนา ตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
๔.ส่งเสริมและสนับสนุน
การอนุรักษ์โบราณวัตถุ
และโบราณสถานใน
ท้องถิ่น
๖.ส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ของเด็ก
เยาวชนและประชาชน
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน
แผนงานการพาณิชย์

แผนงานเคหะและชุมชน

-โครงการจ้างเหมายามดูแล
ความปลอดภัยสานักงาน
เทศบาลเมือง สุไหงโก-ลก
- โครงการจ้างเหมาผู้รักษา
ความปลอดภัยสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารเทศบาลเมืองสุไหง
โก-ลก

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
- โครงการเช่าที่ดินการรถไฟ
บริเวณซุ้มขายอาหาร
- โครงการถนนคนเดิน
- โครงการเทศกาลอาหาร
จานเด็ด
- โครงการเช่าที่ดินการรถไฟ
(ตลาดรถไฟ)
- โครงการฝึกอบรมอาชีพ
และแก้ไขปัญหาความยากจน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ฯลฯ

แผนงานเคหะและชุมชน

- โครงการรักษ์แม่น้าโก-ลก
- โครงการจ้างเหมา
บุคคลภายนอกดาเนินการ
ขนย้ายและฝังกลบขยะ
- โครงการอบรมและศึกษา
ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านการจัดการความ
สะอาดและสิ่งแวดล้อม
ภายในเมือง
- โครงการจ้างเหมา
บุคคลภายนอกดาเนินการ
ดูแลตลาดสดเทศบาล
(ตลาดรถไฟ)
- โครงการจ้างเหมา
บุคคลภายนอกรักษาความ
สะอาดภายในชุมชน
ฯลฯ

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
-โครงการอบรมผู้สอน
คัมภีร์กุรอานในเขต
เทศบาล
- โครงการส่งเสริมการ
ปฏิบัติศาสนกิจในเดือน
รอมฎอน
- โครงการจัดงานสืบสาน
วัฒนธรรมไทย-มาเลย์
- โครงการจัดงานส่งเสริม
ประเพณี ศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น
- โครงการจัดงานรัฐพิธี
และวันสาคัญต่างๆ ฯลฯ
ฯ

๑.พัฒนาความรู้
ความสามารถและ
คุณธรรมจริยธรรมแก่
บุคลากรในองค์กร
๒.พัฒนาปรับปรุง
จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ ตลอดถึง
สถานที่ในการ
ปฏิบัติงาน
๓.พัฒนาปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการ
องค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล
๔.ปรับปรุงและสร้าง
ระบบการให้บริการที่
ทันสมัย รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ
๕.ส่งเสริมและสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อการ
ปฏิบัติงานเพื่อการ
บริการประชาชน
๖.พัฒนาส่งเสริมระบบ
การประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่การ
ดาเนินงานขององค์กร
เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน
แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
แผนงานการศึกษา
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็ง ของชุมชน
- โครงการวันเทศบาล
- โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
- โครงการจัดทาแผน
ชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
(Strategy Map)

๓.๔ แผนผังยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์

สุไหงโก-ลกเมืองแห่งการศึกษากีฬาและท่องเที่ยวคุณภาพชีวิตประชาชนดีมีโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน

๑. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

(๑) ระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
ระบบจราจร

๒. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

(๒) ประชาชนมีอาชีพ
รายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน
บริการด้านสวัสดิการสังคม
กีฬานันทนาการ การศึกษา
และการสาธารณสุขอย่าง
ทั่วถึง ตลอดทั้งการ
ปฏิบัติงานของศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ยาเสพติดมีประสิทธิภาพ

๓. ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย

(๓) ประชาชนมีส่วนร่วม
ตามระบอบประชาธิปไตย
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินการ
ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยมี
ประสิทธิภาพ

๔. ด้านการวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว

๕. ด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

(๔) ส่งเสริมการตลาด
การค้า การลงทุนเมือง
ชายแดน การท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่น
อย่างมั่นคงและยั่งยืนสู่
ประชาคมอาเซียน

(๕) มีระบบการกาจัด
น้าเสีย สิ่งปฏิกูล
ตลอดทั้งอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน

(๖) ทานุบารุงศาสนา
อนุรักษ์ โบราณสถาน
โบราณวัตถุ สืบสาน
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่
สืบไป

ประชาชนมีความรู้และบารุงรักษา
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

๑ .ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอด
จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
๒.ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
และปูชนียบุคคล
๓.เสริมสร้างทานุบารุงศาสนา ตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
๔.ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์
โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น
๖.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน

๑.พัฒนาความรูค้ วามสามารถและคุณธรรม

ประชาชนได้รับบริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานที่มีความ
สะดวกและรวดเร็ว

ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอ
สามารถพึ่งตนเองได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นและมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น การค้าและการ
บริการที่มีมาตรฐานการค้าชายแดน
ในระดับต้นแบบที่ดี

บ้านเมืองสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
และสิ่งแวดล้อมดี ทาให้ชุมชนน่าอยู่

๑. บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง
บารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน
เขื่อน ระบบระบายน้า
๒.ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้าอุปโภค
บริโภค
๓.จัดทาผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมือง
และผังตาบล
๔.พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
๕.จัดให้มีไฟฟ้าและระบบ
โทรคมนาคมอย่างทัว่ ถึง

๑ .ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสร้าง
อาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น
๒.ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
๓.ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๔.ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้
เพื่อเอาชนะยาเสพติด
๕.ส่งเสริมด้านการออกกาลังกาย การกีฬา
และนันทนาการ
๖.ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค
ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข
๗.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

๑.ส่งเสริมให้ความคามรู้ ความเข้าใจ
แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองระบบประชาธิปไตย
๒.พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตลอดจนการรักษาความสงบเรียนร้อย
ในท้องถิ่น
๓.เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้
มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในท้องถิ่น
๔.ส่งเสริมให้ผู้นาศาสนาเข้ามามีบทบาท
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแก้ปัญหาความ
มั่นคง

๑ .ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนใน
ท้องถิ่น และเมืองชายแดน เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน
๒.ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์
ในท้องถิ่น
๓.ส่งเสริมให้ประชายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๔.พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน
๕.ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดาริ

๑.อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๒.ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชน
มีจิตสานึกในการร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง
๔.จัดทาระบบกาจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
ตลอดจนระบบบาบัดน้าเสีย
๕.ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงาน
ทดแทน

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงาน

แบบ ยท. ๐๒

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานสาธารณสุข

๖. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

แผนงานการศึกษา

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการพาณิชย์
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๗. ด้านการบริหารจัดการ
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

(๗) การบริหารจัดการ
องค์กรมีประสิทธิภาพ
ตามหลัก
ธรรมมาภิบาล

จริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร
๒.พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการ
ปฏิบัติงาน
๓.พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
๔.ปรับปรุงและสร้างระบบการ
ให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ
๕.ส่งเสริมและสร้างทัศนคติทดี่ ีต่อการ
ปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน
๖.พัฒนาส่งเสริมระบบการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การ
ดาเนินงานขององค์กรเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน

แผนงานบริหารงานทั่วไป/แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน/แผนการศึกษา/แผนงานสาธารณสุข/แผนงาน
เคหะและชุมชน/แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/
แผนงานการพาณิชย์

ยท.03
๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ค่าเป้าหมาย (6)
ความ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
เชื่อมโยงกับ อปท.ในเขต
อปท.
เป้าประสงค์ (๔) ผลผลิต/โครงการ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
61
(๓)
(๕)
จังหวัด (๑)
(๒)
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่
จังหวัด
๑ ด้านโครง ๑ ด้านโครง
นราธิวาสที่ ๒ สร้างพืน้ ฐาน สร้างพืน้ ฐาน
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
การค้า
ระหว่างประเทศ
ที่เข้มแข็ง

- ระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
ระบบจราจร
และผังเมืองได้
มาตรฐาน

- ร้อยละของ
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานได้รับการ
พัฒนาอย่างทั่วถึง
และได้มาตรฐาน

9

62

63

19

29

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย
64
(7)

39 - เพิ่มขี้นปีละ
๑๐ โครงการ
- ร้อยละ
ของถนนที่
ได้มาตรฐาน

๑๕๔

กลยุทธ์
(8)

ผลผลิต/โครงการ
(๙)

- ๑.บุกเบิก สร้าง ๑.โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน
ปรับปรุง
คสล. ถนนโต๊ะลือเบซอย ๓
บารุงรักษาทาง ๒.โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบ
คมนาคม สะพาน ระบายน้า ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย ๔
เขื่อน ระบบระบาย ๓.โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน
น้า
คสล. ถนนประชาวิวัฒน์
ซอย ๒๑ -บ้านโคกกลาง
๔.โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน
คสล. พร้อมระบบระบายน้า
ถนนประชาวิวัฒน์ ๑๗/๔
๕.โครงการขุดลอกคูระบายน้า
ภายในชุมชนจือแรตูลี
๖.โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน
คสล. ภายในชุมชนศรีอามาน
๗.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า
ภายในชุมชนศรีอามาน
๘.โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน
คสล. พร้อมระบบระบายน้า
ถนนเจริญเขต ซอย ๔

หน่วยงานรับ
หน่วย
ผิด
สนับสนุน
ชอบหลัก
(1๑)
(1๐)
กองช่าง

-

ค่าเป้าหมาย (6)
ความ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
เชื่อมโยงกับ อปท.ในเขต
อปท.
เป้าประสงค์ (๔) ผลผลิต/โครงการ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
61
(๓)
(๕)
จังหวัด (๑)
(๒)
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่
จังหวัด
๑ ด้านโครง ๑ ด้านโครง
นราธิวาสที่ ๒ สร้างพืน้ ฐาน สร้างพืน้ ฐาน
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
การค้า
ระหว่างประเทศ
ที่เข้มแข็ง

- ระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
ระบบจราจร
และผังเมืองได้
มาตรฐาน

- ร้อยละของ
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานได้รับการ
พัฒนาอย่างทั่วถึง
และได้มาตรฐาน

9

62

63

19

29

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย
64
(7)

39 - เพิ่มขี้นปีละ
๑๐ โครงการ
- ร้อยละ
ของถนนที่
ได้มาตรฐาน

๑๕๕

กลยุทธ์
(8)

ผลผลิต/โครงการ
(๙)

- ๑.บุกเบิก สร้าง ๙.โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน
ปรับปรุง
คสล. ถนนทรายทอง ๓ ซอย ๑ (อู่ ๓ บี)
บารุงรักษาทาง
คมนาคม สะพาน
เขื่อน ระบบระบาย
น้า

หน่วยงานรับ
หน่วย
ผิด
สนับสนุน
ชอบหลัก
(1๑)
(1๐)
กองช่าง

-

ค่าเป้าหมาย (6)
ความ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
เชื่อมโยงกับ อปท.ในเขต
อปท.
เป้าประสงค์ (๔) ผลผลิต/โครงการ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
61
(๓)
(๕)
จังหวัด (๑)
(๒)
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่
จังหวัด
๑ ด้านโครง ๑ ด้านโครง
นราธิวาสที่ ๒ สร้างพืน้ ฐาน สร้างพืน้ ฐาน
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
การค้า
ระหว่างประเทศ
ที่เข้มแข็ง

- ระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
ระบบจราจร
และผังเมืองได้
มาตรฐาน

- จานวนโครงการ
ที่กอ่ สร้าง ปรับปรุง
แหล่งน้าอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น

-

62

63

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย
64
(7)

1

1

1

๑๕๖

- ปีละ
๑ โครงการ

กลยุทธ์
(8)

- ๒.ก่อสร้างและ
ปรับปรุงแหล่งน้า
อุปโภคบริโภค

ผลผลิต/โครงการ
(๙)

-

หน่วยงานรับ
หน่วย
ผิด
สนับสนุน
ชอบหลัก
(1๑)
(1๐)
-

-

ค่าเป้าหมาย (6)
ความ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
เชื่อมโยงกับ อปท.ในเขต
อปท.
เป้าประสงค์ (๔) ผลผลิต/โครงการ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
61
(๓)
(๕)
จังหวัด (๑)
(๒)
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่
จังหวัด
๑ ด้านโครง ๑ ด้านโครง
นราธิวาสที่ ๒ สร้างพืน้ ฐาน สร้างพืน้ ฐาน
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
การค้า
ระหว่างประเทศ
ที่เข้มแข็ง

- ระบบ
- งานการจัดทา
โครงสร้างพื้นฐาน ผังเมืองมีประสิทธิ
สาธารณูปโภค ภาพเพิม่ ขึ้น
สาธารณูปการ
ระบบจราจร
และผังเมืองได้
มาตรฐาน

-

62

63

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย
64
(7)

1

1

1

๑๕๗

- ปีละ
๑ โครงการ

กลยุทธ์
(8)

ผลผลิต/โครงการ
(๙)

- ๓.จัดทาผังเมือง
รวมจังหวัดผังเมือง
และผังตาบล

-

หน่วยงานรับ
หน่วย
ผิด
สนับสนุน
ชอบหลัก
(1๑)
(1๐)
-

-

ค่าเป้าหมาย (6)
ความ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
เชื่อมโยงกับ อปท.ในเขต
อปท.
เป้าประสงค์ (๔) ผลผลิต/โครงการ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
61
(๓)
(๕)
จังหวัด (๑)
(๒)
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่
จังหวัด
๑ ด้านโครง ๑ ด้านโครง
นราธิวาสที่ ๒ สร้างพืน้ ฐาน สร้างพืน้ ฐาน
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
การค้า
ระหว่างประเทศ
ที่เข้มแข็ง

- ระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
ระบบจราจร
และผังเมืองได้
มาตรฐาน

- จานวนโครงการ
ที่พฒ
ั นาและ
ปรับปรุงระบบ
จราจรเพิ่มขึ้น

-

62

63

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย
64
(7)

1

1

1

๑๕๘

- ปีละ
๑ โครงการ

กลยุทธ์
(8)

- ๔.พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
จราจร

ผลผลิต/โครงการ
(๙)

-

หน่วยงานรับ
หน่วย
ผิด
สนับสนุน
ชอบหลัก
(1๑)
(1๐)
-

-

ค่าเป้าหมาย (6)
ความ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
เชื่อมโยงกับ อปท.ในเขต
อปท.
เป้าประสงค์ (๔) ผลผลิต/โครงการ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
61
(๓)
(๕)
จังหวัด (๑)
(๒)
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่
จังหวัด
๑ ด้านโครง ๑ ด้านโครง
นราธิวาสที่ ๒ สร้างพืน้ ฐาน สร้างพืน้ ฐาน
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
การค้า
ระหว่างประเทศ
ที่เข้มแข็ง

- ระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
ระบบจราจร
และผังเมืองได้
มาตรฐาน

- จัดให้มไี ฟฟ้า
ใช้และระบบ
โทรคมนาคมอย่าง
ทั่วถึงทุกปี

1

62

63

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย
64
(7)

1

1

1

๑๕๙

- ปีละ
๑ โครงการ

กลยุทธ์
(8)

ผลผลิต/โครงการ
(๙)

- ๕.จัดให้มไี ฟฟ้า ๑.โครงการอุดหนุนให้การไฟฟ้าดาเนิน
และระบบ
การเกี่ยวกับไฟฟ้าสธารณะถนนสาย
โทรคมนาคม
ต่างๆ ในเขตเทศบาล
อย่างทั่วถึง

หน่วยงานรับ
หน่วย
ผิด
สนับสนุน
ชอบหลัก
(1๑)
(1๐)
กองช่าง

-

๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ค่าเป้าหมาย (6)
ยุทธศาสตร์
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
กับยุทธศาสตร์
อปท.
จังหวัด
จังหวัด (๑)
(๓)
(๒)
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
นราธิวาสที่ ๓
พัฒนาและเสริม
สร้างบ้านเมือง
ให้นา่ อยู่บนพื้น
ฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่
๒ ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่
๒ ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์
(๔)

- ประชาชนมี
อาชีพ รายได้ที่
มั่นคง และยั่งยืน
บริการ
ด้านสวัสดิการ
สังคม กีฬา
นันทนาการ
การศึกษา
และ
การสาธารณสุข
อย่างทั่วถึง
การปฏิบตั งิ าน
ของศูนย์
ปฏิบตั กิ าร
ต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ยาเสพติดให้มี
ประสิทธภาพ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/โครงการ
(๕)

- จานวนโครงการ
ที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง
งานสร้างอาชีพแบบ
ยั่งยืนให้กบั
ประชาชนในท้องถิ่น

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย
61 62 63 64
(7)

-

1

1

1 - ปีละ ๑
โครงการ

๑๖๐

กลยุทธ์
(8)

ผลผลิต/โครงการ
(๙)

- ๑.ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง
งานสร้างอาชีพแบบ
ยั่งยืนให้กบั ประชาชน
ในท้องถิ่น

-

หน่วยงานรับ
หน่วย
ผิด
สนับสนุน
ชอบหลัก
(1๑)
(1๐)
-

-

ค่าเป้าหมาย (6)
ยุทธศาสตร์
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
กับยุทธศาสตร์
อปท.
จังหวัด
จังหวัด (๑)
(๓)
(๒)
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
นราธิวาสที่ ๓
พัฒนาและเสริม
สร้างบ้านเมือง
ให้นา่ อยู่บนพื้น
ฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่
๒ ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่
๒ ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์
(๔)

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/โครงการ
(๕)

- ประชาชนมี - ร้อยละของเป้า
อาชีพ รายได้ที่ หมายมีความพึงพอ
มั่นคง และยั่งยืน ใจต่อโครงการ
บริการ
ด้านสวัสดิการ
สังคม กีฬา
นันทนาการ
การศึกษา
และ
การสาธารณสุข
อย่างทั่วถึง
การปฏิบตั งิ าน
ของศูนย์
ปฏิบตั กิ าร
ต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ยาเสพติดให้มี
ประสิทธภาพ

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย
61 62 63 64
(7)

5

6

7

กลยุทธ์
(8)

8 - เพิ่มขึ้นปีละ - ๒.ส่งเสริมงานด้าน
๑ โครงการ สังคมสงเคราะห์
และสวัสดิการชุมชน
แก่ผู้ดอ้ ยโอกาสทาง
สังคม

๑๖๑

ผลผลิต/โครงการ
(๙)

หน่วยงานรับ
หน่วย
ผิด
สนับสนุน
ชอบหลัก
(1๑)
(1๐)

1.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูง
กอง
อายุ
สวัสดิการสังคมฯ
2.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคน
พิการ
๓.โครงการสงเคราะห์ผู้ตดิ เชื้อเอดส์
4.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ปว่ ยด้อยโอกาส ครอบครัวผู้มรี ายได้
น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง
๕.โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

-

ค่าเป้าหมาย (6)
ยุทธศาสตร์
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
กับยุทธศาสตร์
อปท.
จังหวัด
จังหวัด (๑)
(๓)
(๒)
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
นราธิวาสที่ ๓
พัฒนาและเสริม
สร้างบ้านเมือง
ให้นา่ อยู่บนพื้น
ฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่
๒ ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่
๒ ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์
(๔)

- ประชาชนมี
อาชีพ รายได้ที่
มั่นคง และยั่งยืน
บริการ
ด้านสวัสดิการ
สังคม กีฬา
นันทนาการ
การศึกษา
และ
การสาธารณสุข
อย่างทั่วถึง
การปฏิบตั งิ าน
ของศูนย์
ปฏิบตั กิ าร
ต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ยาเสพติดให้มี
ประสิทธภาพ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/โครงการ
(๕)

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย
61 62 63 64
(7)

- ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับการศึกษา
และพัฒนา
ศักยภาพตาม
ความสนใจ
- จานวนโรงเรียน
และเด็กนักเรียน
ที่ได้รับการอุดหนุน

37 42 47 52 - เพิ่มขึ้นปีละ - ๓.ส่งเสริมการศึกษา
๕ โครงการ ทัง้ ใน นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย
โดยสนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา

๑๖๒

กลยุทธ์
(8)

ผลผลิต/โครงการ
(๙)

หน่วยงานรับ
หน่วย
ผิด
สนับสนุน
ชอบหลัก
(1๑)
(1๐)

1.โครงการจัดอบรมเข้าค่ายภาษา
สานักการศึกษา
ต่างประเทศ
๒.โครงการจัดนิทรรศการและการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ
๓.โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ
และแสดงผลงานนักเรียนกลุ่มโรงเรียน
เทศบาลระดับภาคและระดับประเทศ
4.โครงการอนุบาลสร้างสรรค์
๕.โครงการสอบแข่งขันคนเก่งโรงเรียน
สังกัดเทศบาล
6.โครงการมอบประกาศนียบัตร
สังกัดโรงเรียนเทศบาล
๗.โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
โรงเรียนเทศบาลและศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก
๘.โครงการอบรมภาษามลายู
๙.โครงการจัดการเรียนรู้ภาษาต่าง
ประเทศสู่สากล (ภาษาจีน)
ฯลฯ

-

ค่าเป้าหมาย (6)
ยุทธศาสตร์
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
กับยุทธศาสตร์
อปท.
จังหวัด
จังหวัด (๑)
(๓)
(๒)
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
นราธิวาสที่ ๓
พัฒนาและเสริม
สร้างบ้านเมือง
ให้นา่ อยู่บนพื้น
ฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่
๒ ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่
๒ ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์
(๔)

- ประชาชนมี
อาชีพ รายได้ที่
มั่นคง และยั่งยืน
บริการ
ด้านสวัสดิการ
สังคม กีฬา
นันทนาการ
การศึกษา
และ
การสาธารณสุข
อย่างทั่วถึง
การปฏิบตั งิ าน
ของศูนย์
ปฏิบตั กิ าร
ต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ยาเสพติดให้มี
ประสิทธภาพ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/โครงการ
(๕)

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย
61 62 63 64
(7)

- กลุ่มเสี่ยงลดลง

3

- ร้อยละความ
พึงพอใจผู้เข้าร่วม
- จานวนโรงเรียน
ที่ได้จัดโครงการ
รณรงค์เพื่อป้องกัน
ยาเสพติด

4

5

กลยุทธ์
(8)

6 - เพิ่มขึ้นปีละ - ๔.ส่งเสริมศักยภาพ
๑ โครงการ ศูนย์ปฏิบตั กิ าร
การต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ยาเสพติด

๑๖๓

ผลผลิต/โครงการ
(๙)

๑.โครงการรณรงค์ปอ้ งกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
๒.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ตา้ นภัยยาเสพติด
๓.โครงการอุดหนุนการรณรงค์เพื่อ
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

หน่วยงานรับ
หน่วย
ผิด
สนับสนุน
ชอบหลัก
(1๑)
(1๐)
สานักปลัดฯ
กองสวัสดิการฯ
สานักการศึกษา

-

ค่าเป้าหมาย (6)
ยุทธศาสตร์
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
กับยุทธศาสตร์
อปท.
จังหวัด
จังหวัด (๑)
(๓)
(๒)
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
นราธิวาสที่ ๑
การเสริมสร้าง
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและ
การกระจาย
รายได้อย่างทั่ว
ถึง

ยุทธศาสตร์ที่
๒ ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่
๒ ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์
(๔)

- ประชาชนมี
อาชีพ รายได้ที่
มั่นคง และยั่งยืน
บริการ
ด้านสวัสดิการ
สังคม กีฬา
นันทนาการ
การศึกษา
และ
การสาธารณสุข
อย่างทั่วถึง
การปฏิบตั งิ าน
ของศูนย์
ปฏิบตั กิ าร
ต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ยาเสพติดให้มี
ประสิทธภาพ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/โครงการ
(๕)

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย
61 62 63 64
(7)

- จัดกิจกรรมและ
ส่งเสริมการกีฬาและ
นันทนาการไม่นอ้ ย
กว่า ๕ กิจกรรม
- มีศนู ย์ศกึ ษา
กิจกรรมนันทนาการ
อาคารกีฬาและ
ลานกีฬา จานวน
๑ แห่ง

5

7

9

กลยุทธ์
(8)

11 - เพิ่มขึ้นปีละ - ๕.ส่งเสริมด้านการ
๒ โครงการ ออกกาลังกาย
การกีฬา
และนันทนาการ

๑๖๔

ผลผลิต/โครงการ
(๙)

๑.โครงการจัดงานส่งเสริมการกีฬา
และนันทนาการ
๒.โครงการก่อสร้างศูนย์ศกึ ษาและ
กิจกรรมนันทนาการภายในสวน
มิ่งขวัญประชา ๖๐ ไร่
๓.โครงการก่อสร้างอาคารโรงพลศึกษา
ความจุ ๑,๐๐๐ ที่นั่ง
๔.โครงการก่อสร้างลานกีฬา
ชุมชนศรีอามาน
๕.โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลและ
ลู่วงิ่ ลานกรีฑายางสังเคราะห์สนาม
มหาราช

หน่วยงานรับ
หน่วย
ผิด
สนับสนุน
ชอบหลัก
(1๑)
(1๐)
สานักการศึกษา
กองช่าง

สานักการศึกษา
กองสวัสดิการฯ
สานักการศึกษา

-

ค่าเป้าหมาย (6)
ยุทธศาสตร์
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
กับยุทธศาสตร์
อปท.
จังหวัด
จังหวัด (๑)
(๓)
(๒)
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
นราธิวาสที่ ๓
พัฒนาและเสริม
สร้างบ้านเมือง
ให้นา่ อยู่บนพื้น
ฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่
๒ ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่
๒ ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์
(๔)

- ประชาชนมี
อาชีพ รายได้ที่
มั่นคง และยั่งยืน
บริการ
ด้านสวัสดิการ
สังคม กีฬา
นันทนาการ
การศึกษา
และ
การสาธารณสุข
อย่างทั่วถึง
การปฏิบตั งิ าน
ของศูนย์
ปฏิบตั กิ าร
ต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ยาเสพติดให้มี
ประสิทธภาพ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/โครงการ
(๕)

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย
61 62 63 64
(7)

- ร้อยละของ
ผู้ประกอบการ
ที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตาม
หลักสุขาภิบาล

10 12 14 16 - เพิ่มขึ้นปีละ - ๖.ส่งเสริม
๒ โครงการ การป้องกัน รักษา
ควบคุมโรค ตลอดจน
การพัฒนาด้านการ
สาธารณสุข

- ร้อยละบุคลากร
การแพทย์ผ่านอบรม
- ลดจานวนสุนขั
และแมว
- ร้อยละของ
ผู้ประกอบการ
ที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตาม
หลักสุขาภิบาล

๑๖๕

กลยุทธ์
(8)

ผลผลิต/โครงการ
(๙)

๑.โครงการอบรมด้านสาธารณสุขใน
กลุ่มต่างๆ
๑.๑ กลุ่มเสี่ยง
๑.๒ กลุ่มเด็กวัยเรียน
๒.โครงการอบรมและศึกษาดูงานแก่
ผู้ประกอบการจาหน่ายอาหาร
๓.โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
สาธารณสุขมูลฐาน แก่ อสม.
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
๔.โครงการอบรมด้านสาธารณสุข
ในกลุ่มต่างๆ (กลุ่มผู้ประกอบการ)
๕.โครงการสนับสนุนระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน
๖.โครงการรณรงค์ปอ้ งกันโรคพิษสุนขั
บ้า
๗.โครงการพัฒนาสาธารณสุขมู,ฐาน
๘.โครงการส่งเสริมและพัฒนางาน
สุขาภิบาลอาหาร พัฒนาแผงลอย
จาหน่ายอาหารให้ถูกหลักสุขาภิบาล

หน่วยงานรับ
หน่วย
ผิด
สนับสนุน
ชอบหลัก
(1๑)
(1๐)
กอง
สาธารณสุขฯ

-

ค่าเป้าหมาย (6)
ยุทธศาสตร์
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
กับยุทธศาสตร์
อปท.
จังหวัด
จังหวัด (๑)
(๓)
(๒)
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
นราธิวาสที่ ๓
พัฒนาและเสริม
สร้างบ้านเมือง
ให้นา่ อยู่บนพื้น
ฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่
๒ ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่
๒ ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์
(๔)

- ประชาชนมี
อาชีพ รายได้ที่
มั่นคง และยั่งยืน
บริการ
ด้านสวัสดิการ
สังคม กีฬา
นันทนาการ
การศึกษา
และ
การสาธารณสุข
อย่างทั่วถึง
การปฏิบตั งิ าน
ของศูนย์
ปฏิบตั กิ าร
ต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ยาเสพติดให้มี
ประสิทธภาพ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/โครงการ
(๕)

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย
61 62 63 64
(7)

- ร้อยละของ
ประชาชนมีความรู้
และป้องกันตนเอง
จากโรคได้

10 12 14 16 - เพิ่มขึ้นปีละ - ๖.ส่งเสริม
๒ โครงการ การป้องกัน รักษา
ควบคุมโรค ตลอดจน
การพัฒนาด้านการ
สาธารณสุข

๑๖๖

กลยุทธ์
(8)

ผลผลิต/โครงการ
(๙)

๙.โครงการจัดระเบียบผู้ประกอบการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
10.โครงการควบคุมและป้องกันโรค
ติดต่อประจาถิ่นในชุมชน

หน่วยงานรับ
หน่วย
ผิด
สนับสนุน
ชอบหลัก
(1๑)
(1๐)
กอง
สาธารณสุขฯ

-

ค่าเป้าหมาย (6)
ยุทธศาสตร์
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
กับยุทธศาสตร์
อปท.
จังหวัด
จังหวัด (๑)
(๓)
(๒)
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
นราธิวาสที่ ๓
พัฒนาและเสริม
สร้างบ้านเมือง
ให้นา่ อยู่บนพื้น
ฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่
๒ ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่
๒ ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์
(๔)

- ประชาชนมี
อาชีพ รายได้ที่
มั่นคง และยั่งยืน
บริการ
ด้านสวัสดิการ
สังคม กีฬา
นันทนาการ
การศึกษา
และ
การสาธารณสุข
อย่างทั่วถึง
การปฏิบตั งิ าน
ของศูนย์
ปฏิบตั กิ าร
ต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ยาเสพติดให้มี
ประสิทธภาพ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/โครงการ
(๕)

- จานวนโครงการ
ที่ส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
เพื่อรองรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน
เพิ่มขึ้น

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย
61 62 63 64
(7)

-

1

1

1 - ปีละ
๑ โครงการ

๑๖๗

กลยุทธ์
(8)

- ๗.ส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

ผลผลิต/โครงการ
(๙)

-

หน่วยงานรับ
หน่วย
ผิด
สนับสนุน
ชอบหลัก
(1๑)
(1๐)
-

-

๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ค่าเป้าหมาย (6)
ความ
ยุทธศาสตร์
เชื่อมโยงกับ อปท.ในเขต
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
จังหวัด (๑)
(๒)

ยุทธศาสตร์
อปท.
(๓)

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่
จังหวัด
๓ ด้านการจัด
นราธิวาสที่ ๔ ระเบียบชุมชน/
เสริมสร้างสันติ สังคม และการ
สุขในพื้นที่ รักษาความ
สงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่
๓ ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย

เป้าประสงค์
(๔)

- ประชาชนมี
ส่วนร่วมตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย
มีความปลอดภัย
ในทรัพย์สิน
การปฏิบตั งิ าน
ด้านการป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/โครงการ
(๕)

- จานวนโครงการ
ที่ส่งเสริมให้ความรู้
ความเข้าใจแก่
ประชาชนเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครอง
ระบบประชาธิปไตย

61

62

63

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย
64
(7)

-

1

1

1

๑๖๘

- ปีละ
๑ โครงการ

กลยุทธ์
(8)

- ๑.ส่งเสริมให้
ความรู้ ความเข้าใจ
แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครอง
ระบบประชาธิปไตย

ผลผลิต/โครงการ
(๙)

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
(1๐)

หน่วย
สนับสนุน
(1๑)

-

-

-

ค่าเป้าหมาย (6)
ความ
ยุทธศาสตร์
เชื่อมโยงกับ อปท.ในเขต
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
จังหวัด (๑)
(๒)

ยุทธศาสตร์
อปท.
(๓)

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่
จังหวัด
๓ ด้านการจัด
นราธิวาสที่ ๔ ระเบียบชุมชน/
เสริมสร้างสันติ สังคม และการ
สุขในพื้นที่ รักษาความ
สงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่
๓ ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย

เป้าประสงค์
(๔)

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/โครงการ
(๕)

- ประชาชนมี - ประชาชนและ
ส่วนร่วมตาม นักท่องเที่ยวได้รับ
ระบอบ
ความปลอดภัย
ประชาธิปไตย
มีความปลอดภัย
ในทรัพย์สิน
การปฏิบตั งิ าน
ด้านการป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
มีประสิทธิภาพ

61

62

63

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย
64
(7)

3

4

5

6

๑๖๙

กลยุทธ์
(8)

- เพิ่มขึ้นปีละ - ๒.พัฒนาศักยภาพ
๑ โครงการ ของท้องถิ่นในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยตลอด
จนการรักษาความ
สงบเรียบร้อยใน
ท้องถิ่น

ผลผลิต/โครงการ
(๙)

๑.โครงการจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัยสวนสาธารณะของเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก
๒.โครงการจ้างเหมาผู้รักษาความ
ปลอดภัยสถานีขนส่งผู้โดยสาร
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
๓.โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยสานักงานเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
(1๐)

หน่วย
สนับสนุน
(1๑)

กองช่าง

-

สถานีขนส่ง

สานักปลัดฯ

ค่าเป้าหมาย (6)
ความ
ยุทธศาสตร์
เชื่อมโยงกับ อปท.ในเขต
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
จังหวัด (๑)
(๒)

ยุทธศาสตร์
อปท.
(๓)

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่
จังหวัด
๓ ด้านการจัด
นราธิวาสที่ ๔ ระเบียบชุมชน/
เสริมสร้างสันติ สังคม และการ
สุขในพื้นที่ รักษาความ
สงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่
๓ ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย

เป้าประสงค์
(๔)

- ประชาชนมี
ส่วนร่วมตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย
มีความปลอดภัย
ในทรัพย์สิน
การปฏิบตั งิ าน
ด้านการป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/โครงการ
(๕)

- จานวนโครงการ
ที่เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การรักษาความสงบ
เรียบร้อยในท้องถิ่น

61

62

63

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย
64
(7)

-

1

1

1

๑๗๐

- ปีละ
๑ โครงการ

กลยุทธ์
(8)

ผลผลิต/โครงการ
(๙)

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
(1๐)

- ๓.เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน
ให้มสี ่วนร่วมในการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อยในท้องถิ่น

-

-

หน่วย
สนับสนุน
(1๑)

-

ค่าเป้าหมาย (6)
ความ
ยุทธศาสตร์
เชื่อมโยงกับ อปท.ในเขต
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
จังหวัด (๑)
(๒)

ยุทธศาสตร์
อปท.
(๓)

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่
จังหวัด
๓ ด้านการจัด
นราธิวาสที่ ๔ ระเบียบชุมชน/
เสริมสร้างสันติ สังคม และการ
สุขในพื้นที่ รักษาความ
สงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่
๓ ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย

เป้าประสงค์
(๔)

- ประชาชนมี
ส่วนร่วมตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย
มีความปลอดภัย
ในทรัพย์สิน
การปฏิบตั งิ าน
ด้านการป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/โครงการ
(๕)

- จานวนโครงการ
ที่ส่งเสริมให้ผู้นา
ศาสนาเข้ามามี
บทบาทเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแก้
ปัญหาความมั่นคง

61

62

63

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย
64
(7)

-

1

1

1

๑๗๑

- ปีละ
๑ โครงการ

กลยุทธ์
(8)

ผลผลิต/โครงการ
(๙)

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
(1๐)

- ๔.ส่งเสริมให้ผู้นา
ศาสนาเข้ามามีบทบาท
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แก้ปญ
ั หาความมั่นคง

-

-

หน่วย
สนับสนุน
(1๑)

-

๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ค่าเป้าหมาย (6)
ยุทธศาสตร์
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
ตัวชี้วัด
กับยุทธศาสตร์
อปท.
เป้าประสงค์ (๔)
จังหวัด
ผลผลิต/โครงการ (๕) 61
จังหวัด (๑)
(๓)
(๒)
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
นราธิวาสที่ ๑
เสริมสร้าง
ความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ
และการ
กระจายรายได้
อย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่
๔ ด้านการ
วางแผน
การส่งเสริม
การลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่
๔ ด้านการ
วางแผน
การส่งเสริม
การลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว

- ส่งเสริม
การตลาด
การค้า
การลงทุน
เมืองชายแดน
การท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์
ในชุมชนท้องถิ่น
อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนสู่ประชาคม
อาเซียน

- ร้อยละของ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวเข้ามา
จับจ่ายซื้อสินค้า
เพิ่มขึ้น

5

62

63

7

9

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย
64
(7)

กลยุทธ์
(8)

10 - เพิ่มขึ้นปีละ - ๑.ส่งเสริมการตลาด
๒ โครงการ การค้า การลงทุนใน
ท้องถิ่น และเมือง
ชายแดนเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน

๑๗๒

ผลผลิต/โครงการ
(๙)

หน่วยงานรับ
หน่วย
ผิด
สนับสนุน
ชอบหลัก
(1๑)
(1๐)

๑.โครงการถนนคนเดิน
กอง
๒.โครงการเทศกาลอาหารจานเด็ด
สาธารณสุขฯ
๓.โครงการเช่าที่ดนิ การรถไฟ
(ตลาดรถไฟ)
๔.โครงการเช่าที่ดนิ การรถไฟบริเวณ
กองคลัง
ซุ้มขายอาหาร
๕.โครงการพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก
กองวิชาการฯ
ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าชายแดน
ระหว่างประเทศ (ปรับปรุงพื้นที่
การเคหะฯ ๒๕ ไร่ เป็นพื้นที่จัด
กิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ )

-

ค่าเป้าหมาย (6)
ยุทธศาสตร์
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
ตัวชี้วัด
กับยุทธศาสตร์
อปท.
เป้าประสงค์ (๔)
จังหวัด
ผลผลิต/โครงการ (๕) 61
จังหวัด (๑)
(๓)
(๒)
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
นราธิวาสที่ ๑
เสริมสร้าง
ความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ
และการ
กระจายรายได้
อย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่
๔ ด้านการ
วางแผน
การส่งเสริม
การลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่
๔ ด้านการ
วางแผน
การส่งเสริม
การลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว

- ส่งเสริม
การตลาด
การค้า
การลงทุน
เมืองชายแดน
การท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์
ในชุมชนท้องถิ่น
อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนสู่ประชาคม
อาเซียน

- จานวนโครงการที่
ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนและผลิตภัณฑ์
ในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

-

62

63

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย
64
(7)

1

1

1

๑๗๓

- ปีละ
๑ โครงการ

กลยุทธ์
(8)

- ๒.ส่งเสริมระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและ
ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น

ผลผลิต/โครงการ
(๙)

-

หน่วยงานรับ
หน่วย
ผิด
สนับสนุน
ชอบหลัก
(1๑)
(1๐)
-

-

ค่าเป้าหมาย (6)
ยุทธศาสตร์
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
ตัวชี้วัด
กับยุทธศาสตร์
อปท.
เป้าประสงค์ (๔)
จังหวัด
ผลผลิต/โครงการ (๕) 61
จังหวัด (๑)
(๓)
(๒)
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
นราธิวาสที่ ๓
พัฒนาและเสริม
สร้างบ้านเมือง
ให้นา่ อยู่บนพื้น
ฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่
๔ ด้านการ
วางแผน
การส่งเสริม
การลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่
๔ ด้านการ
วางแผน
การส่งเสริม
การลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว

- ส่งเสริม
- ร้อยละของกลุ่ม
การตลาด
เป้าหมายมีความพึงพอ
การค้า
ใจต่อโครงการ
การลงทุน
เมืองชายแดน
การท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์
ในชุมชนท้องถิ่น
อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนสู่ประชาคม
อาเซียน

3

62

63

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย
64
(7)

4

5

6

๑๗๔

กลยุทธ์
(8)

- เพิ่มขึ้นปีละ - ๓.ส่งเสริมให้
๑ โครงการ ประชาชนยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

ผลผลิต/โครงการ
(๙)

๑.โครงการฝึกอบรมอาชีพและแก้ไข
ปัญหาความยากจนตามแนวเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง
๒.โครงการฝึกอบรมอาชีพเยาวชน
๓.โครงการฝึกอบรมทากริชจาลอง

หน่วยงานรับ
หน่วย
ผิด
สนับสนุน
ชอบหลัก
(1๑)
(1๐)
กอง
สวัสดิการฯ

-

ค่าเป้าหมาย (6)
ยุทธศาสตร์
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
ตัวชี้วัด
กับยุทธศาสตร์
อปท.
เป้าประสงค์ (๔)
จังหวัด
ผลผลิต/โครงการ (๕) 61
จังหวัด (๑)
(๓)
(๒)
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
นราธิวาสที่ ๑
เสริมสร้าง
ความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ
และการ
กระจายรายได้
อย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่
๔ ด้านการ
วางแผน
การส่งเสริม
การลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่
๔ ด้านการ
วางแผน
การส่งเสริม
การลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว

- ส่งเสริม
การตลาด
การค้า
การลงทุน
เมืองชายแดน
การท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์
ในชุมชนท้องถิ่น
อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนสู่ประชาคม
อาเซียน

- จานวนโครงการที่
พัฒนาส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน

-

62

63

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย
64
(7)

1

1

1

๑๗๕

- ปีละ
๑ โครงการ

กลยุทธ์
(8)

ผลผลิต/โครงการ
(๙)

- ๔.พัฒนาส่งเสริม
การท่องเที่ยวและ
แหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน

-

หน่วยงานรับ
หน่วย
ผิด
สนับสนุน
ชอบหลัก
(1๑)
(1๐)
-

-

ค่าเป้าหมาย (6)
ยุทธศาสตร์
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
ตัวชี้วัด
กับยุทธศาสตร์
อปท.
เป้าประสงค์ (๔)
จังหวัด
ผลผลิต/โครงการ (๕) 61
จังหวัด (๑)
(๓)
(๒)
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
นราธิวาสที่ ๓
พัฒนาและเสริม
สร้างบ้านเมือง
ให้นา่ อยู่บนพื้น
ฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่
๔ ด้านการ
วางแผน
การส่งเสริม
การลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่
๔ ด้านการ
วางแผน
การส่งเสริม
การลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว

- ส่งเสริม
การตลาด
การค้า
การลงทุน
เมืองชายแดน
การท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์
ในชุมชนท้องถิ่น
อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนสู่ประชาคม
อาเซียน

- จานวนโครงการที่
ส่งเสริมโครงการ
ตามแนวพระราชดาริ
เพิ่มขึ้น

-

62

63

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย
64
(7)

1

1

1

๑๗๖

- ปีละ
๑ โครงการ

กลยุทธ์
(8)

- ๕.ส่งเสริมโครงการ
ตามพระราชดาริ

ผลผลิต/โครงการ
(๙)

-

หน่วยงานรับ
หน่วย
ผิด
สนับสนุน
ชอบหลัก
(1๑)
(1๐)
-

-

๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ค่าเป้าหมาย (6)
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด (๑)

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
(๒)

ยุทธศาสตร์
อปท.
(๓)

ยุทธศาสตร์
จังหวัด
นราธิวาสที่ ๓
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
บ้านเมืองให้
น่าอยู่บน
พื้นฐานหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่
๕ ด้านการ
บริหารจัดการ
และการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และสิ่งแวด
ล้อม

ยุทธศาสตร์ที่
๕ ด้านการ
บริหารจัดการ
และการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และสิ่งแวด
ล้อม

เป้าประสงค์ (๔)

- มีระบบการกาจัด
น้าเสีย สิ่งปฏิกลู
ตลอดทั้งอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และการใช้พลังงาน
อย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ (๕)

- ร้อยละของชุมชนให้
ความร่วมมือและเข้าใจ
ในด้านการจัดการ
ความสะอาดและ
สิ่งแวดล้อม

61

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย
62 63 64
(7)

2

3

4

๑๗๗

กลยุทธ์
(8)

5 - เพิ่มขึ้นปีละ - ๑.อนุรักษ์และ
๑ โครงการ ฟืน้ ฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ผลผลิต/โครงการ
(๙)

๑.โครงการรักษ์แม่น้าโก-ลก
๒.โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการความ
สะอาดและสิ่งแวดล้อมภายในเมือง

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
(1๐)
กอง
สาธารณสุขฯ

หน่วย
สนับสนุน
(1๑)

-

ค่าเป้าหมาย (6)
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด (๑)

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
(๒)

ยุทธศาสตร์
อปท.
(๓)

ยุทธศาสตร์
จังหวัด
นราธิวาสที่ ๓
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
บ้านเมืองให้
น่าอยู่บน
พื้นฐานหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่
๕ ด้านการ
บริหารจัดการ
และการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และสิ่งแวด
ล้อม

ยุทธศาสตร์ที่
๕ ด้านการ
บริหารจัดการ
และการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และสิ่งแวด
ล้อม

เป้าประสงค์ (๔)

- มีระบบการกาจัด
น้าเสีย สิ่งปฏิกลู
ตลอดทั้งอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และการใช้พลังงาน
อย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ (๕)

- จานวนโครงการที่
ส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนในชุมชนมี
จิตสานึกในการร่วมกัน
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้น

61

-

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย
62 63 64
(7)

1

1

๑๗๘

1 - ปีละ
๑ โครงการ

กลยุทธ์
(8)

ผลผลิต/โครงการ
(๙)

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
(1๐)

- ๒.ส่งเสริม
สนับสนุนให้
ประชาชนในชุมชน
มีจิตสานึกในการ
ร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

-

-

หน่วย
สนับสนุน
(1๑)

-

ค่าเป้าหมาย (6)
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด (๑)

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
(๒)

ยุทธศาสตร์
อปท.
(๓)

ยุทธศาสตร์
จังหวัด
นราธิวาสที่ ๓
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
บ้านเมืองให้
น่าอยู่บน
พื้นฐานหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่
๕ ด้านการ
บริหารจัดการ
และการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และสิ่งแวด
ล้อม

ยุทธศาสตร์ที่
๕ ด้านการ
บริหารจัดการ
และการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และสิ่งแวด
ล้อม

เป้าประสงค์ (๔)

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ (๕)

- มีระบบการกาจัด
น้าเสีย สิ่งปฏิกลู
ตลอดทั้งอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และการใช้พลังงาน
อย่างยั่งยืน

- สวนสาธารณะมีความ
สะอาด มีสีสันและน่ามอง
มากขึ้น
- ประชาชนมีลานกิจกรรม
สาหรับพักผ่อน
และใช้บริการเพิ่มมากขึ้น

61

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย
62 63 64
(7)

5

6

7

๑๗๙

กลยุทธ์
(8)

8 - เพิ่มขึ้นปีละ - ๓.ปรับปรุง
๑ โครงการ ภูมทิ ศั น์ในชุมชน
และเมือง

ผลผลิต/โครงการ
(๙)

๑.โครงการเช่าที่ดนิ การรถไฟ
๒.โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแล
รักษาสวนสาธารณะของเทศบาล
๓.โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์ภายใน
สวนสรินธร
๔.โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์สวน
หน้าโรงพยาบาล
๕.โครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อ
การนันทนาการท่องเที่ยวเมือง
สุไหงโก-ลก

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
(1๐)

หน่วย
สนับสนุน
(1๑)

กองช่าง

-

ค่าเป้าหมาย (6)
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด (๑)

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
(๒)

ยุทธศาสตร์
อปท.
(๓)

ยุทธศาสตร์
จังหวัด
นราธิวาสที่ ๓
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
บ้านเมืองให้
น่าอยู่บน
พื้นฐานหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่
๕ ด้านการ
บริหารจัดการ
และการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และสิ่งแวด
ล้อม

ยุทธศาสตร์ที่
๕ ด้านการ
บริหารจัดการ
และการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และสิ่งแวด
ล้อม

เป้าประสงค์ (๔)

- มีระบบการกาจัด
น้าเสีย สิ่งปฏิกลู
ตลอดทั้งอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และการใช้พลังงาน
อย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ (๕)

- ตลาดสดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

61

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย
62 63 64
(7)

5

6

7

- ร้อยละของขยะมูลฝอยลดลง
- ขยะถูกนาไปกาจัดถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาล
- ชุมชนมีความสะอาดและ
เป็นระเบียบเรียบร้อย

๑๘๐

กลยุทธ์
(8)

8 - เพิ่มขึ้นปีละ - ๔.จัดทาระบบ
๑ โครงการ กาจัดขยะและ
สิ่งปฏิกลู ตลอดจน
ระบบบาบัดน้าเสีย

ผลผลิต/โครงการ
(๙)

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
(1๐)

๑.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก
กอง
ดาเนินการดูแลตลาดสดเทศบาล
สาธารณสุขฯ
(ตลาดรถไฟ)
๒.โครงการลดคัดแยกขยะมูลฝอย
๓.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก
นอกดาเนินการขนย้ายและฝังกลบ
ขยะ
๔.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก
รักษาความสะอาดภายในชุมชน
๕.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กาจัด
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

หน่วย
สนับสนุน
(1๑)

-

ค่าเป้าหมาย (6)
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด (๑)

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
(๒)

ยุทธศาสตร์
อปท.
(๓)

ยุทธศาสตร์
จังหวัด
นราธิวาสที่ ๓
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
บ้านเมืองให้
น่าอยู่บน
พื้นฐานหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่
๕ ด้านการ
บริหารจัดการ
และการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และสิ่งแวด
ล้อม

ยุทธศาสตร์ที่
๕ ด้านการ
บริหารจัดการ
และการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และสิ่งแวด
ล้อม

เป้าประสงค์ (๔)

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ (๕)

- มีระบบการกาจัด - จานวนโครงการที่ส่งเสริม
น้าเสีย สิ่งปฏิกลู
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีต
ตลอดทั้งอนุรักษ์ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
ทรัพยากรธรรมชาติ
และการใช้พลังงาน
อย่างยั่งยืน

61

-

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย
62 63 64
(7)

1

1

๑๘๑

1 - ปีละ
๑ โครงการ

กลยุทธ์
(8)

- ๕.ส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้
พลังงานทดแทน

ผลผลิต/โครงการ
(๙)

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
(1๐)

หน่วย
สนับสนุน
(1๑)

-

-

-

๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ค่าเป้าหมาย (6)
ความ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
เชื่อมโยงกับ อปท.ในเขต
อปท.
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
(๓)
จังหวัด (๑)
(๒)
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
นราธิวาสที่ ๔
เสริมสร้าง
สันติสุขในพื้นที่

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ที่ ๖ ด้าน
ที่ ๖ ด้าน
ศิลปะ
ศิลปะ
วัฒนธรรม วัฒนธรรม
จารีตประเพณี จารีตประเพณี
และภูมปิ ญ
ั ญา และภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น
ท้องถิ่น

เป้าประสงค์
(๔)

- ทานุบารุง
ศาสนาอนุรักษ์
โบราณสถาน
โบราณวัตถุ
สืบสานประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ (๕)

- ร้อยละของประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อโครงการ

61

62

63

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย
64
(7)

3

4

5

6

- ประชาชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมรัฐพิธี
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๗๐

๑๘๒

กลยุทธ์
(8)

- เพิ่มขึ้นปีละ - ๑.ส่งเสริมการ
๑ โครงการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู
สืบทอดจารีต
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม

ผลผลิต/โครงการ
(๙)

๑.โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรม
ไทย-มาเลย์
๒.โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณี
ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น
๓.โครงการจัดงานรัฐพิธีและ
วันสาคัญต่างๆ

หน่วยงานรับผิด หน่วย
ชอบหลัก
สนับสนุน
(1๐)
(1๑)

สานักการศึกษา

-

ค่าเป้าหมาย (6)
ความ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
เชื่อมโยงกับ อปท.ในเขต
อปท.
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
(๓)
จังหวัด (๑)
(๒)
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
นราธิวาสที่ ๔
เสริมสร้าง
สันติสุขในพื้นที่

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ที่ ๖ ด้าน
ที่ ๖ ด้าน
ศิลปะ
ศิลปะ
วัฒนธรรม วัฒนธรรม
จารีตประเพณี จารีตประเพณี
และภูมปิ ญ
ั ญา และภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น
ท้องถิ่น

เป้าประสงค์
(๔)

- ทานุบารุง
ศาสนาอนุรักษ์
โบราณสถาน
โบราณวัตถุ
สืบสานประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ (๕)

- จานวนโครงการที่
ส่งเสริมและสนับสนุน
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่นและ
ปูชนียบุคคลเพิ่มขึ้น

61

62

63

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย
64
(7)

-

1

1

1

๑๘๓

- ปีละ
๑ โครงการ

กลยุทธ์
(8)

- ๒.ส่งเสริมและ
สนับสนุน
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น
และปูชนียบุคคล

ผลผลิต/โครงการ
(๙)

-

หน่วยงานรับผิด หน่วย
ชอบหลัก
สนับสนุน
(1๐)
(1๑)

-

-

ค่าเป้าหมาย (6)
ความ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
เชื่อมโยงกับ อปท.ในเขต
อปท.
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
(๓)
จังหวัด (๑)
(๒)
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
นราธิวาสที่ ๔
เสริมสร้าง
สันติสุขในพื้นที่

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ที่ ๖ ด้าน
ที่ ๖ ด้าน
ศิลปะ
ศิลปะ
วัฒนธรรม วัฒนธรรม
จารีตประเพณี จารีตประเพณี
และภูมปิ ญ
ั ญา และภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น
ท้องถิ่น

เป้าประสงค์
(๔)

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ (๕)

- ทานุบารุง
- ร้อยละความพึงพอใจ
ศาสนาอนุรักษ์ ของผู้ข้ารับการอบรม
โบราณสถาน
- ชุมชนในเขตเทศบาล
โบราณวัตถุ
สืบสานประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป

61

62

63

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย
64
(7)

2

3

4

5

๑๘๔

กลยุทธ์
(8)

- เพิ่มขึ้นปีละ - ๓.เสริมสร้างและ
๑ โครงการ ทานุบารุงศาสนา
ตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

ผลผลิต/โครงการ
(๙)

๑.โครงการบรมผู้สอนคัมภีร์กรุอาน
ในเขตเทศบาล
๒.โครงการส่งเสริมการปฏิบตั ศิ าสนกิจ
ในเดือนรอมฎอน

หน่วยงานรับผิด หน่วย
ชอบหลัก
สนับสนุน
(1๐)
(1๑)

กอง
สวัสดิการฯ

-

ค่าเป้าหมาย (6)
ความ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
เชื่อมโยงกับ อปท.ในเขต
อปท.
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
(๓)
จังหวัด (๑)
(๒)
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
นราธิวาสที่ ๔
เสริมสร้าง
สันติสุขในพื้นที่

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ที่ ๖ ด้าน
ที่ ๖ ด้าน
ศิลปะ
ศิลปะ
วัฒนธรรม วัฒนธรรม
จารีตประเพณี จารีตประเพณี
และภูมปิ ญ
ั ญา และภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น
ท้องถิ่น

เป้าประสงค์
(๔)

- ทานุบารุง
ศาสนาอนุรักษ์
โบราณสถาน
โบราณวัตถุ
สืบสานประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ (๕)

- จานวนโครงการที่
ส่งเสริมและสนับสนุนการ
อนุรักษ์โบราณวัตถุและ
โบราณสถานในท้องถิ่น

61

62

63

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย
64
(7)

-

1

1

1

๑๘๕

- ปีละ
๑ โครงการ

กลยุทธ์
(8)

ผลผลิต/โครงการ
(๙)

- ๔.ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
อนุรักษ์โบราณวัตถุ
และโบราณสถานใน
ท้องถิ่น

-

หน่วยงานรับผิด หน่วย
ชอบหลัก
สนับสนุน
(1๐)
(1๑)

-

-

ค่าเป้าหมาย (6)
ความ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
เชื่อมโยงกับ อปท.ในเขต
อปท.
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
(๓)
จังหวัด (๑)
(๒)
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
นราธิวาสที่ ๔
เสริมสร้าง
สันติสุขในพื้นที่

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ที่ ๖ ด้าน
ที่ ๖ ด้าน
ศิลปะ
ศิลปะ
วัฒนธรรม วัฒนธรรม
จารีตประเพณี จารีตประเพณี
และภูมปิ ญ
ั ญา และภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น
ท้องถิ่น

เป้าประสงค์
(๔)

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ (๕)

- ทานุบารุง
- ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย
ศาสนาอนุรักษ์ มีความพึงพอใจต่อโครงการ
โบราณสถาน
โบราณวัตถุ
สืบสานประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป

61

62

63

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย
64
(7)

1

2

3

4

๑๘๖

กลยุทธ์
(8)

ผลผลิต/โครงการ
(๙)

- เพิ่มขึ้นปีละ - ๕.ส่งเสริม
๑.โครงการอบรมคุณธรรมและ
๑ โครงการ สนับสนุนการพัฒนา จริยธรรมแก่เยาวชน
คุณธรรม จริยธรรม
ของเด็ก เยาวชน
และประชาชน

หน่วยงานรับผิด หน่วย
ชอบหลัก
สนับสนุน
(1๐)
(1๑)

กอง
สวัสดิการฯ

-

๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ค่าเป้าหมาย (6)
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด (๑)
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
(๒)
ยุทธศาสตร์ที่

ยุทธศาสตร์
อปท.
(๓)

ยุทธศาสตร์ที่

เป้าประสงค์ (๔)

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/โครงการ
(๕)

- การบริหารจัดการ - พัฒนาความรู้

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย
61 62 63 64
(7)

7

8

9

จังหวัด
๗ ด้านการบริหาร ๗ ด้านการบริหาร องค์กรมีประสิทธิภาพ ความสามารถเพื่อนา
นราธิวาสที่ ๔ จัดการตามหลัก จัดการตามหลัก ตามหลักธรรมาภิบาล ไปปฏิบตั งิ านได้มาก
เสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล
ธรรมาภิบาล
ยิ่งขึ้น
สันติสุขในพื้นที่
- การปฏิบตั งิ านมี
มาตรฐาน
- ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้
พัฒนาความรู้
ความสามารถ

10 - เพิ่มขึ้นปีละ
๑ โครงการ

- บุคลากรได้รับ
การฝึกอบรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ
๑๐ ต่อปี

๑๘๗

กลยุทธ์
(8)

- ๑.พัฒนาความรู้

ผลผลิต/โครงการ
(๙)

๑.โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา

ความสามารถและ ดูงานในประเทศ/ต่างประเทศ
คุณธรรมจริยธรรม ๒.โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล
แก่บคุ ลากรในองค์กร ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างดีเด่น
๓.โครงการอบรมสัมนาพัฒนาความรู้
ทางวิชาการและทัศนศึกษาดูงาน
พนักงานครูเทศบาล
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กและบุคลากรทาง
การศึกษา
๔.โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
๕.โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรของเทศบาลเข้ารับการ
ประชุมฝึกอบรมการสร้าง
จิตสานึกและความตระหนัก
ต่อการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

หน่วยงาน
หน่วย
รับผิด
สนับสนุน
ชอบหลัก
(1๑)
(1๐)
สานักปลัดฯ

สานัก
การศึกษา

ทุกกอง

-

ค่าเป้าหมาย (6)
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด (๑)

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
(๒)

ยุทธศาสตร์
จังหวัด
นราธิวาสที่ ๔
เสริมสร้าง
สันติสุขในพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่
๗ ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์
อปท.
(๓)

เป้าประสงค์ (๔)

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/โครงการ
(๕)

ยุทธศาสตร์ที่
- การบริหารจัดการ - ประชาชนมี
๗ ด้านการบริหาร องค์กรมีประสิทธิภาพ ความพึงพอใจต่อ
จัดการตามหลัก ตามหลักธรรมาภิบาล การได้มสี ่วนร่วม
ธรรมาภิบาล
ในการป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ ๘๐
- จานวนผู้เข้าร่วม
๔๐ คน ผ่านการ
ทดสอบสมรรถภาพ
ทางร่างกายตาม

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย
61 62 63 64
(7)

7

8

9

๑๘๘

10 - เพิ่มขึ้นปีละ
๑ โครงการ

กลยุทธ์
(8)

- ๑.พัฒนาความรู้
ความสามารถและ
คุณธรรมจริยธรรม
แก่บคุ ลากรในองค์กร

ผลผลิต/โครงการ
(๙)

๖.โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
๗.โครงการเสริมสร้างสุขภาพ
และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ของเจ้าหน้าที่

หน่วยงาน
หน่วย
รับผิด
สนับสนุน
ชอบหลัก
(1๑)
(1๐)
กองวิชาการฯ

สานักปลัดฯ

-

ค่าเป้าหมาย (6)
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด (๑)

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
(๒)

ยุทธศาสตร์
จังหวัด
นราธิวาสที่ ๔
เสริมสร้าง
สันติสุขในพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่
๗ ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์
อปท.
(๓)

เป้าประสงค์ (๔)

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/โครงการ
(๕)

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย
61 62 63 64
(7)

ยุทธศาสตร์ที่
- การบริหารจัดการ - เพื่อทดแทนของเก่า 122 127 132 137 - เพิ่มขึ้นปีละ
๗ ด้านการบริหาร องค์กรมีประสิทธิภาพ ที่ชารุด
๕ โครงการ
จัดการตามหลัก ตามหลักธรรมาภิบาล - เพื่อเพิ่มประสิทธิ
ธรรมาภิบาล
ภาพในการทางาน

๑๘๙

กลยุทธ์
(8)

- ๒.พัฒนาปรับปรุง
จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ ตลอดถึง
สถานที่ในการปฏิบตั ิ
งาน

ผลผลิต/โครงการ
(๙)

หน่วยงาน
หน่วย
รับผิด
สนับสนุน
ชอบหลัก
(1๑)
(1๐)

๑.โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์
สถานธนานุ
Dot MATrix Printer แบบแคร่ยาว
บาล
๒.โครงการจัดซื้อเครื่องสารองไฟ
๓.โครงการจัดซื้อเก้าอี้
๔.โครงการจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์สานักงาน สานักปลัดฯ
๕.โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
๖.โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค
๗.โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
กองคลัง
ชนิด LED ขาวดา ๓๐ หน้า/นาที
๘.โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ประมวลผลแบบที่ ๑
๙.โครงการจัดซื้อเครื่องสารองไฟ
๑๐.โครงการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทางาน
แบบมีพนักพิงหุ้มหนัง
๑๑.โครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบตั งิ าน
กอง
และสถานที่จัดเก็บครุภณ
ั ฑ์ เครื่องจักร
สาธารณสุขฯ
พร้อมโรงจอดรถ บริเวณโรงฆ่าสัตว์
๑๒.โครงการศึกษาความเหมาะสมระบบ
บาบัดน้าเสียรวม

-

ค่าเป้าหมาย (6)
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด (๑)

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
(๒)

ยุทธศาสตร์
จังหวัด
นราธิวาสที่ ๔
เสริมสร้าง
สันติสุขในพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่
๗ ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์
อปท.
(๓)

เป้าประสงค์ (๔)

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/โครงการ
(๕)

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย
61 62 63 64
(7)

ยุทธศาสตร์ที่
- การบริหารจัดการ - เพื่อทดแทนของเก่า 122 127 132 137 - เพิ่มขึ้นปีละ
๗ ด้านการบริหาร องค์กรมีประสิทธิภาพ ที่ชารุด
๕ โครงการ
จัดการตามหลัก ตามหลักธรรมาภิบาล - เพื่อเพิ่มประสิทธิ
ธรรมาภิบาล
ภาพในการทางาน

๑๙๐

กลยุทธ์
(8)

- ๒.พัฒนาปรับปรุง
จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ ตลอดถึง
สถานที่ในการปฏิบตั ิ
งาน

ผลผลิต/โครงการ
(๙)

หน่วยงาน
หน่วย
รับผิด
สนับสนุน
ชอบหลัก
(1๑)
(1๐)

๑๓.โครงการจัดซื้อรถขนส่งสัตว์ และ
กอง
ซากสัตว์ (รถห้องเย็น)
สาธารณสุขฯ
๑๔.โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
๑๕.โครงการจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์
ขาเหล็กพับได้
๑๖.โครงการจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์
หน้าสแตนเลสขาเหล็กพับได้
สานัก
๑๗.โครงการปรับปรุงราวบันได
การศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๑
๑๘.โครงการปรับปรุงทางเชื่อมอาคาร
โรงเรียนเทศบาล ๑
๑๙.โครงการก่อสร้างศาลาที่ตั้ง
พระบรมฉายาลักษณ์
๒๐.โครงการติดตั้งระบบเสียงภายใน
อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑
๒๑.โครงการติดตั้งกันสาดหน้าอาคารเรียน
๒ โรงเรียนเทศบาล ๒

-

ค่าเป้าหมาย (6)
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด (๑)

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
(๒)

ยุทธศาสตร์
จังหวัด
นราธิวาสที่ ๔
เสริมสร้าง
สันติสุขในพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่
๗ ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์
อปท.
(๓)

เป้าประสงค์ (๔)

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/โครงการ
(๕)

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย
61 62 63 64
(7)

ยุทธศาสตร์ที่
- การบริหารจัดการ - เพื่อทดแทนของเก่า 122 127 132 137 - เพิ่มขึ้นปีละ
๗ ด้านการบริหาร องค์กรมีประสิทธิภาพ ที่ชารุด
๕ โครงการ
จัดการตามหลัก ตามหลักธรรมาภิบาล - เพื่อเพิ่มประสิทธิ
ธรรมาภิบาล
ภาพในการทางาน

๑๙๑

กลยุทธ์
(8)

- ๒.พัฒนาปรับปรุง
จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ ตลอดถึง
สถานที่ในการปฏิบตั ิ
งาน

ผลผลิต/โครงการ
(๙)

หน่วยงาน
หน่วย
รับผิด
สนับสนุน
ชอบหลัก
(1๑)
(1๐)

๒๒.โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด
สถานีขนส่ง
๒๓.โครงการปรับปรุงหลังคาและห้องน้า
ชั้นสอง
๒๔.โครงการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้
กอง
๒๕.โครงการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก
สวัสดิการฯ
๒๕.โครงการจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์
๒๖.โครงการจัดซื้อเครื่องเจียรชนิดมือถือ
ขนาดกลาง
๒๗.โครงกลางจัดซื้อเครื่องเจียรชนิดมือถือ
ชนิดมอเตอร์ตั้งโต๊ะ ๒ หัว
(ด้ามหยาบ และละเอียด
๒๘.โครงการจัดซื้อไฟประดับตกแต่ง
กองช่าง
๒๙.โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ
สะพายไหล่แบบข้อแข็ง
๓๐.โครงการจัดซื้อเต้นท์
๓๑.โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล

-

ค่าเป้าหมาย (6)
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด (๑)

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
(๒)

ยุทธศาสตร์
จังหวัด
นราธิวาสที่ ๔
เสริมสร้าง
สันติสุขในพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่
๗ ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์
อปท.
(๓)

เป้าประสงค์ (๔)

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/โครงการ
(๕)

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย
61 62 63 64
(7)

ยุทธศาสตร์ที่
- การบริหารจัดการ - เพื่อทดแทนของเก่า 122 127 132 137 - เพิ่มขึ้นปีละ
๗ ด้านการบริหาร องค์กรมีประสิทธิภาพ ที่ชารุด
๕ โครงการ
จัดการตามหลัก ตามหลักธรรมาภิบาล - เพื่อเพิ่มประสิทธิ
ธรรมาภิบาล
ภาพในการทางาน

๑๙๒

กลยุทธ์
(8)

- ๒.พัฒนาปรับปรุง
จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ ตลอดถึง
สถานที่ในการปฏิบตั ิ
งาน

ผลผลิต/โครงการ
(๙)

หน่วยงาน
หน่วย
รับผิด
สนับสนุน
ชอบหลัก
(1๑)
(1๐)

กองช่าง
๓๒.โครงการก่อสร้างและปรับปรุงห้องน้า
ห้องส้วม และระบบประปาภายในอาคาร
น้าตก สวนมิ่งขวัญประชา
๓๓.โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
สาหรับการตัดต่อ
กองวิชาการฯ
๓๔.โครงการจัดซื้อไมโครโฟนไวเลต
๓๕.โครงการจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง
๓๖.โครงการจัดซื้อเครื่องสารองไฟ
ฯลฯ

-

ค่าเป้าหมาย (6)
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด (๑)

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
(๒)

ยุทธศาสตร์
จังหวัด
นราธิวาสที่ ๔
เสริมสร้าง
สันติสุขในพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่
๗ ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์
อปท.
(๓)

เป้าประสงค์ (๔)

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/โครงการ
(๕)

ยุทธศาสตร์ที่
- การบริหารจัดการ - เพิ่มประสิทธิภาพ
๗ ด้านการบริหาร องค์กรมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบตั งิ าน
จัดการตามหลัก ตามหลักธรรมาภิบาล ของกองคลัง
ธรรมาภิบาล

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย
61 62 63 64
(7)

6

7

8

- ข้อมูลพื้ฐานที่
ถูกต้องและเป็นจริง
- ร้อยละ ๗๐
มีข้อมูลที่สามารถนา
มาใช้ในการประกอบ
การจัดทาแผนชุมชน
และแผนเทศบาลได้

๑๙๓

9

- เพิ่มขึ้นปีละ
๑ โครงการ

กลยุทธ์
(8)

- ๓.พัฒนาปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการ
องค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ผลผลิต/โครงการ
(๙)

๑.โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบตั งิ านสารวจ
ข้อมูลทรัพย์สิน
๒.โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบตั งิ านกองคลัง
๓.โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบตั งิ านจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย
๔.โครงการฝึกอบรมและจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานเพื่อการพัฒนา
๕.โครงการจัดทาแผนชุมชน
๖.โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาด
สถานีขนส่ง

หน่วยงาน
หน่วย
รับผิด
สนับสนุน
ชอบหลัก
(1๑)
(1๐)
กองคลัง

กอง
สวัสดิการฯ
สถานีขนส่ง

-

ค่าเป้าหมาย (6)
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด (๑)

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
(๒)

ยุทธศาสตร์
จังหวัด
นราธิวาสที่ ๔
เสริมสร้าง
สันติสุขในพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่
๗ ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์
อปท.
(๓)

เป้าประสงค์ (๔)

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/โครงการ
(๕)

ยุทธศาสตร์ที่
- การบริหารจัดการ - จานวนโครงการ
๗ ด้านการบริหาร องค์กรมีประสิทธิภาพ ที่ปรับปรุงและสร้าง
จัดการตามหลัก ตามหลักธรรมาภิบาล ระบบการให้บริการ
ธรรมาภิบาล
ที่ทนั สมัยรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย
61 62 63 64
(7)

-

1

1

๑๙๔

1

- ปีละ
๑ โครงการ

กลยุทธ์
(8)

- ๔.พัฒนาปรับปรุง
และสร้างระบบการ
ให้บริการที่ทนั สมัย
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

ผลผลิต/โครงการ
(๙)

-

หน่วยงาน
หน่วย
รับผิด
สนับสนุน
ชอบหลัก
(1๑)
(1๐)
-

-

ค่าเป้าหมาย (6)
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด (๑)

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
(๒)

ยุทธศาสตร์
จังหวัด
นราธิวาสที่ ๔
เสริมสร้าง
สันติสุขในพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่
๗ ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์
อปท.
(๓)

เป้าประสงค์ (๔)

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/โครงการ
(๕)

ยุทธศาสตร์ที่
- การบริหารจัดการ - กลุ่มพลังมวลชน
๗ ด้านการบริหาร องค์กรมีประสิทธิภาพ สามารถนาประสบ
จัดการตามหลัก ตามหลักธรรมาภิบาล การณ์จากการ
ธรรมาภิบาล
ทัศนศึกษาดูงาน
ประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาชุมชน
- ทาให้องค์กรมี
ความรักและสามัคคี
และมีความเข้าใจ
อันดีตอ่ กัน
ทาให้บรรยากาศ
ในที่ทางานดีขึ้น
ส่งผลต่อการบริการ
ประชาชนและเห็น
ความสาคัญของการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย
61 62 63 64
(7)

4

5

6

๑๙๕

7

- เพิ่มขึ้นปีละ
๑ โครงการ

กลยุทธ์
(8)

๕.ส่งเสริมและสร้าง
ทัศนคติที่ดตี อ่ การ
ปฏิบตั งิ านเพื่อการ
บริการประชาชน

ผลผลิต/โครงการ
(๙)

๑.โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ของกลุ่มพลังมวลชน
๒.โครงการวันเทศบาล
๓.โครงการวันท้องถิ่นไทย
๔.โครงการจัดการการเลือกตั้ง

หน่วยงาน
หน่วย
รับผิด
สนับสนุน
ชอบหลัก
(1๑)
(1๐)
กอง
สวัสดิการฯ
สานักปลัดฯ

-

ค่าเป้าหมาย (6)
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด (๑)

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
(๒)

ยุทธศาสตร์
จังหวัด
นราธิวาสที่ ๔
เสริมสร้าง
สันติสุขในพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่
๗ ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์
อปท.
(๓)

เป้าประสงค์ (๔)

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/โครงการ
(๕)

ยุทธศาสตร์ที่
- การบริหารจัดการ - จานวนโครงการ
๗ ด้านการบริหาร องค์กรมีประสิทธิภาพ ที่พฒ
ั นาส่งเสริม
จัดการตามหลัก ตามหลักธรรมาภิบาล ระบบ
ธรรมาภิบาล
การประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่การ
ดาเนินงานขององค์กร
เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย
61 62 63 64
(7)

-

1

1

๑๙๖

1

- ปีละ
๑ โครงการ

กลยุทธ์
(8)

ผลผลิต/โครงการ
(๙)

๖.พัฒนาส่งเสริมระบบ
การประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่การ
ดาเนินงานขององค์กร
เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน

-

หน่วยงาน
หน่วย
รับผิด
สนับสนุน
ชอบหลัก
(1๑)
(1๐)
-

-

ส่วนที่ ๔
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

ส่วนที่ ๔ การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปไี ปปฏิบตั ิ
***********************************************
ส่วนที่ ๔ การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปไี ปปฏิบตั ิ
(๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน - ด้านการบริการชุมชน - แผนงานเคหะและ
และสังคม
ชุมชน
2 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

- ด้านบริหารงานทัว่ ไป
- ด้านการบริการชุมชน
และสังคม
- ด้านการดาเนินงานอื่น

3 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบ - ด้านการเศรษฐกิจ
ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ - ด้านการบริการชุมชน
เรียบร้อย
และสังคม
- ด้านการบริหารงาน
ทัว่ ไป
๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน
การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม
และการท่องเทีย่ ว

- แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานสังคม
สงเคราะห์
- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
- แผนงานงบกลาง
- แผนงานเคหะและ
ชุมชน

สานักปลัดฯ
สานักการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม

- แผนงานการพาณิชย์
- แผนงานเคหะและ
ชุมชน
- แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

สถานีขนส่ง
กองช่าง

- ด้านบริหารงานทัว่ ไป - แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
- ด้านการบริการชุมชน - แผนงานสาธารณสุข
และสังคม
- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
๑๙๗

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

กองสวัสดิการสังคม
สานักการศึกษา

กองสวัสดิการสังคม
กองช่าง

สานักปลัดฯ

กองคลัง
กองวิชาการฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม

หน่วยงาน
สนับสนุน
เทศบาล
เมืองสุไหง
โก-ลก

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ - ด้านการบริการชุมชน - แผนงานสาธารณสุข
กองสาธารณสุขฯ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสังคม
- แผนงานเคหะและ
กองสาธารณสุขฯ
และสิ่งแวดล้อม
ชุมชน
กองช่าง
- ด้านบริหารงานทัว่ ไป - แผนงานบริหารงานทัว่ ไป กองวิชาการฯ
ที่

ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน

6 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม - ด้านการบริการชุมชน - แผนงานการศึกษา
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และสังคม
- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการ - ด้านบริหารงานทัว่ ไป - แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ตามหลักธรรมาภิบาล

- แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

- ด้านการบริการชุมชน - แผนงานการศึกษา
และสังคม
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานเคหะและ
ชุมชน
- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
- ด้านการเศรษฐกิจ
- แผนงานการพาณิชย์

สานักการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
สานักการศึกษา

สานักปลัดฯ
กองคลัง
กองวิชาการฯ
ทุกกอง
สานักปลัดฯ

สานักการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขฯ
สถานีขนส่ง
สถานธนานุบาล

รวม ๗ ยุทธศาสตร์

- แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
๑๑ แผนงาน

4 ด้าน

๑๙๘

กองช่าง
ทัง้ หมด ๗ กอง

หน่วยงาน
สนับสนุน
เทศบาล
เมืองสุไหง
โก-ลก

ผ. ๐๗
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ก
ปี ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
รวม

ปี ๒๕๖๒

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

10
10

13,885,000
13,885,000

15
15

ปี ๒๕๖๓

งบประมาณ จานวน
(บาท)
โครงการ
22,500,000
22,500,000
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18
18

ปี ๒๕๖๔

งบประมาณ จานวน
(บาท)
โครงการ
21,004,000
21,004,000

5
5

รวม ๔ ปี

งบประมาณ จานวน
(บาท) โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

2,850,000
2,850,000

60,239,000
60,239,000

48
48

ข
ปี ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์

ปี ๒๕๖๒

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

1
40
10
1
1
3
1
3
60

200,000
150,235,985
1,725,000
30,000
1,500,000
1,851,000
2,000,000
31,176,000
188,717,985

1
38
10
1
1
2
1
3
57

ปี ๒๕๖๓

งบประมาณ จานวน
(บาท)
โครงการ

ปี ๒๕๖๔

งบประมาณ จานวน
(บาท)
โครงการ

งบประมาณ จานวน
(บาท) โครงการ

รวม ๔ ปี
งบประมาณ
(บาท)

๒. ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ
๒.๑ แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
๒.๒ แผนงานการศึกษา
๒.๓ แผนงานสาธารณสุข
๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์
๒.๕ แผนงานเคหะและชุมชน
๒.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๒.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
๒.๘ แผนงานงบกลาง
รวม

200,000
64,605,985
1,725,000
30,000
1,500,000
400,000
2,000,000
31,176,000
101,636,985

200

1
38
10
1
1
2
1
3
57

200,000
64,605,985
1,725,000
30,000
1,500,000
400,000
2,000,000
31,176,000
101,636,985

1
38
10
1
2
1
3
56

200,000 4
64,605,985 154
1,725,000 40
30,000 4
3
400,000 9
2,000,000 4
31,176,000 12
100,136,985 230

800,000
344,053,940
6,900,000
120,000
4,500,000
3,051,000
8,000,000
124,704,000
492,128,940

ค
ปี ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน
๓.๓ แผนงานการพาณิชย์
รวม

จานวน
โครงการ

1
1
1
3

งบประมาณ
(บาท)

336,000
1,176,000
504,000
2,016,000

ปี ๒๕๖๒
จานวน
โครงการ

1
1
1
3

ปี ๒๕๖๓

งบประมาณ จานวน
(บาท)
โครงการ

336,000

1,176,000
504,000
2,016,000

201

1
1
1
3

ปี ๒๕๖๔

งบประมาณ จานวน
(บาท)
โครงการ

336,000

1,176,000
504,000
2,016,000

1
1
1
3

รวม ๔ ปี

งบประมาณ จานวน
(บาท) โครงการ

336,000

1,176,000
504,000
2,016,000

4
4
4
12

งบประมาณ
(บาท)

1,344,000
4,704,000
2,016,000
8,064,000

ง
ปี ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕๖๒
จานวน
โครงการ

ปี ๒๕๖๓

งบประมาณ จานวน
(บาท)
โครงการ

ปี ๒๕๖๔

รวม ๔ ปี

งบประมาณ จานวน
(บาท)
โครงการ

งบประมาณ จานวน
(บาท) โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

27,000
2,303,031
1,200,000
3,530,031

27,000
2,360,683
1,200,000
3,587,683

86,948,000
9,107,670
4,900,000
100,955,670

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเทีย่ ว
๔.๑ แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
๔.๒ แผนงานสาธารณสุข
๔.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวม

2
3
3
8

86,867,000
2,195,832
1,300,000
90,362,832

1
3
2
6

27,000
2,248,124
1,200,000
3,475,124

202

1
3
2
6

1
3
2
6

5
12
9
26

จ
ปี ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕๖๒
จานวน
โครงการ

ปี ๒๕๖๓

งบประมาณ จานวน
(บาท)
โครงการ

ปี ๒๕๖๔

งบประมาณ จานวน
(บาท)
โครงการ

รวม ๔ ปี

งบประมาณ จานวน
(บาท) โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
๕.๒ แผนงานสาธารณสุข
๕.๓ แผนงานเคหะชุมชน
รวม

1
3
8
12

45,000,000

750,000
49,543,000
95,293,000

3
6
9

750,000
11,543,000
12,293,000
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3
6
9

750,000
11,543,000
12,293,000

3
5
8

750,000
9,543,000
10,293,000

1
12
25
38

45,000,000
3,000,000
82,172,000
130,172,000

ฉ
ปี ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕๖๒
จานวน
โครงการ

ปี ๒๕๖๓

งบประมาณ จานวน
(บาท)
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕๖๔
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม ๔ ปี
จานวน
งบประมาณ (บาท)
โครงการ

๖. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
๖.๑ แผนการศึกษา
๖.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๖.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม

1
3
2

50,000
1,070,000
3,000,000

1
3
2

50,000
1,070,000
3,000,000

1
3
2

50,000
1,070,000
3,000,000

1
3
2

50,000
1,070,000
3,000,000

4
12
8

200,000
4,280,000
12,000,000

6

4,120,000

6

4,120,000

6

4,120,000

6

4,120,000

24

16,480,000

204

ช
ปี ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕๖๒
จานวน
โครงการ

ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

รวม ๔ ปี

งบประมาณ จานวน
(บาท)
โครงการ

งบประมาณ จานวน
(บาท)
โครงการ

งบประมาณ จานวน
(บาท) โครงการ

1,858,000
10,000
14,614,000

1,858,000
10,000
55,564,000

9
1
13

1,858,000
10,000
7,204,000

2,000,000 2
900,000 3
168,000 1
60,500,000 29
205,100,016 113

33,000,000
900,000
168,000
43,140,000
166,143,668

งบประมาณ
(บาท)

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
๗.๑ แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
๗.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
๗.๓ แผนการศึกษา
๗.๔ แผนงานสาธารณสุข
๗.๕ แผนงานเคหะและชุมชน
๗.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๗.๗ แผนงานการพาณิชย์
รวม
รวมทัง้ สิ้น

11
3
28
1
9
4
3
59
158

4,558,000 9
61,510,000 1
18,963,600 22
700,000
42,880,000 3
14,900,000 3
5,218,000 1
148,729,600 39
543,124,417 135

9
1
10

9,000,000 1
900,000 3
168,000 1
26,550,000 25
172,591,109 124
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38
6
73
1
15
13
6
152
530

10,132,000
61,540,000
96,345,600
700,000
86,880,000
17,600,000
5,722,000
278,919,600
1,086,959,210

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)
1 โครงการก่อสร้างและ
- เพื่อบุกเบิกเส้นทาง - ผิวจราจรกว้าง
650,000
ปรับปรุงถนน คสล.
คมนาคมภายในชุมชน 5.00 ม. หนา 0.15 ม.
ถนนโต๊ะลือเบ ซอย 3 ให้เชื่อมถึงกันได้
ยาวรวม 160.00 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
800.00 ตร.ม.
ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกาหนด
2 โครงการก่อสร้างและ
- เพื่อปรับปรุงระบบ
ปรับปรุงระบบระบายน้า ระบายน้าภายในชุมชน
ถนนประชาวิวฒ
ั น์
ให้มีประสิทธิภาพ
ซอย ๔

- ท่อเหลี่ยมกว้างภายใน
1.20 × 1.20 ม.
ยาวรวม 170.00 ม.
ตามแบบแปลนที่เทศบาล
กาหนด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

-

- - ถนน คสล.
- ประชาชนในพื้นที่
ยาว ๑๖๐.๐๐ ม. ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคมที่
เชื่อมต่อถึงกันได้

กองช่าง

-

-

- - ท่อเหลี่ยม.
ยาวรวม
170.00 ม.

กองช่าง

2,550,000
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2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ชุมชนมีระบบ
ระบายน้าที่ดี
ลดการท่วมขัง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)
3 โครงการก่อสร้างและ
- เพื่อให้ประชาชนมี - ผิวจราจรกว้าง
5,500,000
ปรับปรุงถนน คสล.
ถนนใช้ในการ
๖.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
ถนนประชาวิวฒ
ั น์
คมนาคมอย่างสะดวก ยาวรวม ๑,๐๐๐.๐๐ ม.
ซอย ๒๑-บ้านโคกกลาง ปลอดภัย
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
- เพื่อลดอุบตั ิเหตุ ๖,๐๐๐.๐๐ ตร.ม
สร้างความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย์สิน
ให้ประชาชน
4 โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนน คสล.
พร้อมระบบระบายน้า
ถนนประชาวิวฒ
ั น์ 17/4

- เพื่อปรับปรุงถนนให้
ได้มาตรฐาน สามารถ
ใช้คมนาคมได้อย่าง
ปลอดภัยและ
แก้ปญ
ั หาน้าท่วมขังที่
เกิดจากการระบายน้า
ไม่ทนั

- ผิวจราจรกว้าง
5.70 ม. หนา 0.15 ม.
ยาวรวม 112.00 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
638.00 ตร.ม.
รางน้ากว้างภายใน
0.40 ม. ยาวรวม
112.00 ม.

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

-

- - ถนน คสล.
- ประชาชนในพื้นที่มี
ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ ถนนได้มาตรฐาน
ม.
สาหรับใช้ในการ
คมนาคม
- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สินในการใช้
เส้นทางคมนาคม

กองช่าง
(โครงการ
ประสานแผน
ระดับอาเภอ)

-

-

- - ถนน คสล.
- ประชาชนในพื้นที่มี
ยาว 112.00 ม. ถนนได้มาตรฐาน
สาหรับใช้ในการ
คมนาคม และไม่มีน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

1,190,000

207

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)
5 โครงการขุดลอกคูระบาย - เพื่อให้ประชาชนมี - ยาว ๘๐๐.๐๐ ม.
500,000
น้า ภายในชุมชนจือแรตูลี ระบบระบายน้าที่ดี
และป้องกันน้าท่วม
6 โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนน คสล.
ภายในชุมชนศรีอามาน

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก
ปลอดภัย

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- - พื้นที่น้าท่วมขัง - ทาให้ระบายน้าได้ดี
ลดลง
ป้องกันน้าท่วมขัง

กองช่าง

กองช่าง

- จานวน ๓ สาย

1,000,000

1,000,000

1,000,000

- - ถนน คสล.
ได้มาตรฐาน ๓
สาย

7 โครงการก่อสร้างระบบ - เพื่อให้ประชาชนมี
ระบายน้า ภายในชุมชน ระบบระบายน้าที่ดี
ศรีอามาน
และป้องกันน้าท่วม

- ทั้งชุมชน

1,000,000

1,000,000

1,000,000

- - พื้นที่น้าท่วมขัง - ทาให้ระบายน้าได้ดี
ลดลง
ป้องกันน้าท่วมขัง

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนน คสล.
พร้อมระบบระบายน้า
ถนนเจริญเขต ซอย ๔

- ผิวจราจรกว้าง
๘.๐๐ ม. ยาว ๙๕.๐๐ ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๗๖๐.๐๐ ต.ร.ม.
พร้อมฝาคู

540,000

-

-

- - ถนน คสล.
ยาว ๙๕.๐๐ ม.

กองช่าง

- เพื่อปรับปรุงถนนให้
ได้มาตรฐาน สามารถ
ใช้คมนาคมได้อย่าง
ปลอดภัย และมีระบบ
ระบายน้าที่ดี
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- ชุมชนมีถนนที่ได้
มาตรฐาน

- ประชาชนในพื้นที่มี
ถนนได้มาตรฐาน
สาหรับใช้ในการ
คมนาคม และไม่มีน้า
ท่วมขัง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)
9 โครงการก่อสร้างและ
- เพื่อปรับปรุงถนนให้ - ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย
ปรับปรุงถนน คสล.
ได้มาตรฐาน สามารถ 6.00 ม. หนา 0.15 ม.
ถนนรักษ์ชนะอุทศิ ๒
ใช้คมนาคมได้อย่าง ยาวรวม 270.00 ม.
(ถนนภายในชุมชนสันติ สะดวกปลอดภัย
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
สุข)
1,620.00 ตร.ม.
ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกาหนด

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,250,000

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด (KPI)
- - ถนน คสล.
ยาว ๒๗๐ ม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ชุมชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานและปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างระบบ - เพื่อให้ประชาชนมี
ระบายน้า ถนนประชา ระบบระบายน้าที่ดี
วิวฒ
ั น์ (ทางเข้าวัดทองดี และป้องกันน้าท่วม
ประชาราม)

- จานวน ๑ สาย

-

150,000

-

- พื้นที่น้าท่วมขัง - ทาให้ระบายน้าได้ดี
ลดลง
ป้องกันน้าท่วมขัง

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนน คสล.
ถนนชลธารเขต ซอย ๑
(บริเวณทางโค้ง - ริม
คลอง)

- จานวน ๑ สาย

-

300,000

-

- ถนน คสล.
ได้มาตรฐาน
1 สาย

กองช่าง

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก
ปลอดภัย
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- ชุมชนมีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)
12 โครงการก่อสร้างท่อ
- เพื่อแก้ปญ
ั หาน้า
- ท่อเหลี่ยมกว้างภายใน
เหลี่ยม พร้อมถนน คสล. ท่วมขัง ที่เกิดจากการ 1.50×1.50 ม. ยาวรวม
ถนนเอเซีย 18
ระบายน้าไม่ทนั ในฤดู 358.00 ม. ถนน คสล.
(ซอยหลังด่าน)
ฝน
กว้าง 5.50 - 6.00 ม.
ยาวรวม 208.00 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,206.00 ตร.ม.
ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกาหนด

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
6,500,000
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2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- - ถนน คสล.
- สามารถระบายน้า
ยาว ๒๐๘.๐๐ ม. ได้ทนั ลดปัญหาน้า
พร้อมท่อเหลี่ยม ท่วมขัง
ยาว ๓๕๘.๐๐ ม.

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)
13 โครงการก่อสร้างและ
- เพื่อปรับปรุงถนนให้ - ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย
ปรับปรุงถนน คสล.
ได้มาตรฐาน สามารถ 6.00 ม. หนา 0.15 ม.
พร้อมระบบระบายน้า ใช้คมนาคมได้อย่าง
ยาวรวม 150.00 ม.
ถนนภายในชุมชนสวน ปลอดภัย และมีระบบ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
มะพร้าว
ระบายน้าที่ดี
900.00 ตร.ม. รางน้า
กว้างภายใน 0.40 ม.
ยาวรวม 300.00 ม.
ตามแบบแปลนที่เทศบาล
กาหนด
14 โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนน คสล.
พร้อมระบบระบายน้า
ถนนภายในชุมชน
ศรีอามาน

- เพื่อปรับปรุงถนนให้
ได้มาตรฐาน สามารถ
ใช้คมนาคมได้อย่าง
ปลอดภัย และมีระบบ
ระบายน้าที่ดี

- ถนน คสล. ยาวรวม
200.00 ม. ท่อขนาด ø
1.50 ม. ยาวรวม
250.00 ม. ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกาหนด

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,650,000

-

5,000,000
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5,000,000

2564
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- - ถนน คสล.
ยาว ๑๕๐.๐๐ ม.
พร้อมรางน้ายาว
๓๐๐.๐๐ ม.

- ประชาชนในพื้นที่มี
ถนนได้มาตรฐาน
สาหรับใช้ในการ
คมนาคม และไม่มีน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

- - ถนน คสล.
- ประชาชนในพื้นที่มี
ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. ถนนได้มาตรฐาน
พร้อมท่อยาว
สาหรับใช้ในการ
๒๕๐.๐๐ ม.
คมนาคม และไม่มีน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)
15 โครงการฟื้นฟูและ
- เพื่อปรับปรุงระบบ - ขนาดกว้าง 4.00 ม.
บูรณาการแหล่งน้า
ระบายน้าภายในชุมชน ยาว 300.00 ม.
ชุมชนอริศรา-ชุมชนคอก ให้มีประสิทธิภาพ
ตามแบบแปลนที่เทศบาล
ไก่
กาหนด
16 โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนน คสล.
พร้อมระบบระบายน้า
ถนนเจริญเขต ซอย 17
(หมู่บา้ นมะลิวลั ย์)

- เพื่อปรับปรุงถนนให้
ได้มาตรฐาน สามารถ
ใช้คมนาคมได้อย่าง
ปลอดภัย และมีระบบ
ระบายน้าที่ดี

- ผิวจราจรกว้าง
6.00 ม. หนา 0.15 ม.
ยาวรวม 105.00 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
630.00 ตร.ม. รางน้า
กว้างภายใน 0.40 ม.
ยาวรวม 210.00 ม.
ตามแบบแปลนที่เทศบาล
กาหนด

-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000

1,150,000
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1,150,000

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- - กว้าง 4.00 ม. - ชุมชนมีระบบ
ยาว 300.00 ม ระบายน้าที่ดี ลดการ
ท่วมขัง

กองช่าง

- - ถนน คสล.
ยาว ๑๐๕.๐๐ ม.
พร้อมรางน้ายาว
๒๑๐.๐๐ ม.

กองช่าง

- ประชาชนในพื้นที่มี
ถนนได้มาตรฐาน
สาหรับใช้ในการ
คมนาคมและไม่มีน้า
ท่วมขัง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)
17 โครงการก่อสร้างและ
- เพื่อปรับปรุงถนนให้ - ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย
ปรับปรุงถนน คสล.
ได้มาตรฐาน สามารถ 8.00 ม. หนา 0.15 ม.
พร้อมระบบระบายน้า ใช้คมนาคมได้อย่าง
ยาวรวม 60.00 ม.
ถนนรักษ์ชนะอุทศิ
ปลอดภัย และมีระบบ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
ระบายน้าที่ดี
480.00 ตร.ม.
ท่อเหลี่ยมกว้างภายใน
1.20×1.20 ม. ยาวรวม
125.00 ม. ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกาหนด

18 โครงการขุดลอกคูระบาย - เพื่อให้ประชาชนมี
น้าจาก ชุมชนอริศรา
ระบบระบายน้าที่ดี
ชุมชนศรีอามานไปถึง
และป้องกันน้าท่วม
ชุมชนโต๊ะลือเบ

- ระยะทาง 700 ม.

-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
2,200,000

500,000
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2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

- - ถนน คสล.
- ประชาชนในพื้นที่มี
ยาว ๖๐.๐๐ ม. ถนนได้มาตรฐาน
พร้อมรางน้ายาว สาหรับใช้ในการ
๑๒๕.๐๐ ม.
คมนาคม และไม่มีน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

-

- - พื้นที่น้าท่วมขัง - ทาให้ระบายน้าได้ดี
ลดลง
ป้องกันน้าท่วมขัง

กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)
19 โครงการขุดลอกคลองบือ - เพื่อให้ประชาชนมี - บือเร็ง 1 กว้าง 6 เมตร
เร็ง 1, 2
ระบบระบายน้าที่ดี
ยาว 300 เมตร บือเร็ง
และป้องกันน้าท่วม
2 มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
4,800 ตร.ม
20 โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนน คสล.
พร้อมระบบระบายน้า
ถนนประเวศชลธี ถนนวิถีอุทก

- เพื่อให้ประชาชนมี - ผิวจราจรกว้าง 6.70
ถนนใช้ในการ
ม. หนา 0.15 ม. ยาวรวม
คมนาคมอย่างสะดวก 80.00 ม. หรือมีพื้นที่
รวดเร็วและป้องกันน้า ไม่น้อยกว่า 536.00
ท่วม
ตร.ม. รางน้ากว้างภายใน
0.40 ม. ยาวรวม
160.00 ม.

-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
500,000

900,000
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2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

- - พื้นที่น้าท่วมขัง - ทาให้ระบายน้าได้ดี
ลดลง
ป้องกันน้าท่วมขัง

กองช่าง

-

- - ถนน คสล.
ขนาด 6.70 x
80.00 ม.
รางน้ายาว
160.00 ม.

กองช่าง

- ชุมชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานและป้องกัน
น้าท่วม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)
21 โครงการก่อสร้างและ
- เพื่อให้ประชาชนมี - ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย
ปรับปรุงถนน คสล.
ถนนใช้ในการ
5.00 ม. หนา 0.15 ม.
ถนนชลธารเขต ซอย 2 คมนาคมอย่างสะดวก ยาวรวม 133.00 ม.
รวดเร็ว
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
665.00 ตร.ม.
ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกาหนด
22 โครงการก่อสร้างและ
- เพื่อปรับปรุงถนน
- ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย
ปรับปรุงถนน คสล.
ให้ได้มาตรฐาน
๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
ถนนภายในชุมชนล้อแม็ค สามารถใช้คมนาคมได้ ยาวรวม ๒๗๐.๐๐ ม.
อย่างสะดวกปลอดภัย หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑,๓๕๐.๐๐ ต.ร.ม.
ตามแบบแปลนที่เทศบาล
กาหนด

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
530,000

-

-

215

1,050,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- - ถนนยาวรวม
133.00 ม.

- ชุมชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานและปลอดภัย

กองช่าง

- - ถนนยาวรวม
๒๗๐ ม.

- ชุมชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานและปลอดภัย

กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)
23 โครงการก่อสร้างและ
- เพื่อให้ประชาชนมี - ถนนกว้าง ๘.๐๐ ม.
ปรับปรุงถนน คสล.
ถนนใช้ในการ
ยาว ๑๐๐.๐๐ ม.
ถนนวงศ์ประดิษฐ์ คมนาคมอย่างสะดวก หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
ถนนวงศ์ววิ ฒ
ั น์
ปลอดภัย
800.00 ตร.ม.
(ประตูด้านหลังมัสยิด
กลาง)
24 โครงการก่อสร้างถนน
- เพื่อให้ประชาชนมี - ลงหินคลุก
ภายในชุมชนสวนมะพร้าว ถนนใช้ในการ
กว้าง 5.00 ม.
คมนาคมขนถ่าย
ยาว 500.00 ม.
ผลผลิตทางการเกษตร
อย่างสะดวก รวดเร็ว

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
600,000

-

-

216

800,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- - ถนนยาว 100 - ชุมชนมีถนนที่ได้
เมตร
มาตรฐาน

กองช่าง

- - ถนนหินคลุก
- ชุมชนมีถนนที่ได้
5.00 x 500.00 มาตรฐาน
ม.

กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)
25 โครงการก่อสร้างและ
- เพื่อปรับปรุงถนนให้ - ผิวจราจรกว้าง
ปรับปรุงถนน คสล.
ได้มาตรฐาน สามารถ 4.00-5.00 ม.
พร้อมระบบระบายน้า ใช้คมนาคมได้อย่าง หนา 0.15 ม. ยาวรวม
ถนนทรายทอง 4
ปลอดภัย และมีระบบ 280.00 ม. หรือมีพื้นที่
(ตรงข้ามคริสตจักร)
ระบายน้าที่ดี
ไม่น้อยกว่า 1,200.00
ตร.ม. รางน้ากว้างภายใน
0.50 ม. ยาวรวม
350.00 ม. และรางน้า
กว้างภายใน 0.40 ม.
ยาวรวม 200.00 ม.
ตามแบบแปลนที่เทศบาล
กาหนด

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
- 3,000,000

217

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- - ถนน คสล.
ยาว ๒๘๐.๐๐ ม.
พร้อมรางน้ายาว
๒๐๐.๐๐ ม.

- ประชาชนในพื้นที่มี
ถนนได้มาตรฐาน
สาหรับใช้ในการ
คมนาคม และไม่มีน้า
ท่วมขัง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)
26 โครงการก่อสร้างและ
- เพื่อปรับปรุงถนนให้ - ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย
ปรับปรุงถนน คสล.
ได้มาตรฐาน สามารถ 5.00 ม. หนา 0.15 ม.
ถนนบ้านแหลมเห็บลม ใช้คมนาคมได้อย่าง
ยาวรวม 450.00 ม.
สะดวกปลอดภัย
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,250.00 ตร.ม.
ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกาหนด
27 โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนน คสล.
ถนนภายในชุมชน
ตันหยงมะลิ

- เพื่อปรับปรุงถนนให้
ได้มาตรฐาน สามารถ
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย

- ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย
5.00 ม. หนา 0.15 ม.
ยาวรวม 200.00 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,000.00 ตร.ม.
ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกาหนด

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
- 1,750,000

-

-
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750,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- - ถนน คสล.
ยาว ๔๕๐ ม.

- ชุมชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานและปลอดภัย

กองช่าง

- - ถนน คสล.
ยาว ๒๐๐ ม.

- ชุมชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานและปลอดภัย

กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)
28 โครงการก่อสร้างและ
- เพื่อปรับปรุงถนนให้ - ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย
ปรับปรุงถนน คสล.
ได้มาตรฐาน สามารถ 5.00 ม. หนา 0.15 ม.
ถนนประชาวิวฒ
ั น์
ใช้คมนาคมได้อย่าง
ยาวรวม 130.00 ม.
(ข้าง 7-11)
สะดวกปลอดภัย
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
650.00 ตร.ม.
ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกาหนด
29 โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนน คสล.
ถนนโต๊ะลือเบ
(สายบลูกานากอ)
(บริเวณบ้านเลขที่ ๑๗๔)

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก
ปลอดภัย

- จานวน ๑ สาย

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
500,000

-

-
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800,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- - ถนน คสล. ยาว - ชุมชนมีถนนที่ได้
๑๓๐ ม.
มาตรฐานและปลอดภัย

กองช่าง

- จานวน 1 สาย

กองช่าง

- ชุมชนมีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)
30 โครงการก่อสร้างและ
- เพื่อให้ประชาชนมี - ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย
ปรับปรุงถนน คสล.
ถนนใช้ในการ
๓.๐๐-๔.๓๐ ม. หนา
พร้อมระบบระบายน้า คมนาคมอย่างสะดวก ๐.๑๕ ยาวรวม ๘๕.๐๐
ถนนประชาวิวฒ
ั น์
ปลอดภัยและป้องกัน ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
ซอย ๘ (หลังกองช่าง)
น้าท่วมขัง
๒๖๗.๐๐ ตร.ม. รางน้า
บ้านอาจารย์นาเซ
กว้างภายใน ๐.๕ ม. ยาว
รวม ๒ ข้าง ๑๖๓.๐๐ ม.
31 โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนน คสล.และ
ระบบระบายน้า
ถนนเอเชีย ๑๘
(ข้างรถเอ็มนิค-ทางรถไฟ)

- เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก
รวดเร็วและป้องกันน้า
ท่วม

- ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย
๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
ยาวรวม ๔๘.๐๐ ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑๙๒.๐๐ ตร.ม. รางน้า
กว้างภายใน ๐.๔๐ ม.
ยาวรวม ๒ ข้าง ๙๖.๐๐ ม.

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
990,000

-

-
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584,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- - ถนน คสล.
- ชุมชนมีถนนที่ได้
ความยาว ๘๕.๐๐ มาตรฐานและป้องกัน
ม. และรางน้า น้าท่วมขัง
ยาว ๑๖๓.๐๐ ม.
(๒ ข้าง)

กองช่าง

- - ถนน คสล.
ยาว ๔๘.๐๐ ม.
รางน้ายาว
๙๖.๐๐ ม.

กองช่าง

- ชุมชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานและป้องกัน
น้าท่วมขัง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)
32 โครงการก่อสร้างและ
- เพื่อให้ประชาชนมี - ผิวจราจรกว้าง ๓.๒๐
ปรับปรุงถนน คสล.
ถนนใช้ในการ
ม. ยาวรวม ๑๑๔.๐๐ ม.
พร้อมระบบระบายน้า คมนาคมอย่างสะดวก หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
ถนนวิถีอุทก ซอย ๑
รวดเร็วและป้องกันน้า ๓๖๕.๐๐ ตร.ม. รางน้า
ท่วม
กว้าง ๐.๕๐ ม.
ยาว ๑๑๔.๐๐ ม.

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
700,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
- - ถนน คสล.
ยาว ๑๑๔.๐๐
ม.รางน้ายาว
๑๑๔.๐๐ ม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ชุมชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานและป้องกัน
น้าท่วม

กองช่าง

33 โครงการก่อสร้างระบบ - เพื่อให้ประชาชนมี
ระบายน้า ถนนโต๊ะลือเบ ระบบระบายน้าที่ดี
(สายบลูกานากอ)
และป้องกันน้าท่วม
(บริเวณบ้านเลขที่
๑๗๒-๗๔/๑๔)

- จานวน ๑ สาย

-

-

500,000

- - พื้นที่น้าท่วมขัง - ทาให้ระบายน้าได้ดี
ลดลง
ป้องกันน้าท่วมขัง

กองช่าง

34 โครงการปรับปรุงระบบ - เพื่อให้ประชาชนมี
ระบายน้า หลังวัดโก-ลก ระบบระบายน้าที่ดี
เทพวิมล 1
และป้องกันน้าท่วม

- จานวน ๑ สาย

-

-

-

700,000 - พื้นที่น้าท่วมขัง - ทาให้ระบายน้าได้ดี
ลดลง
ป้องกันน้าท่วมขัง

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)
35 โครงการก่อสร้างระบบ - เพื่อให้ประชาชนมี - รางน้าขนาด 0.40 ม.
ระบายน้า ถนนโต๊ะลือเบ ระบบระบายน้าที่ดี
ยาวรวมสองข้าง 200
ซอย 2
และป้องกันน้าท่วม
เมตร
36 โครงการก่อสร้างระบบ - เพื่อให้ประชาชนมี
ระบายน้าถนนเอเชีย 18 ระบบระบายน้าที่ดี
ต่อเขตทางหลวง
และป้องกันน้าท่วม
(ต้นไม้สูง)
37 โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ประชาวิวฒ
ั น์
ซอย 8 (บ้านครูรวย)

- วางท่อขนาด 1.00 ม.
ยาว 100 ม.

- เพื่อให้ประชาชนมี - ถนนกว้าง 6.00 ม.
ถนนใช้ในการ
ยาว 120 ม.
คมนาคมอย่างสะดวก
ปลอดภัย

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

600,000 - พื้นที่น้าท่วมขัง - ทาให้ระบายน้าได้ดี
ลดลง
ป้องกันน้าท่วมขัง

กองช่าง

-

-

-

600,000 - ถนน คสล. ได้ - ชุมชนมีถนนที่ได้
มาตรฐาน 1 สาย มาตรฐาน

กองช่าง
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หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
650,000 - พื้นที่น้าท่วมขัง - ทาให้ระบายน้าได้ดี
กองช่าง
ลดลง
ป้องกันน้าท่วมขัง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)
38 โครงการอุดหนุนให้การ - เพื่อให้ประชาชน
- ขยายเขตไฟฟ้า
300,000
ไฟฟ้าดาเนินการเกี่ยวกับ ได้รับความสะดวก
สาธารณะถนนภายใน
ไฟฟ้าสาธารณะถนนสาย ปลอดภัยในชีวติ และ ชุมชนต่าง ๆ
ต่างๆ ในเขตเทศบาล
ทรัพย์สิน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000
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หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
300,000 - ถนนภายใน
- ประชาชนมีความ
กองช่าง
ชุมชนต่างๆ
พึงพอใจในการใช้
มีไฟฟ้าทั่วถึง
บริการสาธารณะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ
๒.๑ แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการรณรงค์ปอ้ งกัน - เพื่อให้เจ้าหน้าที/่
- อบรมกลุ่มเสี่ยงในเขต
และแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มเสี่ยง/บุคคลทั่วไป เทศบาลปีละ ๑๐๐ คน
ได้รับความรู้ด้านการ เด็กและเยาวชนในเขต
รณรงค์ปอ้ งกันและ
ชุมชน จานวน ๒๘ ชุมชน
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้โทษ

200,000

200,000
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200,000

ตัวชี้วดั (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

200,000 - กลุ่มเสี่ยงลดลง

- ทาให้เจ้าหน้าที/่
กลุ่มเสี่ยง/บุคคลทั่วไป
ได้รับความรู้ด้านการ
รณรงค์ปอ้ งกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้โทษอย่างถูกต้อง

2564
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๒ แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดอบรมเข้าค่าย - เพื่อให้เด็กนักเรียน - จัดค่ายอบรม
100,000
100,000
100,000
ภาษาต่างประเทศ
ในโรงเรียนเทศบาล ภาษาอังกฤษ/จีน/มลายู
เยาวชนและประชาชน กลาง ให้กับเด็กนักเรียน
มีทกั ษะในการใช้
ในโรงเรียนเทศบาล
ภาษาต่างประเทศ
เยาวชนและประชาชน
ทั้งการพูดอ่าน เขียน
และใช้ประโยชน์ใน
ชีวติ ประจาวันได้
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ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
100,000 - เด็ก เยาวชน
และประชาชน
ร้อยละ 80
พึงพอใจในโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- นักเรียนสามารถใช้ สานักการศึกษา
ภาษาต่างประเทศใน
การติดต่อสื่อสาร
สนทนาใน
ชีวติ ประจาวันได้ดียิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๒ แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 โครงการจัดนิทรรศการ
- เพื่อให้นักเรียนเข้า - นักเรียนเข้าร่วมการ
350,000
350,000
350,000
และการแข่งขันทักษะทาง ร่วมการแข่งขันทาง แข่งขัน จานวน ๑,๐๐๐
วิชาการ
วิชาการและจัด
คน และมีนิทรรศการ
นิทรรศการการ
ไม่น้อยกว่า ๔ บูท
เผยแพร่ผลงานการจัด
การศึกษาของเทศบาลฯ
3 โครงการจัดนิทรรศการ
ทางวิชาการและแสดงผล
งานนักเรียนกลุ่มโรงเรียน
เทศบาลระดับภาคและ
ระดับประเทศ

- เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมทางวิชาการ
ของกลุ่มโรงเรียน
เทศบาลและนาเสนอ
ผลงานนักเรียนและ
การเรียนการสอนของ
ครู
- เพื่อประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมของ
เทศบาล

- พนักงานครู/นักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันทางวิชาการและ
นิทรรศการ
จานวน ๒๐๐ คน

550,000

550,000
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550,000

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
350,000 - นักเรียนเข้าร่วม
โครงการจานวน
ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐
คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- เป็นการ
ประชาสัมพันธ์ รูปแบบ
และพัฒนาการ
ความก้าวหน้าในการ
จัดการศึกษาของ
โรงเรียนเทศบาล

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา

550,000 - ครูและนักเรียน - พนักงานครู/นักเรียน สานักการศึกษา
เข้าร่วมโครงการ
ได้แสดงออกถึง
ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ศักยภาพและเป็นการ
คน
เผยแพร่ผลงานฯ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๒ แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการอนุบาลสร้างสรรค์ - เพื่อให้เด็กอนุบาล - เด็กอนุบาล/ผู้ปกครอง
150,000
150,000
150,000
ได้พฒ
ั นาทักษะ
จานวน ๕๐๐ คน
ทางด้านร่างกาย
โดยการแสดงออกและ
สนับสนุนให้ผู้ปกครอง
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาทักษะของเด็ก

5 โครงการสอบแข่งขันคน
เก่งในโรงเรียนสังกัด
เทศบาล

- เพื่อคัดเลือกตัวแทน
เพื่อไปแข่งขันคนเก่ง
ในระดับประเทศของ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองฯ
และสนับสนุนความ
เป็นเลิศทางวิชาการ

- จัดให้มีครู/วิทยากรติว/
สอนเสริม ตัวแทน
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
ระดับภาค/ประเทศ

50,000

50,000
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50,000

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564
(บาท)
150,000 - จานวนเด็ก
- เด็กอนุบาล/
อนุบาล/ผู้ปกครอง ผู้ปกครอง/ครูผู้สอนมี
เข้าร่วมโครงการ สัมพันธ์ที่ดีต่อกันยิ่งขึ้น
ไม่น้อยกว่า ๕๐๐
คน

50,000 - ส่งนักเรียนเข้า
ร่วมครบ 5 วิชา

- ตัวแทนนักเรียนที่
เข้าสอบสามารถสร้าง
ชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน
เทศบาล

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๒ แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 โครงการมอบ
- เพื่อกระตุ้นให้
- นักเรียนที่จบการศึกษา
100,000
100,000
100,000
ประกาศนียบัตรนักเรียน ผู้ปกครองสนใจใน
ชั้นอนุบาล/
สังกัดโรงเรียนเทศบาล
การศึกษาของบุตร
ประถมศึกษาปีที่ ๖ และ
อย่างต่อเนื่อง
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
7 โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาโรงเรียน
เทศบาลและศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก

- เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียน/ศูนย์ในสังกัด
เทศบาล แก้ปญ
ั หาครู
ขาดแคลน

- จัดจ้างครูสนับสนุนการ
เรียนการสอนของ
โรงเรียน/ศูนย์ในสังกัด
เทศบาล

2,880,000

2,880,000
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2,880,000

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564
(บาท)
100,000 - จานวนความพึง - ผู้ปกครองมีความ
พอใจของนักเรียน สนใจในการศึกษาของ
มากกว่าร้อยละ ๘๐ บุตรอย่างต่อเนื่อง

2,880,000 - มีการจ้างครู
สนับสนุนการเรียน
การสอน
จานวน 20 คน

- ลดปัญหาครูขาด
แคลน ทาให้คุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน
เทศบาลดีขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๒ แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8 โครงการอบรมภาษามลายู - เพื่อให้ประชาชนมี - ประชาชนทั่วไป จานวน
50,000
50,000
50,000
ความรู้เรื่องภาษา
40 คน
มลายูซึ่งเป็นภาษา
ท้องถิ่น
9 โครงการจัดการเรียนรู้
- เพื่อให้เด็ก เยาวชน
ภาษาต่างประเทศสู่สากล ประชาชน
(ภาษาจีน)
สร้างประสบการณ์
การเรียนรู้และสามารถ
ใช้ภาษาจีนในการ
ติดต่อสื่อสารกับ
ประชากรในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนได้

- จัดจ้างครูสอนภาษาจีน
ของโรงเรียนเทศบาล 1
จานวน 1 คน, โรงเรียน
เทศบาล 2 จานวน 1 คน,
โรงเรียนเทศบาล 3
จานวน 10 คน, โรงเรียน
เทศบาล 4 จานวน 2 คน
คนละ 15,000 บาท

2,600,000

2,600,000
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2,600,000

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564
(บาท)
50,000 - ร้อยละ 80 ของ - ประชาชนสามารถ
ผู้เข้ารับการอบรม ใช้ภาษามลายูในชีวติ
มีความพึงพอใจใน ประจาวันได้
โครงการ
2,600,000 - มีการจ้างครู
สอนภาษาจีน
จานวน 14 คน

- ผู้เรียนสามารถ
สื่อสาร พัฒนาความรู้
นาทักษะและ
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ด้านภาษาจีนไป
ใช้ในชีวติ ประจาวัน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๒ แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10 โครงการอบรมสัมมนา
- เพื่อให้
- คณะกรรมการ
300,000
300,000
300,000
และศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาและผู้นา
คณะกรรมการ
สถานศึกษาและผู้นา ศาสนาอิสลาม
สถานศึกษาและผู้นา
ทางศาสนาได้พฒ
ั นา
ศาสนาอิสลาม
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้
และเข้าใจบทบาท
หน้าที่ในการสนับสนุน
และส่งเสริมการศึกษา
ในท้องถิ่น
11 โครงการกลุ่มสนใจอาชีพ
โรงเรียนเทศบาล 3 และ
โรงเรียนเทศบาล 4

- เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
ทักษะด้านอาชีพและ
นาไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน

- นักเรียน ป.4-6 และ
ม. 1-3 โรงเรียนเทศบาล
3 และโรงเรียนเทศบาล
4

60,000

60,000
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60,000

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
300,000 - คณะ
กรรมการ
สถานศึกษาและ
ผู้นาศาสนาอิสลาม
จานวน ไม่น้อยกว่า
๕๐ คน เข้าร่วม
โครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- คณะกรรมการ
สถานศึกษาและผู้นา
ทางศาสนาได้พฒ
ั นา
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้
และเข้าใจบทบาท
หน้าที่ในการสนับสนุน
และส่งเสริมการศึกษา
ในท้องถิ่น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา

60,000 - นักเรียนมีความ - นักเรียนได้ฝึกอาชีพ สานักการศึกษา
พอใจพึงพอใจ
ที่หลากหลายเพื่อ
มากกว่าร้อยละ ๘๐ นาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๒ แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12 โครงการอุดหนุนการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่า
- โรงเรียนเทศบาลจัด
175,000
175,000
175,000
รณรงค์เพื่อป้องกันยา
รณรงค์เพื่อป้องกันยา โครงการรณรงค์เพื่อ
เสพติดในสถานศึกษา
เสพติดในสถานศึกษา ป้องกันยาเสพติดใน
คือ โรงเรียนละ
โรงเรียน
15,000 บาท , ครู
แกนนา โรงเรียนละ ๑
คน/ละ 3,000 บาท
, เจ้าหน้าที่ อปท. ละ
๑ คน/ละ 3,000
บาท , สถานศึกษา
ดีเด่น โรงเรียนละ
ประมาณ 100,000
บาท (เงินอุดหนุน
สาหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่น
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ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564
(บาท)
175,000 - นักเรียนที่เข้า
- โครงการที่จัดขึ้นจะ
ร่วมโครงการไม่
ช่วยรณรงค์ให้เด็ก/
น้อยกว่า ๔๐๐ คน เยาวชนรู้โทษภัยและ
เรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยง
ห่างไกลยาเสพติด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๓ แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการอบรมด้าน
- ๑.๑ เพื่อให้นักเรียน - ๑.๑ กลุ่มเสี่ยง
80,000
80,000
80,000
สาธารณสุขในกลุ่มต่างๆ กลุ่มเสี่ยงมีความรู้
นักเรียนมัธยม ๑-๓
๑.๑ กลุ่มเสี่ยง
ความเข้าใจและ
ใน รร.เทศบาลและ
๑.๒ กลุ่มเด็กวัยเรียน ตระหนักการดูแลตนเอง รร.เอกชน จานวน
๑.๒ เพื่อให้เด็กวัยเรียน ๒๐๐ คน
มีความรู้ในการดูแล
๑.๒ กลุ่มเด็กวัยเรียน
สุขภาพตนเองถูกต้อง
เด็กวัยเรียนสังกัด
เทศบาลฯ ป.๔-๖
จานวน ๕๐๐ คน
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ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
80,000 - นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
ผ่านการอบรมร้อยละ
๙๐
- นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
มีความรู้ในการดูแล
ตนเองที่ถูกต้อง ร้อย
ละ ๙๐
- เด็กวัยเรียนมี
ความรู้ในการดูแล
สุขภาพตนเองถูกต้อง
ร้อยละ ๘๐

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- นักเรียนกลุ่มเสี่ยงมี กองสาธารณสุขฯ
ความรู้เรื่องสุขภาพ
เพศศึกษา ยาเสพติด
และอื่นๆ
- เด็กวัยเรียนมีการ
ดูแลตนเองได้
ถูกต้องและ
มีปญ
ั หาสุขภาพลดลง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๓ แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 โครงการอบรมและ
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
- ผู้ประกอบการ
400,000 400,000 400,000
ศึกษาดูงานแก่ผู้ประกอบ อบรมมีความรู้
ร้านอาหารและตลาด
การจาหน่ายอาหารและ ความเข้าใจด้านหลัก
สด จานวน ๑๐๐ คน
ตลาดสด
สุขาภิบาล

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
400,000 - ผู้เข้ารับการอบรมมี
การพัฒนาร้านอาหาร
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละ ๘๐

3 โครงการอบรมและศึกษา
ดูงานสาธารณสุข
มูลฐาน แก่ อสม.
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

500,000 - อสม. มีความรู้
ความเข้าใจในการ
ดาเนินงานเพิ่มมากขึ้น
ร้อยละ ๘๐

- เพื่อให้ อสม. มีความรู้ - อสม. ทั้ง ๒๘ ชุมชน
ความเข้าใจงาน
จานวน ๘๐ คน
สาธารณสุข
มูลฐานเพิ่มขึ้น
- เพื่อให้ อสม. ได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน
สาธารณสุขมูลฐาน

500,000

500,000
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500,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ผู้ประกอบการร้าน
อาหารมีความรู้ด้าน
สุขาภิบาลอาหารที่
สะอาดและปลอดภัย

กองสาธารณสุขฯ

- อสม. ได้รับ
ประสบการณ์
และแนวทาง
การทางานด้าน
สาธารณสุขมูลฐาน
และนามาปรับใช้ใน
พื้นที่ฯ

กองสาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๓ แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการอบรมด้าน
- เพื่อให้ผู้ประกอบการมี - กลุ่มผู้ประกอบการ
60,000
60,000
60,000
สาธารณสุขในกลุ่มต่างๆ ความรู้เรื่องสุขาภิบาล ร้านอาหาร,ตลาดสด
(กลุ่มผู้ประกอบการ)
อาหาร
เทศบาลและตลาดเก็น
- มีการปรับปรุง
ติ้ง
สุขาภิบาลปราศจากสิ่ง
สกปรกและพาหะนาโรค

5 โครงการสนับสนุนระบบ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การแพทย์ฉุกเฉิน
ของบุคลากรและการ
ปฏิบตั ิงานการแพทย์
ฉุกเฉินในพื้นที่ฯ
- เพื่อจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้
ในงานการแพทย์ฉุกเฉิน

- ๑ ทีม ๑๔ คน

20,000

20,000
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20,000

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
60,000 - ตลาดสดผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตลาดสดน่า
ซื้อร้อยละ ๘๐

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ผู้ประกอบการ
สามารถปรุงอาหาร
จัดร้านและอื่นๆ
ได้ถูกต้องและ
ถูกหลักสุขาภิบาล

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ

20,000 - บุคลากรการแพทย์ - ทาให้บคุ ลากร
กองสาธารณสุขฯ
ฉุกเฉินผ่านการอบรม มีความพร้อมสามารถ
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ปฏิบตั ิงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๓ แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 โครงการพัฒนาสาธารณ - ๑. เพื่อการพัฒนา
- ๒๘ ชุมชน
420,000 420,000 420,000
สุขมูลฐานฯ
ศักยภาพ
(ชุมชนละ ๑๕,๐๐๐
๒. เพื่อแก้ไขปัญหา
บาท)
สาธารณสุข
๓. เพื่อจัดบริการ
ด้านสาธารณสุขในชุมชน
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ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
420,000 - ร้อยละ ๘๐ ของ
อสม. ได้รับการอบรม
พัฒนาศักยภาพ
- ร้อยละ ๘๐ ของ
ปัญหาสาธารณสุขใน
พื้นที่ได้รับการแก้ไข
- ร้อยละ ๙๐ ของ
ชุมชนที่จัดบริการ
สาธารณสุขมีอุปกรณ์
พร้อมมีการจัด
บริการสาธารณสุข
อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- อสม. มีศักยภาพ กองสาธารณสุขฯ
แนวทางการดาเนิน
งานชัดเจน
- ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการดูแลตนเอง
,ชุมชน
- อสม. มีศักยภาพ
และแนวทางการ
ดาเนินงานชัดเจน
- ประชาชนเข้าถึง
บริการสาธารณสุข
ในชุมชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๓ แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7 โครงการควบคุมและป้อง - เพื่อให้คนในชุมชนมี - ผู้นาและกรรมการ
30,000
30,000
30,000
กันโรคติดต่อประจาถิ่น ความรู้ตระหนักถึงการ ชุมชนทั้ง ๒๘ ชุมชน
ในชุมชน
ควบคุมและป้องกัน
- อสม. จานวน ๒๐๐
โรคติดต่อ
คน
- โรงเรียนและศูนย์เด็ก
ในเขตเทศบาลฯ
- วัด มัสยิด และสถาน
ที่สาธารณะในเขต
เทศบาลฯ
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ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
30,000 - ประชาชนมีความรู้
และป้องกันตนเองจาก
โรคได้ ร้อยละ ๖๐

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ
ในชุมชน
- ประชาชนมีความรู้
และป้องกันตนเอง
จากโรคได้
- ลดการเจ็บป่วย
จากโรคต่างๆ
และมีคุณภาพชีวติ ดี
ขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๓ แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8 โครงการส่งเสริมและ
- สร้างความรู้ความ
- ร้านอาหาร
120,000 120,000 120,000
พัฒนางานสุขาภิบาล เข้าใจแก่ผู้ประกอบการ แผงลอย และรถเร่
อาหาร พัฒนาแผงลอย อาหารทั้งในและรอบๆ ในและรอบๆ โรงเรียน
จาหน่ายอาหารให้ถูก โรงเรียน
หลักสุขาภิบาล
- พัฒนาสถานที่
ประกอบและจาหน่าย
อาหาร
- ประชาชนมีอาหารที่
สะอาดและปลอดภัยใน
การบริโภค
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ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
120,000 - ร้านอาหารและแผง
ลอยผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ร้อยละ ๗๐

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารมีความรู้
ด้านสุขาภิบาล
อาหารที่ถูกต้องและ
ปลอดภัย
- ร้านอาหาร/แผง
ลอย ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน
- ประชาชนมี
อาหารที่สะอาดและ
ปลอดภัยในการ
บริโภค

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๓ แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9 โครงการจัดระเบียบ
- เพื่อให้ผู้ประกอบการ - โรงงานและกิจการ
60,000
60,000
60,000
ผู้ประกอบการที่เป็น
มีความรู้ความสามารถ ต่างๆ ในเขตเทศบาล
อันตรายต่อสุขภาพ
ปฏิบตั ิงานได้ถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาล

10 โครงการรณรงค์ปอ้ งกัน - เพื่อป้องกันการเกิด
โรคพิษสุนัขบ้า
โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์

- สุนัขและแมวจรจัด
บริเวณภายในเขต
เทศบาล

35,000

35,000
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35,000

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
60,000 - ผู้ประกอบการมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องการประกอบ
อาหารที่ถูกหลัก
สุขาภิบาล ร้อยละ ๘๐

35,000 - ลดจานวนสุนัขและ
แมว โดยการฉีดยา
คุมกาเนิดและทาหมัน
สัตว์อย่างน้อย
ร้อยละ ๓๐

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ผู้ประกอบการมี
ความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการประกอบ
อาหารที่ถูก
สุขาภิบาล
- ประชาชนมี
อาหารที่สะอาดและ
ปลอดภัยในการ
บริโภค

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ

- ควบคุมโรคพิษสุนัข กองสาธารณสุขฯ
บ้า
- ลดอัตราการเกิด
โรคในสัตว์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ
๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ผู้ปว่ ยด้อย
โอกาส ครอบครัวผู้มี
รายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง

- เพื่อพัฒนา
- ผู้ปว่ ยด้อยโอกาส
คุณภาพชีวติ ผู้ปว่ ย ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
ด้อยโอกาส
และผู้ไร้ท่ีพึ่ง
ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง

30,000

30,000

30,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วดั (KPI)

30,000 - ร้อยละ ๘๐
ของเป้าหมายมี
ความพึงพอใจต่อ
โครงการ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
- ผู้ปว่ ยด้อยโอกาส
ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง
คุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๕ แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการก่อสร้างศูนย์ - เพื่อสร้างแหล่ง
- อาคารศูนย์ศึกษาและ
1,500,000 1,500,000 1,500,000
ศึกษาและกิจกรรม
เรียนรู้ให้กับเยาวชน กิจกรรมนันทนาการ
นันทนาการภายใน
และประชาชนใน
สวนมิ่งขวัญประชา 60 พื้นที่ รวมถึงการจัด
ไร่
กิจกรรมนันทนาการ
ต่าง ๆ
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2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- - ศูนย์ศึกษาและ - ประชาชนมีสถานทึ่
กิจกรรม
จัดกิจกรรมต่าง ๆ
นันทนาการ ๑ หลัง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ
๒.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการสนับสนุน
กองทุนการดาเนินงาน
สวัสดิการชุมชน

- ส่งเสริมประชาชน - ประชาชนในเขต
ให้มีส่วนร่วมกับ อปท. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
จัดบริการสาธารณะ
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ เด็กสตรี คนชรา
และผู้ด้อยโอกาส

200,000

200,000
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200,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วดั (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

200,000 - ร้อยละ ๘๐ ของ - ประชาชนในเขต
เป้าหมายมีความ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
พึงพอใจต่อโครงการ มีส่วนร่วมกับ อปท.
และมีคุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ
๒.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้าน
ภัยยาเสพติด

- เพื่อเชื่อมสัมพันธ์
ไมตรีระหว่างชุมชน
ต่างๆ ในเขตเทศบาล
ให้เกิดความสามัคคี
และส่งเสริมการออก
กาลังกายให้หา่ งไกล
โรคยาเสพติด

- ประชาชนในเขต
เทศบาล จานวน ๒๘
ชุมชน

200,000

200,000
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200,000

ตัวชี้วดั (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

200,000 - ร้อยละ ๘๐
ของเป้าหมายมี
ความพึงพอใจต่อ
โครงการ

- ทาให้ชุมชนมีความรัก
และสามัคคี
มีความสัมพันธ์ไมตรีที่ดี
ต่อกัน ทั้งยังช่วยสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันให้สุขภาพ
โดยการใช้กีฬาเป็นสื่อ
และห่างไกลยาเสพติด

2564
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดงานส่งเสริม - เพื่อส่งเสริมการออก
การกีฬาและนันทนาการ กาลังกายให้แพร่หลาย
มากขึ้น เพื่อพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานการ
กีฬาของเยาวชน/
ประชาชนเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการ
แข่งขัน และส่งทีม
นักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันที่หน่วยงานอื่นๆ
จัดขึ้น

- ส่งนักกีฬาเทศบาลเข้าร่วมการ
แข่งขัน (เช่น แข่งขันฟุตบอล
เยาวชน/ประชาชน/อาวุโส, ฟุตซอล,
วอลเล่ย์บอล, เซปักตะกร้อ, เทเบิล
เทนนิส, แบดมินตัน, เทนนิส, กอล์ฟ,
ลีลาศ,เปตอง, วิง่ เพื่อสุขภาพ, กีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์, กีฬาข้าราชการรัฐวิสาหกิจ, วันกีฬาแห่งชาติ, มวย
ไทยสากล, มวยจีน,แข่งขันเรือเชื่อม
ไทยมาเลย์,ปันจักสีลัต,เทควันโด,
กีฬา-กรีฑากลุ่มโรงเรียน/นักเรียน
ระดับภาค/ระดับประเทศ, ดนตรี,
นันทนาการเพื่อประชาชน ฯลฯ
- จ้างเหมาวิทยากรให้ความรู้ดา้ น
กีฬาและนันทนาการ

2,000,000

2,000,000
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2,000,000

2564

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(บาท)
2,000,000 - ประชาชนมีความ - ประชาชน/เยาวชน
พึงพอใจในการร่วม มีสุขภาพร่างกายที่
กิจกรรมไม่นอ้ ยกว่า สมบูรณ์แข็งแรง
ร้อยละ ๘๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ
๒.๘ แผนงานงบกลาง
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

- เพื่อช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุในเบื้องต้น

- ผู้สูงอายุ
จานวน ๓,๓๗๘ คน

2 โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพคนพิการ

- เพื่อช่วยเหลือคน - คนพิการ
พิการในเบื้องต้น
จานวน ๔๕๔ คน

26,277,600

4,358,400

2564
(บาท)

ตัวชี้วดั (KPI)

26,277,600 26,277,600 26,277,600 - ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้สูงอายุที่มา
ลงทะเบียนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ให้บริการของ
เจ้าหน้าที่
4,358,400
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4,358,400

4,358,400 - ร้อยละ ๘๐ ของ
คนพิการที่มา
ลงทะเบียนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ให้บริการของ
เจ้าหน้าที่

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ผู้สูงอายุได้รับการ
ช่วยเหลือเบื้องต้นให้
สามารถดารงชีวติ ได้
ตามปกติสุข

กองสวัสดิการ
สังคม

- คนพิการได้รับการ
ช่วยเหลือเบื้องต้นให้
สามารถดารงชีวติ ได้
ตามปกติสุข

กองสวัสดิการ
สังคม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ
๒.๘ แผนงานงบกลาง
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการสงเคราะห์ผู้
ติดเชื้อเอดส์

- เพื่อช่วยเหลือผู้ติด - ผู้ติดเชื้อเอดส์
เชื้อเอดส์ในเบื้องต้น จานวน ๙๐ คน

540,000

540,000
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540,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วดั (KPI)

540,000 - ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้ติดเชื้อเอดส์ที่มา
ลงทะเบียนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ให้บริการของ
เจ้าหน้าที่

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
- ผู้ติดเชื้อเอดส์ได้รับ
การเยียวยาเบื้องต้น
ให้สามารถดารงชีวติ
ได้ตามปกติสุข

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจ้างเหมายาม
ดูแลความปลอดภัย
สานักงานเทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก

- เพื่อทาหน้าที่
- จ้างเหมายามดูแล
สอดส่องดูแลความ
ความปลอดภัย
ปลอดภัยของสถานที่ จานวน 4 คน
ทางราชการส่งเสริมให้
คนในท้องถิ่นมีอาชีพ
ลดปัญหาการว่างงาน

336,000

336,000
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336,000

ตัวชี้วดั (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

336,000 - ประชาชนได้รับ - ทาให้ประชาชน/
ความปลอดภัย
ส่วนราชการมีความ
ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างสันติสุขในพืน้ ที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.๒ แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจ้างเหมารักษา - เพื่อทาหน้าที่ดูแล - สวนภูมินทร์, สวนขวัญ
1,176,000 1,176,000 1,176,000 1,176,000 - พื้นที่ในการดูแล
ความปลอดภัย
รักษาความปลอดภัย ประชา, สวนรื่นอรุณ,
๕ จุด
สวนสาธารณะของ
สวนภูมินทร์, สวน
สวนหน้าโรงพยาบาลและ
เทศบาล
ขวัญประชา, สวนรื่น สนามกีฬาเทศบาล
อรุณ, สวนหน้า
โรงพยาบาลและสนาม
กีฬาเทศบาล
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนที่มาใช้
บริการสวนสาธารณะมี
ความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สินและดูแล
ทรัพย์สินของเทศบาล

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๓.๓ แผนงานการพาณิชย์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจ้างเหมา
ผู้รักษาความปลอดภัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

- เพื่อทาหน้าที่ดูแล
รักษาความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย์สิน
ของประชาชนและ
นักท่องเที่ยวบริเวณ
สถานีขนส่ง

- จ้างเหมาผู้รักษาความ
ปลอดภัย จานวน 6 คน

504,000

504,000

248

504,000

ตัวชี้วดั (KPI)

504,000 - ยาม จานวน 6
คน
- ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้รับ
ความปลอดภัย
การก่อเหตุการณ์
กระทาความผิด
ลดลง

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
- ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวมีความ
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน
รักษาทรัพย์สินของ
ราชการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สถานีขนส่ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่างประเทศทีเ่ ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ : ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเทีย่ ว
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเทีย่ ว
๔.๑ แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วดั (KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการเช่าที่ดินการ
รถไฟบริเวณซุ้มขาย
อาหาร

- เพื่อเช่าที่ดินการ
รถไฟสาหรับซุ้มขาย
อาหาร

- ที่ดินรถไฟ
จานวน 1 แห่ง

27,000

27,000
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27,000

27,000 - ที่ดินรถไฟ
จานวน 1 แห่ง

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
- ทาให้ประชาชน
สามารถขายอาหารได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองคลัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่างประเทศทีเ่ ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ : ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเทีย่ ว
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเทีย่ ว
๔.๒ แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วดั (KPI)
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการถนนคนเดิน

- เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ - ส่งเสริมให้ประชาชนมี
การท่องเที่ยวในอาเภอ อาชีพเสริมและกระจาย
สุไหงโก-ลก
รายได้

2 โครงการเทศกาลอาหาร - เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
จานเด็ด
และการท่องเที่ยว
- พัฒนาร้านอาหารสู่
มาตรฐาน CFGT

- ร้านอาหารและ
แผงลอยจาหน่ายอาหาร
ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
จานวน ๕๐ ร้าน

150,000

1,000,000

150,000

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

150,000

150,000 - ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวเข้ามา
จับจ่ายซื้อสินค้า
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๐

- เกิดรายได้จาก
การมีอาชีพเสริม
- เศรษฐกิจหมุนเวียน
คุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น

กองสาธารณสุขฯ

1,000,000 1,000,000

1,000,000 - ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวเข้ามา
จับจ่ายซื้อสินค้า
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐

- เศรษฐกิจการท่อง
เที่ยวดีขึ้น
- ยกระดับมาตรฐาน
ร้านอาหาร

กองสาธารณสุขฯ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่างประเทศทีเ่ ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ : ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเทีย่ ว
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเทีย่ ว
๔.๒ แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วดั (KPI)
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการเช่าที่ดินการ
รถไฟ
(ตลาดรถไฟ)

- เพื่อเช่าที่ดินการ
- จานวน ๑ แห่ง
รถไฟ
สาหรับการจัดทาตลาด
สดฯ

1,045,832

1,098,124 1,153,031
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1,210,683 - ตลาดรถไฟ
จานวน ๑ แห่ง

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
- ทาให้ประชาชน
มีแหล่งจับจ่ายเพิ่ม
ขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ : ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเทีย่ ว
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเทีย่ ว
๔.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วดั (KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
และแก้ไขปัญหาความ
ยากจนตามแนว
เศรษฐกิจแบบพอเพียง

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
เยาวชน

- เพื่อสนับสนุนให้
กลุ่มอาชีพและ
ประชาชนในชุมชนมี
การรวมกลุ่มในการ
พัฒนาอาชีพ มีอาชีพ
เสริม มีรายได้
ตลอดจนดารงชีวติ
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง
- เพื่อสนับสนุนให้
เยาวชนมีการรวมกลุ่ม
พัฒนาอาชีพ มีอาชีพ
เสริมมีรายได้

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- กลุ่มอาชีพและสมาชิก
ชุมชน ในเขตเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 - ร้อยละ ๘๐ ของ - เด็กและเยาวชนมี
กลุ่มเป้าหมายมี
การใช้เวลาว่างให้เกิด
ความพึงพอใจต่อ ประโยชน์
โครงการ

กองสวัสดิการ
สังคม

- เยาวชนในเขตเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก

200,000

200,000

200,000

200,000 - ร้อยละ 80 ของ - เยาวชนมีการ
เป้าหมายมีความ รวมกลุ่มพัฒนาอาชีพ
พึงพอใจต่อโครงการ มีอาชีพเสริมมีรายได้

กองสวัสดิการ
สังคม

252

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ : ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเทีย่ ว
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเทีย่ ว
๔.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วดั (KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการฝึกอบรมทากริช - เพื่อสนับสนุนให้มี
จาลอง
การรวมกลุ่มพัฒนา
อาชีพ มีอาชีพเสริมมี
รายได้

- กลุ่มปัญจสีละ
ชุมชนหัวกุญแจ

100,000

-
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-

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

- - ร้อยละ 80 ของ - มีการรวมกลุ่ม
เป้าหมายมีความ พัฒนาอาชีพ มีอาชีพ
พึงพอใจต่อโครงการ เสริมมีรายได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้อย่างทัว่ ถึง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๒ แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วดั (KPI)
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 โครงการรักษ์แม่น้าโก-ลก

- เพื่อสร้างความตระหนัก - ชุมชนริมแม่น้าและ
การอนุรักษ์และดูแล
พืนที่ใกล้เคียง
สภาพแวดล้อมริมแม่น้าฯ

150,000

150,000

150,000

150,000 - ชุมชนให้ความ
ร่วมมือในการจัด
โครงการฯ อย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐

- ชุมชนและประชาชนมี กองสาธารณสุขฯ
ความตระหนักและ
ร่วมมือในการรักษา
สิ่งแวดล้อม

2 โครงการอบรมและศึกษา
ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านการจัดการความสะอาด
และสิ่งแวดล้อมภายในเมือง

- อบรมและศึกษาดูงาน - ผู้บริหาร/พนักงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน - พนักงานจ้าง
การจัดการความสะอาด - ตัวแทนชุมชนที่รับ
และสิ่งแวดล้อมภายใน การคัดเลือกเป็นแบบ
เมือง
อย่างจ้านวน ๒ รุ่นๆ ละ
๘๐ คน

400,000

400,000

400,000

400,000 - ผู้บริหาร/พนักงาน
แทนชุมชน มีความ
เข้าใจด้านการจัดการ
ความสะอาดและ
สิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึนร้อยละ ๗๐

- ผู้บริหาร/พนักงาน กองสาธารณสุขฯ
พนักงานจ้าง
ตัวแทนชุมชน
ได้รับประสบการณ์และ
แนวทางในการ
ปฎิบตั ิงาน
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้อย่างทัว่ ถึง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๒ แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วดั (KPI)
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการลดคัดแยกขยะมูล
ฝอย

- ลดคัดแยกขยะมูลฝอย - ชุมชน ๒๘ ชุมชน และ
ณ แหล่งก้าเนิด
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

200,000

200,000

255

200,000

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

200,000 - ขยะมูลฝอยลดลง - ชุมชนสะอาด
ร้อยละ ๖๐
- ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม
- ปริมาณขยะลดลง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้อย่างทัว่ ถึง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจ้างเหมา
- เพื่อขนย้ายขยะไป - ศูนย์กาจัดขยะฯ
4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 - ขยะถูกนาไปกาจัด - ได้ระบบการกาจัด กองสาธาณสุขฯ
บุคคลภายนอกดาเนินการ กาจัดให้ถูกต้องตาม จานวน ๑ แห่ง
ถูกต้องตามหลัก
ขยะถูกหลักสุขาภิบาล
ขนย้ายและฝังกลบขยะ
หลักสุขาภิบาล
สุขาภิบาล ร้อยละ ๗๐

2 โครงการจ้างเหมา
บุคคลภายนอกดาเนินการ
ดูแลตลาดสดเทศบาล
(ตลาดรถไฟ)

- ชุมชนสะอาด
มีความสะอาด
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตลาดสดน่าซื้อ

- ตลาดสดเทศบาล
จานวน ๑ แห่ง

950,000

950,000
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950,000

950,000 - ตลาดสดผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตลาดสดน่าซื้อ ร้อย
ละ ๖๐

- ตลาดสดเทศบาล
มีความสะอาดผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตลาดสดน่าซื้อ

กองสาธาณสุขฯ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการจ้างเหมา
- ชุมชนสะอาดมีความ - จานวน ๑๕ ชุมชน
1,620,000 1,620,000 1,620,000 1,620,000 - ชุมชนมีความ
บุคคลภายนอกรักษาความ เป็นระเบียบเรียบร้อย
สะอาดและเป็น
สะอาดภายในชุมชน
ระเบียบเรียบร้อย
เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๗๐

4 โครงการเช่าที่ดินรถไฟ

- เพื่อปรับปรุงภูมิทศั น์ - จานวน ๒ แห่ง
จัดทาสวนหย่อมหน้า
โรงพยาบาลและ
บริเวณถนนเอเชีย ๑๘
เชื่อมถนนทรายทอง ๕
(หน้าด่าน)

100,000

100,000
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100,000

100,000 - จานวน ๒ แห่ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ทาให้ภายในชุมชน กองสาธาณสุขฯ
สะอาดและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

- มีภมู ิทศั น์ที่
สวยงาม ร่มรื่น
เหมาะสาหรับการ
พักผ่อนหย่อนใจ

กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 โครงการจ้างเหมาเอกชน
- เพื่อดูแลรักษาความ - สวนหน้าโรงพยาบาล
2,873,000 2,873,000 2,873,000 2,873,000 - จานวน ๕ แห่ง
ดูแลรักษาสวนสาธารณะ สะอาดสวนสาธารณะ , สวนสิรินธร, สวน
ของเทศบาล
ทั้ง ๕ แห่ง
ขวัญประชา, สวน
ภูมินทร์, ลานจอดรถ
สวนเลียบทางรถไฟ
(ทรายทอง ๑) และ
สนามกีฬาสันติภาพ
6 โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์
ภายในสวนสิรินธร

- เพื่อปรับปรุง
- ลานพักผ่อนริมน้า
สถานที่บริเวณริมน้า พร้อมระบบไฟฟ้าแสง
ให้สามารถใช้สอย
สว่างและอื่นๆ
ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้น
และเพิ่มไฟฟ้าแสงสว่าง
เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยให้กับ
ประชาชนที่มาใช้บริการ

2,000,000

2,000,000
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2,000,000

- - จานวน ๑ แห่ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- สวนสาธารณะมี
ความสะอาด
ประชาชนที่มาใช้
บริการมีพงึ พอใจ
และปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

- ประชาชนมีลาน
กิจกรรมสาหรับ
พักผ่อน และมีความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7 โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์ - เพื่อปรับปรุงภูมิ
- ภาพวาดตามแนว
1,000,000
- - จานวน ๑ แห่ง
สวนหน้าโรงพยาบาล
ทัศน์สวนหน้า
กาแพง
โรงพยาบาล
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- สวนสาธารณะมี
สีสัน น่ามอง เป็นจุด
ท่องเที่ยวและ
พักผ่อนให้ประชาชน
มาใช้บริการเพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพึง่ ตนเองอย่างมั่นคง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
๖.๑ แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการอบรมผู้สอน
คัมภีร์กุรอานในเขต
เทศบาล

- เพื่อเสริมสร้างให้
- กลุ่มผู้สอนคัมภีร์
กลุ่มผู้สอน
กุรอานในเขตเทศบาล
คัมภีร์กุรอานในเขต เมืองสุไหงโก-ลก
เทศบาลเมิองสุไหงโกลก ถูกต้องตาม
หลักสูตรการสอนแบบ
แบบกีรออาตี

50,000

50,000
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50,000

ตัวชี้วดั (KPI)

50,000 - ผู้เข้ารับการ
อบรม มีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
- ผู้สอนมีความรู้และ
วิธสี อนที่ถูกต้อง
- เด็กและเยาวชน
สามารถอ่านคัมภีร์
กุรอานได้ถูกต้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
๖.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 โครงการส่งเสริมการ
ปฏิบตั ิศาสนกิจในเดือน
รอมฎอน

- เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนา

- ชุมชนในเขตเทศบาล
จานวน ๒๘ ชุมชน

200,000

200,000

200,000

200,000 - ชุมชนในเขต
เทศบาล

- กิจกรรมทางศาสนา
ได้รับการสืบทอดให้คง
อยู่สืบไป

กองสวัสดิการ
สังคม

2 โครงการจัดงานสืบสาน
วัฒนธรรมไทย-มาเลย์

- เพื่อส่งเสริม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น

- ชุมชนในเขตเทศบาล
จานวน ๒๘ ชุมชน

800,000

800,000

800,000

800,000 - ร้อยละ ๘๐ ของ - สมาชิกในชุมชนมี
เป้าหมายมีความ ส่วนร่วมในการรักษา
พึงพอใจต่อโครงการ และสืบทอดประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น

กองสวัสดิการ
สังคม
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
๖.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการอบรมคุณธรรม - เพื่อสร้างจิตสานึก - เยาวชนในชุมชน
และจริยธรรมแก่เยาวชน และเสริมสร้าง
จานวน ๒๘ ชุมชน
คุณธรรมจริยธรรมแก่
เยาวชน

70,000

70,000
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70,000

ตัวชี้วดั (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

70,000 - ร้อยละ ๘๐ ของ - เยาวชนมีคุณธรรม
กลุ่มเป้าหมายมี
จริยธรรมเป็นตัวอย่าง
ความพึงพอใจต่อ ที่ดีให้แก่เยาวชน
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างสันติสุขในพืน้ ที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
๖.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดงานส่งเสริม - เพื่อให้ประชาชนมี - การจัดงานวันลอย
2,000,000 2,000,000 2,000,000
ประเพณี ศาสนา
ส่วนร่วมกิจกรรม
กระทง, วันขึ้นปีใหม่,
วัฒนธรรมท้องถิ่น
วันสาคัญต่างๆ
วันตรุษจีน, วันสงกรานต์,
และสืบทอดประเพณี วันเข้าพรรษา,
วัฒนธรรมของท้องถิ่น วันอาสาฬหบูชา,
เทศกาลกินเจ, ส่งเรือ
แข่งขันหน้าพระที่นั่งฯ
และงานของดีเมืองนรา
ฯลฯ
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ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
2,000,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ประชาชนเข้าร่วม
สานักการศึกษา
และตระหนักถึง
ความสาคัญในการ
สืบสานและอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างสันติสุขในพืน้ ที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
๖.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 โครงการจัดงานรัฐพิธี
- เพื่อให้ประชาชนมี - วันแม่แห่งชาติ,
1,000,000 1,000,000 1,000,000
และวันสาคัญต่างๆ
ส่วนร่วมงานรัฐพิธแี ละ วันปิยมหาราช,วันเฉลิม
วันสาคัญต่างๆ
พระชนมพรรษา ๕ ธันวา,
วันคล้ายวันพระราช
สมภพสมเด็จพระเทพฯ,
วันเทศบาล, วันเด็ก
แห่งชาติ ฯลฯ
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ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
1,000,000 - ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมรัฐ
พิธี ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ประชาชนทุกหมู่
สานักการศึกษา
เหล่าแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการฝึกอบรมและทัศน - เพื่อให้คณะผู้บริหาร
ศึกษาดูงานในประเทศ/
สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ต่างประเทศ
เทศบาล ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้าง มีความรู้
ความสามารถ
พัฒนาการปฏิบตั งิ านให้
มีประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้น

- ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง
ได้รับการฝึกอบรม
อย่างน้อย ๑ หลักสูตรต่อ
คนต่อปี

1,000,000

1,000,000
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1,000,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1,000,000 - พัฒนาความรู้
ความสามารถเพื่อ
นาไปปฏิบตั งิ านได้
มากยิ่งขี้น

- ทาให้ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา พนักงาน
จ้าง ได้รับความรู้และเพิ่ม
ประสิทธิภาพปฏิบตั งิ าน
สามารถปฏิบตั งิ านแทน
กันได้ พนักงานเทศบาลมี
จิตสานึกในการบริการ
ประชาชน พร้อมทั้งมี
แนวทางปรับปรุงการ
ให้บริการรูปแบบใหม่ที่ดี
ขึ้น

2564
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 โครงการคัดเลือก
- เพื่อประกาศยกย่อง - พนักงานเทศบาล
20,000
20,000
20,000
พนักงานเทศบาล
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจาและ
ลูกจ้างประจาและ
ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้างทุกคน
พนักงานจ้างดีเด่น
พนักงานจ้างที่ได้รับ
คัดเลือกเป็นขวัญและ
กาลังใจในการ
ปฏิบตั ิงานของ
เทศบาลมีมาตรฐาน
โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้
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หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
20,000 - การปฏิบตั ิงานมี - พนักงานเทศบาล
สานักปลัดฯ
มาตรฐาน
ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้างมีขวัญและ
กาลังใจในการ
ปฏิบตั ิงานมากขึ้น
การปฏิบตั ิงานของ
เทศบาลมีมาตรฐาน
และมีความโปร่งใส

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการวันเทศบาล
- เพื่อสร้างความรัก
- ผู้บริหาร สมาชิกสภา
100,000
100,000
100,000
ความสามัคคีระหว่าง เทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง
ผู้บริหารสมาชิกสภา และพนักงานจ้างจานวน
เทศบาล พนักงาน
๕๐๐ คน
ลูกจ้างและพนักงาน
จ้าง และให้ตระหนัก
ถึงหน้าที่ในการ
อานวยประโยชน์
ให้กับท้องถิ่นและ
ประชาชน
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2564
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- มีความรักและ - ทาให้ผู้บริหาร
ความสามัคคีที่ดีขึ้น สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานลูกจ้างและ
พนักงานจ้างมีความรัก
ความสามัคคีและมี
ความเข้าใจอันดีต่อกัน
บรรยากาศในที่ทางาน
ดีขึ้น ส่งผลดีต่อการ
บริการประชาชน
ทาให้ประชาชนได้รับ
ความพึงพอใจในการมา
รับบริการของเทศบาลฯ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการวันท้องถิ่นไทย - เพื่อเสริมสร้าง
- เพื่อให้ผู้บริหาร/
30,000
30,000
30,000
ความสัมพันธ์ระหว่าง สมาชิกสภาเทศบาล /
บุคลากรในองค์กร
พนักงาน/ ลูกจ้างและ
- ได้รู้ประวัติความ พนักงานจ้างเข้าร่วม
เป็นมาขององค์กร
กิจกรรมในวันท้องถิ่นไทย
ปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 18 มีนาคม ของ
อดีตจนถึงปัจจุบนั และ ทุกปี
เป็นการราลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณแห่ง
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
5 โครงการจัดการการ
เลือกตั้ง

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน - ประชาชนในเขต
การจัดการเลือกตั้ง
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาเทศบาล

1,500,000

-
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2564
(บาท)
30,000

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- มีแรงจูงใจใน
การทางานและ
เห็นความสาคัญ
ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

- ทาให้ผู้บริหาร /
สมาชิกสภาเทศบาล/
พนักงานลูกจ้างและ
พนักงานจ้างมีแรงจูงใจ
และเห็นความสาคัญ
ของการปกครองส่วน
ท้องถิ่น

สานักปลัดฯ

- การจัดการเลือกตั้ง
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและ
ประชาชนออกมาใช้
สิทธิในการเลือกตั้งทุก
ครัวเรือน

สานักปลัดฯ

- - มีผู้บริหารฯ
และสมาชิกสภา
ท้องถิ่นที่มาจาก
การเลือกตั้ง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 โครงการจ้างเหมา
- เพื่อปรับปรุงข้อมูล - ผู้ปฏิบตั ิงาน 2 คน
216,000
216,000
216,000
ผู้ปฏิบตั ิงานสารวจข้อมูล ทรัพย์สินของโรงเรือน
ทรัพย์สิน
และป้ายให้เป็นปัจจุบนั

7 โครงการจ้างเหมา
ผู้ปฏิบตั ิงานกองคลัง

- เพื่อปฏิบตั ิงานแผน
ที่ภาษี งานจัดเก็บ
รายได้ งานการเงิน
และบัญชีงานธุรการ
กองคลัง

- ผู้ปฏิบตั ิงาน 3 คน

324,000

324,000
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324,000

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
216,000 - ผู้ปฏิบตั ิงาน 2
คน

324,000 - ผู้ปฏิบตั ิงาน 3
คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ข้อมูลทรัพย์สิน
ครบถ้วนถูกต้อง
เป็นปัจจุบนั และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

กองคลัง

- เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั งานแผนที่
ภาษี งานจัดเก็บรายได้
งานการเงินและบัญชี
งานธุรการกองคลัง

กองคลัง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8 โครงการจ้างเหมา
- เพื่อปฏิบตั ิงาน
- จ้างเหมาผู้ปฏิบตั ิงาน
108,000
108,000
108,000
ผู้ปฏิบตั ิงานจัดเก็บ
จัดเก็บค่าธรรมเนียม จานวน 1 คน
ค่าธรรมเนียมเก็บขน
เก็บขนขยะมูลฝอย
ขยะมูลฝอย
9 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนให้บคุ ลากรของ
เทศบาลเข้ารับการ
ประชุมฝึกอบรมการ
สร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักต่อการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต

- เพื่อให้บคุ ลากรของ - ฝ่ายการเมืองและฝ่าย
เทศบาลให้มีจิตสานึก ประจาเข้ารับการ
ในการป้องกันและ
ฝึกอบรมจานวนไม่น้อย
ต่อต้านการทุจริต
กว่า ร้อยละ ๑๐

50,000

50,000

270

50,000

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564
(บาท)
108,000 - จ้างเหมา
- เพิ่มประสิทธิภาพใน
ผู้ปฏิบตั ิงาน 1 คน การปฏิบตั งานจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมเก็บขน
ขยะมูลฝอย
50,000 - บุคลากรได้รับ
- ทาให้บคุ ลากรทาง
การฝึกอบรม
เทศบาลได้รับความรู้
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ และความตระหนักใน
ต่อปี
การป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองคลัง

ทุกกอง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10 โครงการสร้างการมีส่วน - เพื่อให้ประชาชนได้ - จัดทาตู้เรื่องร้องเรียน
10,000
10,000
10,000
ร่วมของประชาชนใน
มีส่วนร่วมในการ
การทุจริต
การป้องกันและ
ป้องกันและ
- มีช่องทางร้องเรียน
ปราบปรามการทุจริต
ปราบปรามการทุจริต เว็บไซต์,เฟสบุ๊ค
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ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564
(บาท)
10,000 - ประชาชนมี
- ทาให้ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อ ส่วนร่วมในการป้องกัน
การได้มีส่วนร่วม และปราบปรามการ
ในการป้องกันและ ทุจริต
ปราบปรามการ
ทุจริตไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองวิชาการฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการเสริมสร้าง
- เพื่อเป็นการสร้าง
- พนักงานเทศบาลและ
10,000
10,000
10,000
สุขภาพ และทดสอบ
เสริมสุขภาพร่างกาย พนักงานจ้าง งานป้องกัน
สมรรถภาพร่างกายของ ให้สมบูรณ์แข็งแรง
ฯ และงานรักษาความสงบ
เจ้าหน้าที่
ของพนักงานเทศบาล จานวน ๔๐ คน
และพนักงานจ้าง
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ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
10,000 - จานวนผู้เข้าร่วม
ผ่านการทดสอบ
สมรรถภาพทาง
ร่างกายตาม
เป้าหมายที่ได้
กาหนดไว้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- พนักงานมีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์
แข็งแรงและมี
ประสิทธิภาพในการ
ทางานมากขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการอบรมสัมมนา
- เพื่อให้ครูและ
- พนักงานครูเทศบาล/
700,000
700,000
700,000
พัฒนาความรู้ทางวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา ครูจ้างสอน/ครูสอน
และทัศนศึกษาดูงาน
ได้พฒ
ั นาการเรียนรู้ ศาสนา/ครูผู้ดูแลเด็ก/
พนักงานครูเทศบาล
และการจัดการเรียน ผู้ดูแลเด็ก/บุคลากร
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก และ การสอน
ทางการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา
- ศึกษาดูงานการจัด
การศึกษา
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ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
700,000 - พนักงานครู
เทศบาล/ครูจ้าง
สอน/ครูสอน
ศาสนา/ครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็ก/
บุคลากรทางการ
ศึกษา เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่า ๕๐ คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ครูและบุคลากร
สานักการศึกษา
ทางการศึกษาได้พฒ
ั นา
ความรู้ความสามารถ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 โครงการพัฒนาครู
- เพื่อให้ครูและ
- พนักงานครูเทศบาล
2,254,000 2,254,000 2,254,000
และบุคลากรทางการ
บุคลากรทางการศึกษา จากเงินอุดหนุน
ศึกษารวมถึงครูผู้ดูแลเด็ก ได้มีโอกาสพัฒนา
549,000 บาท (คนละ
เล็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์ ความรู้ ความสามารถ 3,000 บาท) และเงิน
พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รายได้สมถบ
ในการทางาน
1,330,000 บาท
- ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
จากเงินอุดหนุน
175,000 บาท (คนละ
2,000 บาท) และเงิน
รายได้สมทบ 200,000
บาท (อ้างอิงงบประมาณ
2559)
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หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
2,254,000 - พนักงานครู
- ครูและบุคลากร
สานักการศึกษา
ได้รับการอบรมไม่ ทางการศึกษาได้พฒ
ั นา
น้อยกว่า ๕๐ คน ความรู้เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ทางาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการปรับปรุงราว
- เพื่อปรับปรุงของ
- ราวบันได อาคารเรียน
210,000
บันได โรงเรียนเทศบาล 1 เก่าที่ชารุด และสร้าง 1 ตั้งแต่ชั้นที่ 1-4 ยาว
ความปลอดภัยให้กับ 30 เมตร สูง 1 เมตร
นักเรียน
4 โครงการปรับปรุงทาง
เชื่อมอาคาร โรงเรียน
เทศบาล ๑

- เพื่อปรับปรุงของ
เก่าที่ชารุด และสร้าง
ความปลอดภัยให้กับ
นักเรียน

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- - ราวบันได อาคาร - มีราวบันไดอาคาร
เรียน 1 ตั้งแต่ชั้นที่ เรียน 1 ที่ได้มาตรฐาน
1-4 จานวน ๑ ชุด และมีความปลอดภัย

สานักการศึกษา

- ทางเชื่อมอาคาร 1
และอาคาร 3 ชั้น 2,3,4

300,000

-

-

- - ทางเชื่อม
จานวน ๑ สาย

- มีทางเชื่อมอาคารที่
ได้มาตรฐานและมี
ความปลอดภัย

สานักการศึกษา

5 โครงการก่อสร้างศาลา
- เพื่อสร้างศาลาที่ตั้ง - ขนาด กว้าง 1.75 ม.
ที่ตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ สูง 3 ม. ฐานปูน

100,000

-

-

- - ศาลาที่ตั้งพระ
บรมฉายาลักษณ์
จานวน ๑ ชุด

- โรงเรียนมีศาลาที่ตั้ง
พระบรมฉายาลักษณ์

สานักการศึกษา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 โครงการติดตั้งประตู
- เพื่อติดตั้งประตู
- ประตูหน้าโรงเรียน
100,000
โรงเรียนเทศบาล ๒
อลูมิเนียมที่แข็งแรง
ปลอดภัย
7 โครงการทาสีภายนอก
อาคารเรียน ๒
โรงเรียนเทศบาล ๒

- เพื่อทาสีอาคารให้
สวยงาม

8 โครงการติดตั้งกันสาด
หน้าอาคารเรียน ๒
โรงเรียนเทศบาล ๒

- ทาสีอาคารเรียน ๒
ขนาดพื้นที่ไม่เกิน ๕๐๐
ตร.ม.

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- - ประตูหน้า
โรงเรียน
จานวน ๑ ชุด

- มีประตูที่แข็งแรง
และปลอดภัยในการใช้
งาน

สานักการศึกษา

- อาคารโรงเรียน
เทศบาล ๒ มีความ
สวยงาม

สานักการศึกษา

200,000

-

-

- - ทาสีอาคาร ๒
จานวน ๑ อาคาร

- เพื่อป้องกันแดด ฝน - ติดตั้งกันสาดบริเวณ
ให้กับนักเรียน
หน้าระเบียงอาคารเรียน
๒ ขนาดกว้าง 0.5x5 ม.
จานวน 10 ชุด

100,000

-

-

- - กันสาดบริเวณ - อาคารเรียนมีกันสาด สานักการศึกษา
หน้าระเบียงอาคาร ป้องกัน แดดฝน
เรียน ๒ จานวน
สาหรับนักเรียน
๑๐ ชุด

9 โครงการติดตั้งประตู
- เพื่อเปลี่ยนประตู
- ประตูกระจกอลูมิเนียม
ห้องเรียนอาคารเรียน ๒ ห้องเรียนให้เป็นประตู แบบบานสวิง ขนาด 1x2
และอาคารเรียน ๑
กระจกอลูมิเนียมแบบ ม. จานวน ๑๖ บาน
โรงเรียนเทศบาล ๒
บานสวิง

56,000

-

-

- - ประตูกระจก
อลูมิเนียมแบบ
บานสวิง จานวน
๑๖ บาน
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- ห้องเรียนมีประตู
กระจกอลูมิเนียม
สะดวกในการใช้งาน
มากขึ้น

สานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10 โครงการติดตั้งกันสาด
- เพื่อสร้างกันสาด
- กันสาด จานวน 2 หลัง
50,000
หน้าอ่างล้าง หน้าอาคาร บริเวณอ่างล้างหน้า
ขนาด 1x10 ม.
เรียน ๒
แปรงฟันของนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๒
11 โครงการติดตั้งแผงเหล็ก - เพื่อแบ่งเป็นสัดส่วน - แผงกั้นรอบสนาม
กั้นรอบสนาม
สะดวกการใช้งาน
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล โรงเรียน
ขนาดสูง ๒ ม. ยาว ๗๐ ม.
เทศบาล ๒
12 โครงการก่อสร้างอาคาร
เรียน 3 ชั้น
โรงเรียนเทศบาล ๒

- เพื่อให้มีสถานที่
เพียงพอกับจานวน
นักเรียน

- อาคารเรียน ๓ ชั้น
(แทนหลังเดิม)
จานวน 1 หลัง

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
- - กันสาด
จานวน ๒ ชุด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- มีกันสาดกันฝนและ
แดดให้นักเรียน

สานักการศึกษา

150,000

-

-

- - แผงกั้นรอบ
- สนามบาสเกตบอลมี
สนามบาสเก็ตบอล ความเป็นสัดส่วน
จานวน ๑ ชุด
สะดวกในการใช้งาน

สานักการศึกษา

5,000,000

-

-

- - อาคารเรียน 3
- โรงเรียนมีหอ้ งเรียน
ชั้น จานวน 1 หลัง ที่เพียงพอสาหรับ
นักเรียน

สานักการศึกษา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
13 โครงการติดตั้งแผง
- เพื่อประชาสัมพันธ์ - แผงประชาสัมพันธ์
50,000
ตาข่ายเหล็ก
ข้อมูลข่าวสารของ
บนรั้วโรงเรียน
ประชาสัมพันธ์
โรงเรียน
ขนาด 0.8x50 ม.
โรงเรียนเทศบาล ๒
14 โครงการทาสีกาแพง
โรงเรียนเทศบาล ๓

- เพื่อทาสีกาแพงให้
สวยงาม

15 โครงการปรับปรุงห้องน้า - ปรับปรุงห้องน้า
อาคารโยธกา โรงเรียน อาคารโยธกา
เทศบาล ๓

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
- - แผง
ประชาสัมพันธ์
บนรั้วโรงเรียน
จานวน ๑ ป้าย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ผู้ปกครองและ
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของโรงเรียน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา

- ทาสีกาแพง ขนาดพื้นที่
กว้าง ๒.๒๐ ม. ยาว ๒๕๐
ม.

600,000

-

-

- - ทาสีกาแพง
- กาแพงโรงเรียนมี
ความยาว ๒๕๐ ม. ความสวยงาม

สานักการศึกษา

- ห้องน้าอาคารโยธกา
จานวน ๑๘ ห้อง

100,000

-

-

- - ห้องน้าอาคาร
- มีหอ้ งน้าที่ได้
โยธกา จานวน ๑๘ มาตรฐาน
ห้อง
ถูกสุขลักษณะ

สานักการศึกษา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
16 โครงการติดตั้งหลังคา
- เพื่อป้องกันแดด ฝน - หลังคาโค้ง ขนาดพื้นที่
350,000
โค้งอาคารปาริชาติและ ให้กับนักเรียน
๒๕๖ ตร.ม.
อาคารวาสนา
โรงเรียนเทศบาล ๓
17 โครงการปรับปรุงห้องน้า - เพื่อให้นักเรียน
อาคารชงโค
ประถมศึกษาชั้นปีที่
๑-๒ ได้ใช้บริการ
ห้องน้าที่สะอาดและ
ถูกสุขลักษณะ

- ห้องน้า อาคารชงโค
จานวน ๑๘ ห้อง

18 โครงการปรับปรุงห้อง
ประชุมอาคารศรีตรัง
โรงเรียนเทศบาล ๓

- เพื่อปรับปรุงห้อง
ประชุมอาคารศรีตรัง
ให้มีความพร้อมในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ

19 โครงการก่อสร้างห้องสุขา - เพื่อให้มีหอ้ งสุขาที่
โรงเรียนเทศบาล ๔
เพียงพอกับจานวน
นักเรียน

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- - หลังคาโค้ง
จานวน ๑ ชุด

- นักเรียนได้รับความ
สะดวกสบาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา

100,000

-

-

- - ห้องน้าอาคาร
ชงโค
จานวน ๑๘ ห้อง

- นักเรียน
สานักการศึกษา
ประถมศึกษาชั้นปีที่
๑-๒ ได้ใช้บริการ
ห้องน้าที่สะอาดและถูก
สุขลักษณะ

- ปรับปรุงซ่อมแซมห้อง
ประชุมอาคารศรีตรัง
(ตกแต่ง,ติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าและเครื่องขยาย
เสียง ฯลฯ)

2,500,000

-

-

- - ห้องประชุม
ศรีตรัง
จานวน ๑ ห้อง

- ห้องประชุมอาคาร
ศรีตรังมีความพร้อมใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ

- ห้องสุขาชาย/หญิง
ขนาด ๘ ที่ พร้อมอ่างล้าง
มือและโถปัสสาวะ

800,000

-

-

- - ห้องสุขาชาย/
หญิง ขนาด ๘ ที่

- นักเรียนได้ใช้บริการ สานักการศึกษา
ห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ
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สานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20 โครงการปรับปรุงสนาม - เพื่อปรับพื้นที่สนาม - ปรับพื้นสนามฟุตบอล
300,000
ฟุตบอล และพื้นที่รอบๆ ฟุตบอลให้ได้
ขนาด ๙๐x๑๒๐ ปลูก
โรงเรียนเทศบาล ๔
มาตรฐานและมีพร้อม หญ้า และทาคูระบายน้า
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ จานวน ๑ แห่ง
21 โครงการปรับปรุงใต้
อาคารไพลินเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ภาษาและ
วัฒนธรรม
โรงเรียนเทศบาล ๔

- เพื่อปรับปรุงใต้
- กั้นฝาผนังใต้อาคาร
อาคารไพลินเป็นศูนย์ ไพลิน เป็นห้องเรียน และ
การเรียนรู้ภาษาและ ห้องประชุม
วัฒนธรรม
จานวน ๒ ห้อง สื่อวัสดุ
และสารสนเทศอื่นๆ

22 โครงการขุดบ่อน้าภายใน - เพื่อใช้ในการเกษตร - ขุดบ่อน้าใต้ดิน
โรงเรียนเทศบาล ๔
และทดแทนการใช้
ความลึกไม่น้อยกว่า
น้าประปาในบริเวณ ๑๐ ม.
ห้องน้า/โรงครัว

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- - ปรับพื้นสนาม
- นักเรียนมีพื้นที่ในการ สานักการศึกษา
ฟุตบอล จานวน ๑ เสริมทักษะและ
สนาม
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
ต่างๆ

800,000

-

-

- - ปรับปรุงห้อง
ศูนย์การเรียนรู้
จานวน 1 ห้อง

- โรงเรียนมีความ
สานักการศึกษา
พร้อมในการส่งเสริม
การเรียนรู้ให้กับนักเรียน

30,000

-

-

- - บ่อน้าใต้ดิน
จานวน ๑ บ่อ

- โรงเรียนมีน้าใช้ใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ
อย่างเพียงพอ

280

สานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
23 โครงการติดตั้งกันสาด
- เพื่อกันแดด ฝน เด็ก - กันสาดอาคาร กว้าง
113,600
หน้าอาคารเรียน ๑
เล็ก
๑.๖๐x๒๐ ม. หลังคา
และหลังคาเชื่อมระหว่าง
เชื่อมต่อระหว่างอาคาร
อาคาร ๑ และ ๓ ศพด.
เรียน ๑ และ ๓
เทศบาล
กว้าง ๓x๑๓ ม.
24 โครงการปรับปรุง
ห้องปฏิบตั ิการภาษาจีน
โรงเรียนเทศบาล 1, 2
และ 4

- เพื่อใช้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
สาหรับนักเรียนระดับ
อนุบาลถึงมัธยมศึกษา
ตอนต้น

- ปรับปรุง
ห้องปฏิบตั ิการภาษาจีน
สาหรับโรงเรียนเทศบาล
1,2 และ 4 ติดตั้งกระจก
อลูมิเนียม, ผ้าม่านบังแดด
ฯลฯ

25 โครงการปรับปรุงสนาม
ฟุตซอล

- เพื่ออานวยความ
- ปูบล็อคทางเดินและ
สะดวกให้กับ
อาคารบริการ
ประชาชนที่มาออก
กาลังกายและมีอาคาร
สาหรับประธานกล่าว
เปิดงานแข่งขันต่างๆ

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- - กันสาดอาคาร - มีกันสาดป้องกัน
กว้าง ๑.๖๐x๒๐ แสงแดดและน้าฝน
ม. หลังคาเชื่อมต่อ
กว้าง ๓x๑๓ ม.
จานวน 1 ชุด

สานักการศึกษา

3,000,000

-

-

- - ห้องปฏิบตั ิการ
ภาษาจีน
จานวน 3 แห่ง

- นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้และใช้ภาษาจีน
ได้อย่างมีคุณภาพ

สานักการศึกษา

600,000

-

-

- - จานวน ๑ แห่ง

- สนามฟุตซอลมี
ความพร้อม สาหรับ
จัดการแข่งขัน และ
รองรับประชาชนที่มา
ใช้บริการ

สานักการศึกษา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
26 โครงการจัดซื้อชุดวง
- เพื่อให้มีความพร้อม - ชุดวงโยธวาทิต
150,000
โยธวาทิต
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ จานวน ๖๐ ชุด
โรงเรียนเทศบาล ๓
27 โครงการปรับปรุงป้ายชื่อ - เพื่อให้โรงเรียนมี
โรงเรียนเทศบาล ๒
ป้ายชื่อโรงเรียนที่
เหมาะสมตามแบบที่
กรมส่งเสริมฯ กาหนด
28 โครงการจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเทศบาล ๒

- ป้ายชื่อโรงเรียน

- เพื่อประชาสัมพันธ์ - ป้ายประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของ
จานวน 2 ป้าย
โรงเรียน
ขนาด ๑,๕๐ x ๒.๔๐ ม.

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- - ชุดวงโยธวาทิต
จานวน ๖๐ ชุด

- มีความพร้อมในการ
ดาเนินกิจกรรมต่างๆ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา

200,000

-

-

- - ป้ายชื่อโรงเรียน - โรงเรียนมีปา้ ยชื่อ
จานวน ๑ ป้าย โรงเรียนที่เหมาะสม
สวยงาม

สานักการศึกษา

50,000

-

-

- - ป้าย
ประชาสัมพันธ์
จานวน 2 ป้าย

สานักการศึกษา
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- ผู้ปกครองและ
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของโรงเรียน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
29 โครงการก่อสร้างอ่างล้าง - เพื่อใช้ล้างหน้า
- อ่างล้างหน้า ๑ ชุด
60,000
หน้า ล้างมือ โรงเรียน
แปรงฟันของเด็ก
บริเวณหน้าอาคารเรียน ๑
เทศบาล ๑
ระดับปฐมวัย
กว้าง ๔๐ ซม.
ยาว ๕ ม. สูง ๖๕ ซม.
30 โครงการปรับปรุงห้อง
ประชุมเล็ก
โรงเรียนเทศบาล ๑

- เพื่อให้มีหอ้ งประชุม
ไว้สาหรับแลกเปลี่ยน
และมอบหมายงาน
ต่างๆ ภายในโรงเรียน

31 โครงการซ่อมแซมประตู
ชั้นอนุบาล
โรงเรียนเทศบาล 1

- เพื่อความปลอดภัย - ประตูหอ้ งอนุบาล
สาหรับเด็กนักเรียน จานวน 6 ห้อง

32 โครงการก่อสร้างห้องเก็บ - เพื่อให้เก็บวัสดุ
วัสดุ โรงเรียนเทศบาล ๑ อุปกรณ์ต่างๆ

- ห้องประชุม ขนาดเล็ก
ประกอบด้วยอุปกรณ์
สานักงานต่างๆ ติดตั้ง
กระจกอลูมิเนียม ฯลฯ

- ห้องเก็บวัสดุ
จานวน ๑ หลัง

2564
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- - อ่างล้างหน้า ๑
ชุด

- มีอ่างล้างหน้าที่
เหมาะสมกับเด็กระดับ
ปฐมวัย

สานักการศึกษา

-

980,000

-

- - ห้องประชุม
- บุคลากรภายใน
พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ โรงเรียนมีหอ้ งประชุม
จานวน 1 ห้อง
ไว้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและงานอื่นๆ

สานักการศึกษา

-

50,000

-

- - ห้องอนุบาล
จานวน 6 ห้อง

- มีประตูที่แข็งแรง
และปลอดภัยในการใช้
งาน

สานักการศึกษา

- ห้องเก็บวัสดุ
จานวน ๑ หลัง

- วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ
มีที่เก็บเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

สานักการศึกษา

50,000
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
33 โครงการติดตั้งหลังคา
- เพื่อป้องกันแดด ฝน - หลังคา จุดรับส่ง
100,000
บริเวณหน้าอาคารเรียน สาหรับนักเรียนและ นักเรียนบริเวณหน้า
๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ ผู้ปกครอง
อาคารเรียน ๒

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
- - หลังคา
จานวน ๑ หลัง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- จุดรับส่งนักเรียน
มีหลังคาป้องกันแดด
ฝน

สานักการศึกษา

34 โครงการปรับปรุงห้อง
- เพื่อให้มีหอ้ งสุขาที่
สุขา โรงเรียนเทศบาล ๑ เพียงพอกับจานวน
นักเรียน

- ห้องสุขา จานวน ๒๑
ห้อง อาคารเรียน ๑ และ
๓

-

500,000

-

- - ห้องสุขาจานวน - นักเรียนมีหอ้ งสุขาที่
๒๑ ห้อง
เพียงพอและถูก
สุขลักษณะ

สานักการศึกษา

35 โครงการติดตั้งกันสาด
หลังคาโค้งทางเข้า
โรงเรียนเทศบาล ๒

- เพื่ออานวยความ
สะดวกและป้องกัน
แดด ฝน แก่นักเรียน

- กันสาดหลังคาโค้ง
จานวน ๑ หลัง

-

300,000

-

- - กันสาดหลังคา - นักเรียนและ
โค้งจานวน ๑ หลัง ผู้ปกครองได้รับความ
สะดวก

สานักการศึกษา

36 โครงการก่อสร้าง
ทางเดินพร้อมหลังคา
โรงเรียนเทศบาล ๒

- เพื่ออานวยความ
สะดวกและป้องกัน
แดด ฝน แก่นักเรียน

- หลังคาพร้อมทางเดิน
ระหว่างอาคาร
ความยาว ๘๐ ม.

-

200,000

-

- - หลังคาพร้อม
ทางเดิน
ความยาว ๘๐ ม.

- นักเรียนและ
ผู้ปกครองได้รับความ
สะดวก

สานักการศึกษา

37 โครงการติดตั้งกันสาด
หลังคาโค้ง ระหว่าง
อาคารเรียน ๑ และ ๒
โรงเรียนเทศบาล ๒

- เพื่ออานวยความ
สะดวกและป้องกัน
แดด ฝน แก่นักเรียน

- กันสาดหลังคาโค้ง
ขนาด ๓x๑๐x๑.๕
จานวน ๑ หลัง

-

100,000

-

- - กันสาดหลังคา - นักเรียนและ
โค้งจานวน ๑ หลัง ผู้ปกครองได้รับความ
สะดวก

สานักการศึกษา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
38 โครงการทาสีอาคาร
- เพื่อปรับปรุงอาคาร - ทาสีอาคารปาริชาติ
650,000
ปาริชาต
ปาริชาติให้สวยงาม
โรงเรียนเทศบาล ๓

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- - ทาสีอาคารปาริ - อาคารปาริชาติมี
ชาติ จานวน 1 หลัง ความสวยงาม

สานักการศึกษา

39 โครงการปรับปรุงห้อง
นาฏศิลป์

- เพื่อปรับปรุง
- ปรับปรุงซ่อมแซมห้อง
ซ่อมแซมห้องนาฏศิลป์ นาฏศิลป์
ให้มีความเหมาะสมใน
การใช้งาน

-

500,000

-

- - ปรับปรุง
ซ่อมแซมห้อง
นาฏศิลป์
จานวน 1 ห้อง

- ห้องนาฏศิลป์ให้มี
ความเหมาะสมในการ
ใช้งาน

สานักการศึกษา

40 โครงการปรับปรุงห้อง
ประชุมอาคารวาสนา

- เพื่อให้หอ้ งประชุม - ปรับปรุงห้องวาสนา
วาสนามีความพร้อม พร้อมตกแต่ง ทาสี ติดตั้ง
ในการจัดกิจกรรมการ ระบบไฟฟ้าและเครื่อง
เรียนการสอน
ขยายเสียง

-

1,900,000

-

- - ปรับปรุงห้อง
วาสนา
จานวน ๑ ห้อง

- ห้องประชุมวาสนามี
ความพร้อมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน

สานักการศึกษา

41 โครงการจัดซื้อวัสดุ
ซ่อมแซมอุปกรณ์
วงโยธวาทิตและ
วงเมโลเดี้ยน

- เพื่อใช้ซ่อมแซม
อุปกรณ์วงโยธวาทิต
และวงเมโลเดี้ยน

-

114,000

-

- - วัสดุซ่อมแซม
อุปกรณ์วงโยธ
วาทิตและ
วงเมโลเดี้ยน
จานวน 1 ชุด

- อุปกรณ์วงโยธวาทิต
และวงเมโลเดี้ยนได้รับ
การซ่อมแซม

สานักการศึกษา

- วัสดุซ่อมแซมอุปกรณ์
วงโยธวาทิตและ
วงเมโลเดี้ยน
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
42 โครงการก่อสร้างรั้ว
- เพื่อความปลอดภัย - รั้วสแตนเลส
200,000
โรงเรียน
และป้องกันทรัพย์สิน ความยาวไม่น้อยกว่า
โรงเรียนเทศบาล ๔
ภายในโรงเรียน
๑๐๐ ม.

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
- - รั้วสแตนเลส
จานวน 1 รั้ว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- มีรั้วที่สวยงามและ
ปลอดภัย

สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

43 โครงการติดตั้งกันสาด
- เพื่อป้องกันแดด
หน้าห้องประชุม โรงเรียน ฝนและทดแทนของ
เทศบาล ๔
เก่าที่ชารุด

- ติดตั้งหลังคาโค้ง
บริเวณหน้าห้องประชุม

-

300,000

-

- - ติดตั้งหลังคาโค้ง - นักเรียนได้รับความ
บริเวณหน้าห้อง สะดวกมากขึ้น
ประชุม
จานวน 1 ชุด

44 โครงการก่อสร้างทาง
เชื่อมพร้อมหลังคา
โรงเรียนเทศบาล ๔

- เพื่อสร้างทางเชื่อม
พร้อมหลังคา

- ทางเชื่อมระหว่าง
อาคารเรียนมรกตและ
ไพลิน ขนาด ๒X๓ ม.

-

50,000

-

- - ทางเชื่อมอาคาร - สร้างความสะดวก
สานักการศึกษา
พร้อมหลังคา
และปลอดภัยในทางเดิน
จานวน 1 สาย

45 โครงการปรับปรุงสนาม
บาสเก็ตบอล
โรงเรียนเทศบาล ๔

- เพื่อปรับปรุงพื้น
- ปูพื้นยางพาราและ
สนามที่ชารุดให้ใช้การ ปรับปรุงคูระบายน้ารอบ
ได้ดี
สนาม

-

400,000

-

- - สนามบาตเก็ต
บอล
จานวน ๑ แห่ง

286

- โรงเรียนมีสนามบาส
เก็ตบอลที่เหมาะสมใน
การใช้งาน

สานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
46 โครงการจัดซื้อเครื่องชั่ง - เพื่อชั่งน้าหนักและ - เครื่องชั่งน้าหนัก
6,000
น้าหนักดิจิตอลและที่วดั วัดส่วนสูงเด็กเล็ก
ดิจิตอล จานวน ๑ เครื่อง
ส่วนสูงศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
และที่วดั ส่วนสูง จานวน
เล็กมัสยิดอัลอามีน
๒ อัน

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- - เครื่องชั่งน้าหนัก - เด็กเล็กมีเครื่องชั่ง
สานักการศึกษา
ดิจิตอล จานวน ๑ น้าหนักและวัดส่วนสูงที่
เครื่องและที่วดั
ได้มาตรฐาน
ส่วนสูง จานวน ๒
อัน

47 โครงการปรับปรุงอาคาร - เพื่อปรับปรุงอาคาร
(คาเธร์)
ให้สามารถใช้สอย
ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

- อาคาร ๔ ชั้น

-

5,000,000

-

- - จานวน ๑ แห่ง

48 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ - เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ พัฒนาห้องเรียนให้มี
โรงเรียนเทศบาล ๔
สภาพเหมาะสมกับการ
เรียนรู้

- ติดตั้งอุปกรณ์สมาร์ท
ทีวี ขนาด ๕๐ นิ้ว เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค และ
อุปกรณ์รับสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต

-

200,000

-

- - ห้องเรียน
- นักเรียนเกิดการ
สานักการศึกษา
คุณภาพ จานวน ๑ เรียนรู้จากสื่อที่ทนั สมัย
ห้อง

287

- มีอาคารที่สามารถ
รองรับกิจกรรมต่างๆ
ของสานักการศึกษาได้

สานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
49 โครงการปรับปรุงห้องน้า - เพื่อปรับปรุงห้องน้า - ปรับปรุงห้องน้า
300,000
อาคารเรียน ๒
อาคารเรียน ๒ เป็น อาคารเรียน ๒
โรงเรียนเทศบาล ๑
ห้องปฏิบตั ิการ เช่น
ห้องตัดเย็บ ห้องตัดผม
เป็นต้น
50 โครงการปรับปรุงสนาม
เปตอง
โรงเรียนเทศบาล ๑

- เพื่อให้สนามเปตอง - ปรับปรุงสนามเปตอง
สามารถใช้งานได้ดี
(ลงหินฝุ่น)

-

-

30,000

51 โครงการก่อสร้างสถานที่ - เพื่อให้นักเรียนมี
- มีสถานที่อาบน้า
อาบน้าละหมาด
สถานที่อาบน้า
ละหมาด ขนาด ๑X๑๐
ละหมาดในการปฏิบตั ิ ม. พร้อมที่นั่งสาหรับ
ศาสนกิจ
อาบน้าละหมาด

-

-

100,000
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2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- - ปรับปรุงห้องน้า - มีหอ้ งปฏิบตั ิการใช้
เป็นห้องปฏิบตั ิการ ในงานตัดเย็บ ตัดผม
จานวน ๑ ห้อง
ฯลฯ

สานักการศึกษา

- - ปรับปรุง
สนามเปตอง
จานวน 1 แห่ง

- สนามเปตองได้
มาตรฐาน

สานักการศึกษา

- - สถานที่อาบน้า
ละหมาด
จานวน ๑ แห่ง

- โรงเรียนมีสถานที่
อาบน้าละหมาด

สานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
52 โครงการก่อสร้างอาคาร - เพื่อให้มีสถานที่ใน - อาคารเอนกประสงค์
- 40,000,000
เอนกประสงค์
การจัดกิจกรรมต่างๆ พื้นที่ไม่เกิน ๕๐ ตร.ม.
โรงเรียนเทศบาล ๒
ของโรงเรียน
จานวน ๑ หลัง
53 โครงการก่อสร้างอาคาร - เพื่อให้มีสถานที่ใน - อาคารเอนกประสงค์
เอนกประสงค์
การจัดกิจกรรมต่างๆ ขนาดพื้นที่กว้าง ๑๒.๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ของนักเรียนชั้นอนุบาล ม. ยาว ๒๖ ม.
๓

-

-

3,500,000

54 โครงการสร้างหลังคา
ทางเดิน (อนุบาล)
โรงเรียนเทศบาล ๔

-

-

150,000

- เพื่อป้องกันแดดฝน - สร้างหลังคาทางเดิน
สาหรับนักเรียนอนุบาล จากอาคารอนุบาลไป
หน้าประตูและโรงอาหาร
กว้าง 2 ม. สูง 2.5 ม.
ยาว 150 ม.
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2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- - อาคาร
เอนกประสงค์
จานวน ๑ หลัง

- มีอาคารสาหรับจัด
กิจกรรมต่างๆ

สานักการศึกษา

- - อาคาร
เอนกประสงค์
จานวน ๑ หลัง

- มีอาคารสาหรับจัด
กิจกรรมต่างๆ

สานักการศึกษา

- - ทางเดินมีหลังคา - นักเรียนได้ใช้
ยาว 150 ม.
ทางเดินที่สะดวกและ
จานวน 1 สาย
ปลอดภัย

สานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
55 โครงการก่อสร้างอาคาร - เพื่อทดแทนอาคาร - อาคารเรียน คสล. 3
- 8,500,000
เรียน ๓ ชั้น ๑๒
เรียนที่ชารุดและมี
ชั้น 12 ห้องเรียน
ห้องเรียน โรงเรียน
ห้องเรียนต่างๆ
ทดแทนอาคารไม้ อาคาร
เทศบาล ๔
เพียงพอในการจัด
ทับทิม
กิจกรรมการเรียนการ
สอน
56 โครงการปรับภูมิทศั น์
ภายใน ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กวัดโก-ลกเทพวิมล

- เพื่อปรับภูมิทศั น์
- ปรับภูมิทศั น์ ตกแต่ง
สภาพแวดล้อมภายใน สวนหย่ออม
ศพด.

57 โครงการก่อสร้างหลังคา - เพื่อสร้างบรรยากาศ
คลุมสนาม (โดม)
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
โรงเรียนเทศบาล ๑
และสะดวกในการจัด
กิจกรรมต่างๆ

- ก่อสร้างหลังคาคลุม
สนาม (โดม)
สนามบาสเกตบอล,สนาม
เปตอง,สนามเด็กเล่น

-

-

30,000

-

-

-
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2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- - อาคารเรียน
- มีอาคารเรียนและ
สานักการศึกษา
คสล. ขนาด ๓ ชั้น ห้องเรียนที่ปลอดภัย
12 ห้องเรียน
และพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอน

- - ปรับภูมิทศั น์
- สภาพแวดล้อม
ตกแต่งสวนหย่อม ภายใน ศพด. มีความ
จานวน 1 แห่ง
สวยงาม
1,300,000 - หลังคาคลุม
สนาม (โดม)
จานวน ๓ แห่ง

สานักการศึกษา

- บรรยากาศให้เอื้อต่อ สานักการศึกษา
การเรียนรู้และสะดวก
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
58 โครงการปรับปรุงพื้น
- เพื่อปรับปรุงสนาม - ปรับปรุงสนาม
สนามบาสเกตบอล
ให้ได้มาตรฐาน เหมาะ บาสเกตบอล
โรงเรียนเทศบาล ๒
กับการเล่นกีฬา
จานวน 1 สนาม

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
300,000 - ปรับปรุงสนาม
บาตเกตบอล
จานวน 1 สนาม

59 โครงการติดตั้งหลังคา
สนามเด็กเล่น
โรงเรียนเทศบาล ๔

- เพื่อเพิ่มสถานที่ให้
เด็กพัฒนาการเรียนรู้
ในทุกสภาวะอากาศ

- หลังคา
ขนาด 20x20 ม.

-

-

-

300,000 - หลังคา
ขนาด 20x20 ม.
จานวน 1 ชุด

60 โครงการปรับปรุงโรง
อาหาร
โรงเรียนเทศบาล ๔

- เพื่อปรับปรุงโรง
อาหารให้เป็นสัดส่วน

- ติดตั้งแผงฝากั้น
แสตนเลสรอบโรงอาหาร

-

-

-

300,000 - ติดตั้งแผงฝากั้น - โรงอาหารเป็น
แสตนเลสรอบโรง สัดส่วน สวยงาม
อาหาร
จานวน 1 แห่ง

สานักการศึกษา

61 โครงการจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเทศบาล ๔

- เพื่อใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารต่างๆ ของ
โรงเรียน

- ป้ายแผงเหล็ก
ขนาด 4x8 ฟุต
จานวน 4 ป้าย

-

-

-

120,000 - ป้ายแผงเหล็ก
ขนาด 4x8 ฟุต
จานวน 4 ป้าย

สานักการศึกษา
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักเรียนสามารถใช้
สนามบาสเกตบอล

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักการศึกษา

- นักเรียนมีสนามใช้ใน สานักการศึกษา
การพัฒนาการเรียนรู้

- ผู้ปกครองและ
นักเรียนรับทราบ
ข่าวสารจากโรงเรียน
สะดวกยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
62 โครงการปรับปรุงสนาม - เพื่อพัฒนาทักษะ
- เครื่องเล่นสนาม
เด็กเล่น ระดับอนุบาล และการเรียนรู้ในด้าน สาหรับโรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล ๔
ต่างๆ ของเด็ก
๑ จานวน 5 ชนิด
โรงเรียนเทศบาล ๑ และ
โรงเรียนเทศบาล ๔
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กอะห์
จานวน ๕ ชนิด และ
มาดียะห์
ศพด. อะห์มาดียะห์
จานวน ๕ ชนิด
63 โครงการก่อสร้างหลังคา - เพื่อป้องกันแดด
อัฒจันทร์
และฝน
โรงเรียนเทศบาล ๔

64 โครงการปรับปรุงโรง
ฝึกงาน
โรงเรียนเทศบาล 4

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
380,000 - เครื่องเล่นสนาม - นักเรียนมีพฒ
ั นาการ สานักการศึกษา
จานวน ๑๕ ชนิด สมวัย

- หลังคาอัฒจันทร์เมทัล
ชีต ขนาด 5x60 ม.

-

-

-

200,000 - หลังคาอัฒจันทร์ - สนามกีฬารองรับการ สานักการศึกษา
เมทัลชีต
ใช้งานอย่างเต็มศักยภาพ
ขนาด 5x60 ม.
จานวน 1 ชุด

- เพื่อซ่อมแซมอาคาร - ปรับปรุงซ่อมแซม โรง
โรงฝึกงานให้ใช้งานได้ ฝึกงาน จานวน 1 หลัง
เต็มศักยภาพ

-

-

-

250,000 - ปรับปรุง
- มีโรงฝึกงานที่ใช้งาน
ซ่อมแซม
ได้อย่างเต็มศักยภาพ
โรงฝึกงาน จานวน
1 หลัง
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สานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
65 โครงการปรับปรุงรั้ว
- เพื่อซ่อมแซมรั้ว
- ซ่อมแซมรั้วติดถนน
โรงเรียนเทศบาล ๔
โรงเรียนให้มีความ
ทรายทอง 5 ซอย 1 และ
สวยงามและปลอดภัย ติดแผงกันขโมย

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
500,000 - ซ่อมแซมรั้วติด
ถนนทรายทอง 5
ซอย 1 และติด
แผงกันขโมย
จานวน 1 แห่ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- โรงเรียนมีความ
สวยงามและปลอดภัย

สานักการศึกษา

66 โครงการจัดซื้อเครื่อง
ดนตรีวงสตริง
โรงเรียนเทศบาล ๔

- เพื่อฝึกทักษะด้าน
ดนตรีแก่นักเรียน

- กลอง ๑ ชุด,กีตาร์
ไฟฟ้า ๒ ตัว และคีย์บอร์ด
๑ ตัว

-

-

-

200,000 - กลอง ๑ ชุด
- นักเรียนได้รับ
,กีตาร์ไฟฟ้า ๒ ตัว พัฒนาทักษะทางดนตรี
และคีย์บอร์ด ๑ ตัว มากยิ่งขึน้

สานักการศึกษา

67 โครงการจัดซื้อเครื่อง
ดนตรีวงโยธวาทิต

- เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ

- เครื่องดนตรีวงโยธ
วาทิต (ทรัมเบ็ท จานวน
4 ตัว, แซกโซโฟน จานวน
2 ตัว, สไลด์ทรอมโบน
จานวน 1 ตัว)

-

-

-

400,000 - เครื่องดนตรีวง
- โรงเรียนมีเครื่อง
โยธวาทิต (ทรัมเบ็ท ดนตรีเพียงพอในการ
จานวน 4 ตัว,
จัดกิจกรรม
แซกโซโฟน จานวน
2 ตัว, สไลด์
ทรอมโบน จานวน
1 ตัว)

สานักการศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗.4 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการปรับปรุง
- เพื่อให้ประชาชน
- ปรับปรุงทัศนียภาพ
700,000
ทัศนียภาพและรั้ว
ที่มารับบริการมีความ และรั้วบริเวณอาคารกอง
บริเวณอาคารกอง
สะดวกสบายยิ่งขึ้น
สาธารณสุขและ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม พร้อมติดตั้ง
สิ่งแวดล้อม
ประตูเหล็กเลื่อน
ด้านหน้าประตู ทางเข้า
และปรับปรุงพื้นทางเดิน
และที่จอดรถ บริเวณ
รอบๆ อาคาร และต่อ
เติมอาคารห้องพักเวรยาม
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2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
- - อาคารกอง
สาธารณสุขฯ
จานวน ๑ แห่ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ประชาชนผู้มารับ
กองสาธารณสุขฯ
บริการมีความ
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗.5 แผนงานเคะหะและชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการศึกษาความ
- เพื่อแก้ปญ
ั หาด้าน - จ้านวน ๑ แห่ง
3,000,000
เหมาะสมระบบบ้าบัดน้า การบ้าบัดน้าเสียใน
เสียรวม
อนาคต
2 โครงการจัดซือไฟ
ประดับตกแต่ง

- เพื่อปรับปรุง
ภูมิทศั น์เมืองให้
สวยงาม สร้างภาพ
ลักษ์ที่ดีให้แก่
นักท่องเที่ยว

- ถนนเอเชีย ๑๘
สวนภูมินทร์,สวนหน้า
โรงพยาบาล,สี่แยกเมอลิน
,ซุ้มหน้าประตูเมือง

2,000,000

2,000,000
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2,000,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
- - ปัญหาในเรื่อง
ของมลพิษที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อมลดลง
ร้อยละ ๖๐%

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ลดปัญหาในเรื่อง
ของมลพิษที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อม

2,000,000 - ไม้ไฟประดับ ๕ - เมืองมีความ
จุด
สวยงาม สร้างความ
ประทับใจให้กับ
ประชาชนในพืนที่
และนักท่องเที่ยว

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กอง
สาธารณสุขฯ

กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗.5 แผนงานเคะหะและชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการก่อสร้างและ
- เพื่อปรับปรุง
- จ้านวน ๑ แห่ง
800,000
ปรับปรุงห้องน้า-ห้อง
ห้องน้า-ห้องส้วมให้
ส้วมและระบบประปา สามารถใช้งานได้ดี
ภายในอาคารน้าตก
รองรับประชาชนที่มา
สวนมิ่งขวัญประชา
ใช้บริการได้
4 โครงการจัดท้าจุด
บริการและ
ประชาสัมพันธ์

- เพื่อจุดบริการและ
ประชาสัมพันธ์ให้กับ
ประชาชนในเพืนที่
และนักท่องเที่ยว

- ขนาด ๑.๕๐x๔.๐๐ ม.

800,000

-
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-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
- - จ้านวน ๑ แห่ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- สวนสาธารณะมี
ห้องน้าที่สามารถใช้
การได้ดี เพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชนที่มาใช้
บริการ
- - จ้านวน ๑๐ จุด - มีจุดบริการ
ประชาชนที่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗.5 แผนงานเคะหะและชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 โครงการก่อสร้าง
- เพื่อให้ยามรักษา
- อาคารป้อมยาม รัว
- 2,000,000
ปรับปรุงรัวสนามกีฬา กราณ์ดูแลความ
และกีฬาสันติภาพ
สันติภาพ
เรียบร้อย ปลอดภัย
มีอาคารส้าหรับพัก
และรัวโดยรอบเพื่อ
ความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของสนามกีฬา

6 โครงการก่อสร้างและ
- เพื่อปรับปรุงอาคาร - อาคารกองช่าง
ปรับปรุงอาคารกองช่าง ให้สามารถใช้สอย
จ้านวน ๑ แห่ง
(ส่วนสาธารณูปโภค)
ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

-

5,000,000

-

7 โครงการจัดซือที่ดินเพื่อ - เพื่อขยายพืนที่
ขยายศูนย์ก้าจัดขยะมูล ก้าจัดขยะ
ฝอย

-

-

-

- พืนที่ไม่น้อยกว่า ๕๕ ไร่
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2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- - อาคารป้อมยาม - มีอาคารป้อมยาม
๑ หลัง
ส้าหรับยาม
และรัวโดยรอบ
รักษาการณ์ที่คอย
ดูแลความปลอดภัย
และมีรัวรอบอาคาร
เพื่อความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของสนาม
กีฬา

กองช่าง

- - จ้านวน ๑ แห่ง

- มีความพร้อมและ
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การท้างาน

กองช่าง

- มีพืนที่เพียงพอใน
การรองรับขยะที่จะ
เกิดขึนในอนาคต

กอง
สาธารณสุขฯ

31,000,000 - มีพืนที่รองรับ
ขยะมากขึน
ร้อยละ ๙๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วดั (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 โครงการฝึกอบรมและ
- เพื่อทราบข้อมูล
- ชุมชนในเขตเทศบาล
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อ พืน้ ฐานของประชาชน จานวน ๒๘ ชุมชน
การพัฒนา

100,000

100,000

100,000

100,000 - ร้อยละ ๗๕
- ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
มีข้อมูลที่สามารถ และเป็นจริง
นามาใช้ในการ
ประกอบการจัดทา
แผนชุมชนและแผน
เทศบาลได้

กองสวัสดิการ
สังคม

2 โครงการจัดทาแผนชุมชน - เพื่อให้ชุมชนมีส่วน - ชุมชนในเขตเทศบาล
ร่วมในการวางแผน
จานวน ๒๘ ชุมชน
และกาหนดทิศทาง
ของชุมชนร่วมกับ
เทศบาล

100,000

100,000

100,000

100,000 - ร้อยละ ๘๐
ของกลุ่มเป้าหมาย
มีความพึงพอใจต่อ
โครงการ

กองสวัสดิการ
สังคม
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- ปัญหาต่างๆ
ในชุมชนได้รับการ
แก้ไขตามแผนที่ตนเอง
ได้วางไว้

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานของ
กลุ่มพลังมวลชน

- เพื่อให้
คณะกรรมการชุมชน
แกนนาสตรี เยาวชน
ผู้สูงอายุและผู้พกิ าร
มีโอกาสเรียนรู้และมี
ประสบการณ์นอก
สถานที่

- คณะกรรมการชุมชน
แกนนาสตรี เยาวชน
ผู้สูงอายุและผู้พกิ าร
จานวน ๒๘ ชุมชน

4 โครงการปรับปรุงลาน
- เพื่อส่งเสริมให้
- จานวน ๑ แห่ง
เอนกประสงค์
ผู้สูงอายุได้มีสถานที่ได้
และปรับปรุงภูมิทศั น์
ทากิจกรรมมากขึ้น
บริเวณศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ

2564
(บาท)

ตัวชี้วดั (KPI)

700,000

700,000

700,000

700,000 - ร้อยละ ๘๐ ของ
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจต่อ
โครงการ

14,000,000

-

-

- - จานวน ๑ แห่ง
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- กลุ่มพลังมวลชน
สามารถนา
ประสบการณ์จากการ
ทัศนศึกษาดูงาน
ประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาชุมชน

กองสวัสดิการ
สังคม

- ผู้สูงอายุมีสถานที่
ทากิจกรรมต่างๆ

กองสวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗.7 แผนงานการพาณิชย์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจ้างเหมารักษา - เพื่อทาหน้าที่รักษา - จ้างเหมาผู้ปฎิบตั ิงาน
168,000
168,000
168,000
ความสะอาดสถานีขนส่ง ความสะอาดสถานี
รักษาความสะอาด
ขนส่งให้พร้อมบริการ จานวน ๒ คน
ประชาชน

2 โครงการปรับปรุงหลังคา - เพื่อซ่อมแซมหลังคา - ซ่อมรอยรั่วหลังคาและ
และห้องน้าชั้นสอง
และห้องน้าที่ชารุดให้ การรั่วซึมของห้องน้า
อยู่ในสภาพปกติพร้อม
ใช้งาน

50,000

-

300
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
168,000 - สถานีขนส่งมี
ความสะอาด

- สถานีขนส่งสะอาด
พร้อมบริการประชาชน

สถานีขนส่ง

- - ซ่อมรอยรั่ว
หลังคาและการ
รั่วซึมของห้องน้า
ชั้นสอง

- ห้องน้าและอาคาร
สถานีอยู่ในสภาพปกติ
พร้อมใช้งานและ
บริการประชาชน

สถานีขนส่ง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗.7 แผนงานการพาณิชย์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการก่อสร้างศูนย์
- เพื่อใช้เป็นสถานที่ - จานวน ๑ แห่ง
5,000,000
ปฏิบตั ิงานและสถานที่ จัดเก็บครุภณ
ั ฑ์จักรกล
จัดเก็บครุภณ
ั ฑ์
เครื่องจักรกล
เครื่องจักรกล
พร้อมโรงจอดรถ
บริเวณโรงฆ่าสัตว์
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2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
- - ศูนย์ปฏิบตั ิงาน
และสถานที่จัดเก็บ
ครุภณ
ั ฑ์จักรกล
จานวน ๑ หลัง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ผู้ปฏิบตั ิงานมีความ
พร้อมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ

ผ.0๒
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๒ แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการอุดหนุน
- เพื่อจ่ายเป็น
- นักเรียน ป.1-6 อัตรา
ค่าอาหารกลางวันให้ ค่าใช้จ่ายอาหาร
20 บาท/คน/วัน
โรงเรียนในสังกัด
กลางวันสาหรับ
จานวน 200 วัน
เทศบาล
นักเรียน
(จานวน 3,150 คน)
(เงินอุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนอาหาร
กลางวัน)

2561
(บาท)
12,600,000
เงินอุดหนุน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
12,600,000
12,600,000
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

302

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
12,600,000 - นักเรียน จานวน - นักเรียนทุกคน
เงินอุดหนุน ๓,๑๕๐ คน
ได้รับประทาน
ได้รับประทาน
อาหารกลาง
อาหารกลางวัน
วันที่มปี ระโยชน์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
การศึกษา

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๒ แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

2 โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
สาหรับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจานวน
4 ศูนย์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อจ่ายเป็น
- เด็กเล็ก อัตรา 20
ค่าใช้จ่ายอาหาร
บาท/คน/วัน
กลางวันสาหรับเด็ก จานวน 280 วัน
เล็ก 4 ศูนย์ คือ
(จานวน 755 คน)
ศพด.เทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก, ศพด.
วัดโก-ลกเทพวิมล,
ศพด. มัสยิดอัลอา
มีน, ศพด. มัสยิด
อะห์มาดียะห์ (เงิน
อุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนอาหาร
กลางวัน)

3 โครงการอุดหนุนส่วน - เพื่อจ่ายเป็น
ราชการค่าอาหาร
ค่าอาหารกลางวัน
กลางวัน
โรงเรียนบ้านสุไหง
โก-ลก จานวน
6,948,000 บาท

- นักเรียน ป.1-6 อัตรา
20 บาท/คน/วัน จานวน
200 วัน
(จานวน 1,737 คน)

2561
(บาท)
4,228,000
เงินอุดหนุน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
4,228,000
4,228,000
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

6,948,000
เงินอุดหนุน

6,948,000
6,948,000
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
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ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
4,228,000 - นักเรียน จานวน - นักเรียนทุกคน
เงินอุดหนุน ๗๕๕ คนได้
ได้รับประทาน
รับประทานอาหาร อาหารกลาง
กลางวัน
วันที่มปี ระโยชน์

6,948,000 - นักเรียน จานวน - นักเรียนทุกคน
เงินอุดหนุน ๑,๗๓๗ คนได้
ได้รับประทาน
รับประทานอาหาร อาหารกลาง
กลางวัน
วันที่มปี ระโยชน์

หน่วยงาน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ขอรับเงิน
หลัก
อุดหนุน
สานัก
ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
การศึกษา เล็ก จานวน ๔
ศูนย์

สานัก
การศึกษา

โรงเรียนบ้าน
สุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๒ แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

4 โครงการอุดหนุน
อาหารเสริม (นม)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
๑๐,๙๒๒,๕๕๐
เงินอุดหนุน

หน่วยงาน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ
ตัวชี้วัด (KPI)
รับผิดชอบ
2562
2563
2564
ได้รับ
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐,๙๒๒,๕๕๐
๑๐,๙๒๒,๕๕๐
๑๐,๙๒๒,๕๕๐ - นักเรียน จานวน - นักเรียนทุกคน
สานัก
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน ๑,๗๓๗ คนได้ดื่มนม ได้รับประทาน
การศึกษา
อาหารเสริม (นม)

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน
โรงเรียนบ้าน
สุไหงโก-ลก

- เพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหารเสริม (นม)
สาหรับโรงเรียน
บ้านสุไหงโก-ลก
จานวน
3,328,500 บาท

- สาหรับเด็กก่อนวัย
เรียนและระดับ
ประถมศึกษาปี 1-6
อัตราคนละ 7.37 บาท/
คน/วัน จานวน 260 วัน
(1,737 คน)

- เพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหารเสริม (นม)
สาหรับโรงเรียน
สังกัดเทศบาล
จานวน
6,036,030 บาท

- สาหรับเด็กก่อนวัย
เรียนและระดับ
ประถมศึกษาปี 1-6
อัตราคนละ 7.37 บาท/
คน/วัน จานวน 260 วัน
(3,150 คน)

- นักเรียน จานวน
๓,๑๕๐ คนได้ดื่มนม

โรงเรียน
เทศบาลทั้ง ๔
โรง

- เพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหารเสริม (นม)
สาหรับศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก จานวน
1,558,020 บาท

- สาหรับเด็กเล็ก อัตรา
คนละ 7.37 บาท/คน/วัน
จานวน 280 วัน
(755 คน)

- นักเรียน จานวน
๗๕๕ คนได้ดื่มนม

ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กทั้ง ๔ ศูนย์
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๒ แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5 โครงการอุดหนุนการ - เพื่อจ่ายในเงิน
ปรับปรุงหลักสูตร
อุดหนุนสาหรับ
สถานศึกษา
ส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนละ 20,000 บาท

2561
(บาท)
80,000
เงินอุดหนุน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
80,000
80,000
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
80,000
- โรงเรียนละ
เงินอุดหนุน 20,000 บาท

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
- โรงเรียนได้รับ
ค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุง
หลักสูตรฯ

หน่วยงาน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ขอรับเงิน
หลัก
อุดหนุน
สานัก
โรงเรียน
การศึกษา เทศบาล ทั้ง
๔ โรง

6 โครงการอุดหนุน
- เพื่ออุดหนุน
- สาหรับโรงเรียน
ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต สาหรับส่งเสริม
เทศบาลทั้ง 4 โรงๆ ละ
ความเร็วสูง
ศักยภาพการจัด
9,600 บาท
การศึกษาของท้องถิ่น

38,400
เงินอุดหนุน

38,400
เงินอุดหนุน

38,400
เงินอุดหนุน

38,400
- โรงเรียนละ
เงินอุดหนุน 9,600 บาท

- โรงเรียนได้รับ
ค่าใช้จ่ายในการ
เชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง

สานัก
การศึกษา

โรงเรียน
เทศบาล ทั้ง ๔
โรง

7 โครงการอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
ระบบ Wireless
Fidelity : WiFi

- เพื่ออุดหนุน
- สาหรับโรงเรียน
สาหรับส่งเสริม
เทศบาลทั้ง 4 โรงๆ ละ
ศักยภาพการจัด
7,200 บาท
การศึกษาของท้องถิ่น

28,800
เงินอุดหนุน

28,800
เงินอุดหนุน

28,800
เงินอุดหนุน

28,800
- โรงเรียนละ
เงินอุดหนุน 7,200 บาท

- โรงเรียนได้รับ
ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการติดตั้ง
ระบบ WiFi

สานัก
การศึกษา

โรงเรียน
เทศบาล ทั้ง ๔
โรง

8 โครงการอุดหนุนการ - เพื่ออุดหนุน
- สาหรับโรงเรียน
พัฒนาปรับปรุง
สาหรับส่งเสริม
เทศบาลทั้ง 4 โรงๆ ละ
ห้องสมุดโรงเรียน
ศักยภาพการจัด
100,000 บาท
การศึกษาของท้องถิ่น

400,000
เงินอุดหนุน

400,000
เงินอุดหนุน

400,000
400,000
- โรงเรียนละ
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน 100,000 บาท

- โรงเรียนได้รับ
ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียน

สานัก
การศึกษา

โรงเรียน
เทศบาล ทั้ง ๔
โรง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๒ แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9 โครงการอุดหนุนการ - เพื่ออุดหนุน
- สาหรับโรงเรียน
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน สาหรับส่งเสริม
เทศบาลทั้ง 4 โรงๆ ละ
โรงเรียน
ศักยภาพการจัด
50,000 บาท
การศึกษาของท้องถิ่น

2561
(บาท)
200,000
เงินอุดหนุน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
200,000
- โรงเรียนละ
เงินอุดหนุน 50,000 บาท

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
- โรงเรียนได้รับ
ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
การศึกษา

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน
โรงเรียน
เทศบาลทั้ง ๔
โรง

10 โครงการอุดหนุนการ
พัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น
(SBMLD)

- เพื่ออุดหนุน
สาหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษาของ
ท้องถิ่น (จะเบิกจ่าย
ต่อเมื่อได้รับการ
พิจารณาจากกรมฯ)

- โรงเรียนละ
1,000,000 บาท
(โรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ โรงเรียนละ
750,000 บาท และ
โรงเรียนดีเด่น 250,000)

4,000,000
เงินอุดหนุน

4,000,000
เงินอุดหนุน

4,000,000
เงินอุดหนุน

4,000,000 - โรงเรียนที่ได้รับ - โรงเรียนได้รับ
เงินอุดหนุน การคัดเลือกเข้าร่วม ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ โรงเรียน โครงการ SBMLD
ละ 1,000,000
บาท

สานัก
การศึกษา

โรงเรียน
เทศบาลทั้ง ๔
โรง

11 โครงการอุดหนุนการ
ส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น

- เพื่ออุดหนุน
สาหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษาของ
ท้องถิ่น (จะเบิกจ่าย
ต่อเมื่อได้รับการ
พิจารณาจากกรมฯ)

- ระดับสถานศึกษา
(4 โรงเรียน/4 ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก) ละ 50,000
บาท
- ระดับ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นละ 50,000 บาท

450,000
เงินอุดหนุน

450,000
เงินอุดหนุน

450,000
เงินอุดหนุน

450,000
- สถานศึกษาที่
เงินอุดหนุน ได้รับการคัดเลือก
แห่งละ 50,000
บาท

สานัก
การศึกษา

โรงเรียน
เทศบาลทั้ง ๔
โรง และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ๔
ศูนย์
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- ศูนย์/
โรงเรียน/อปท.
ได้รับการ
คัดเลือกในการ
จัดทาแผนการ
ศึกษาดีเด่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๒ แผนงานการศึกษา
2561
(บาท)
50,000
เงินอุดหนุน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
รับผิดชอบ
2564
หลัก
(บาท)
50,000
- อุดหนุนโรงเรียน - โรงเรียนที่
สานัก
เงินอุดหนุน ที่ได้รับคัดเลือก
ได้รับค่าใช้จ่ายใน การศึกษา
จานวน 5,000 บาท โครงการโดย
คัดเลือกปีละ 1
โรงเรียน

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล

13 โครงการอุดหนุนการ - เพื่ออุดหนุน
- สาหรับเด็กปฐมวัยใน
จัดทาศูนย์การเรียนรู้ สาหรับส่งเสริม
สถานศึกษาสังกัด อปท.
สาหรับเด็กปฐมวัยใน ศักยภาพการจัด
ละ 50,000 บาท
สถานศึกษา
การศึกษาของ
ท้องถิ่น (จะเบิกจ่าย
ต่อเมื่อได้รับการ
พิจารณาจากกรมฯ)

50,000
เงินอุดหนุน

50,000
เงินอุดหนุน

50,000
เงินอุดหนุน

50,000
- เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน จานวน 50,000
บาท

14 โครงการอุดหนุนการ - เพื่ออุดหนุน
- รายหัวสาหรับเด็ก
จัดการเรียนการสอน สาหรับจัดซื้อสื่อการ ปฐมวัย คนละ 1,700
(รายหัว) เด็กปฐมวัย เรียนการสอน
บาท/ปี (755 คน)
ในสถานศึกษา
วัสดุการศึกษาและ
เครื่องเล่นพัฒนาการ
เด็ก

1,283,500
เงินอุดหนุน

1,283,500
เงินอุดหนุน

1,283,500
เงินอุดหนุน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

12 โครงการอุดหนุนการ - เพื่ออุดหนุน
- โรงเรียนสังกัดเทศบาล
ส่งเสริมกิจกรรมรัก สาหรับส่งเสริม
ทีไ่ ด้รับการคัดเลือก
การอ่านในสถานศึกษา ศักยภาพการจัด
การศึกษาของ
ท้องถิ่น (จะเบิกจ่าย
ต่อเมื่อได้รับการ
พิจารณาจากกรมฯ)
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ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

- สถานศึกษาที่
จัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย
ได้รับเงิน
อุดหนุนการ
จัดทาศูนย์การ
เรียนรู้ฯ

สานัก
การศึกษา

สถานศึกษา
สังกัด อปท.

1,283,500 - นักเรียน จานวน - สถานศึกษาที่
เงินอุดหนุน ๗๕๕ คน ได้รับ
จัดการศึกษา
เงินอุดหนุนรายหัว ระดับปฐมวัย
ได้รับการ
อุดหนุนการ
จัดการเรียนการ
สอน

สานัก
การศึกษา

สถานศึกษา
สังกัด อปท.

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๒ แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

15 โครงการอุดหนุนค่า - เพื่ออุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐานสาหรับ สาหรับส่งเสริม
เด็กยากจน ระดับ
ศักยภาพการจัด
ประถมศึกษา
การศึกษาของท้องถิ่น

- สาหรับเด็กยากจน
ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ทั้ง 4
โรง คนละ 500 บาท/
ภาคเรียน (จานวน1,006
คน)

16 โครงการอุดหนุนการ
จัดการเรียนการสอน
(รายหัว) ระดับ
อนุบาลและ
ประถมศึกษา

- รายหัว ระดับอนุบาล
คนละ 850 บาท/ภาค
เรียน,ระดับประถม คนละ
950 บาท/ภาคเรียน

- เพื่ออุดหนุน
สาหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2561
(บาท)
1,006,000
เงินอุดหนุน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,006,000
1,006,000
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

๕,๙๑๗,๒๐๐
เงินอุดหนุน

๕,๙๑๗,๒๐๐
๕,๙๑๗,๒๐๐
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

(อนุบาล 634 คน - รายหัวส่วนเพิ่ม สาหรับ
,ประถม 2,516
โรงเรียนเทศบาล 2 คนละ
คน) (รร.ท.2 จานวน 250 บาท/ภาคเรียน
118 คน)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
1,006,000 - นักเรียน จานวน - เด็กยากจน
เงินอุดหนุน ๑,๐๐๖ คน ได้รับ ระดับประถมที่
เงินอุดหนุนรายหัว เรียนในโรงเรียน
เทศบาลได้รับ
เงินอุดหนุนค่า
ปัจจัยพื้นฐาน
สาหรับเด็ก
ยากจน
๕,๙๑๗,๒๐๐ - อนุบาล 634 คน - โรงเรียน
เงินอุดหนุน ,ประถม 2,516 เทศบาลไดรับ
คน ได้รับเงินรายหัว การอุดหนุนการ
จัดการเรียนการ
สอน

- รร.ท.2 จานวน
118 คน ได้รับเงิน
รายหัวส่วนเพิ่ม
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
การศึกษา

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน
โรงเรียน
เทศบาลทั้ง ๔
โรง

สานัก
การศึกษา

โรงเรียน
เทศบาลทั้ง ๔
โรง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๒ แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

17 โครงการอุดหนุนค่า
หนังสือเรียน ระดับ
อนุบาลและ
ประถมศึกษา

- เพื่ออุดหนุน
- สาหรับโรงเรียน
สาหรับสนับสนุน
เทศบาลทั้ง 4 โรง
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

18 โครงการอุดหนุนค่า
เครื่องอุปกรณ์การ
เรียน ระดับอนุบาล
และประถมศึกษา

- เพื่ออุดหนุน
สาหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- สาหรับโรงเรียน
เทศบาลทั้ง 4 โรง คือ
ระดับอนุบาล คนละ 100
บาท/ภาคเรียน และ
ระดับประถมศึกษา คนละ
195 บาท/ภาคเรียน

2561
(บาท)
1,810,100
เงินอุดหนุน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,810,100
1,810,100
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

1,108,040
เงินอุดหนุน

1,108,040
เงินอุดหนุน
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1,108,040
เงินอุดหนุน

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
1,810,100 - อนุบาล จานวน - โรงเรียน
เงินอุดหนุน 324 คน ได้รับเงิน เทศบาลได้รับ
อุดหนุน
การอุดหนุนค่า
หนังสือเรียน

1,108,040 - เด็กอนุบาล
เงินอุดหนุน จานวน 634 คน
และประถมศึกษา
จานวน 2,516 คน
ได้รับเงินอุดหนุน
ค่าเครื่องอุปกรณ์
การเรียน

- โรงเรียน
เทศบาลได้รับ
การอุดหนุนค่า
เครื่องอุปกรณ์
การเรียน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
การศึกษา

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน
โรงเรียน
เทศบาลทั้ง ๔
โรง

สานัก
การศึกษา

โรงเรียน
เทศบาลทั้ง ๔
โรง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๒ แผนงานการศึกษา
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

19 โครงการอุดหนุนค่า
เครื่องแบบนักเรียน
ระดับอนุบาลและ
ประถมศึกษา

- เพื่ออุดหนุน
สาหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- สาหรับโรงเรียน
เทศบาลทั้ง 4 โรง คือ
ระดับอนุบาล คนละ 300
บาท/ปี และ ระดับ
ประถมศึกษา คนละ 360
บาท/ปี

20 โครงการอุดหนุนค่า
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
ระดับอนุบาลและ
ประถมศึกษา

- เพื่ออุดหนุน
สาหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- สาหรับโรงเรียน
เทศบาลทั้ง 4 โรง คือ
ระดับอนุบาล คนละ 215
บาท/ภาคเรียน และ
ระดับประถมศึกษา คนละ
240 บาท/ภาคเรียน

ที่

โครงการ

2561
(บาท)
1,095,960
เงินอุดหนุน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,095,960
1,095,960
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

1,480,300
เงินอุดหนุน

1,480,300
เงินอุดหนุน
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1,480,300
เงินอุดหนุน

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
1,095,960 - เด็กอนุบาล
เงินอุดหนุน จานวน 634 คน
และประถมศึกษา
จานวน 2,516 คน
ได้รับเงินอุดหนุน
ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน
1,480,300 - เด็กอนุบาล
เงินอุดหนุน จานวน 634 คน
และประถมศึกษา
จานวน 2,516 คน
ได้รับเงินอุดหนุน
ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
- โรงเรียน
เทศบาลไดรับ
การอุดหนุนค่า
เครื่องแบบ
นักเรียน

- โรงเรียน
เทศบาลไดรับ
การอุดหนุนค่า
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
การศึกษา

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน
โรงเรียน
เทศบาลทั้ง ๔
โรง

สานัก
การศึกษา

โรงเรียน
เทศบาลทั้ง ๔
โรง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๒ แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

21 โครงการอุดหนุนค่า - เพื่ออุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐานสาหรับ สาหรับส่งเสริม
เด็กยากจน ระดับ
ศักยภาพการจัด
มัธยมศึกษาตอนต้น การศึกษาของท้องถิ่น

- นักเรียนยากจนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นของ
โรงเรียนเทศบาล 3 และ
4 อัตราคนละ 1,500
บาท/ภาคเรียน (จานวน
133 คน)

22 โครงการอุดหนุนการ - เพื่ออุดหนุน
จัดการเรียนการสอน สาหรับสนับสนุน
(รายหัว) ระดับ
ค่าใช้จ่ายในการจัด
มัธยมศึกษาตอนต้น การศึกษาตั้งแต่
อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- รายหัวระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 3 และ
4 คนละ ๑,750 บาท/
ภาคเรียน (จานวน 445
คน)
- รายหัวส่วนเพิ่มระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 3 และ
4 คนละ 500 บาท/ภาค
เรียน (จานวน 445 คน)

2561
(บาท)
399,000
เงินอุดหนุน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
399,000
399,000
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

2,002,500
เงินอุดหนุน

2,002,500
เงินอุดหนุน
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2,002,500
เงินอุดหนุน

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
399,000
- นักเรียนยากจน - นักเรียน
เงินอุดหนุน จานวน ๑๓๓ คน ยากจนระดับ
ได้รับเงินอุดหนุน มัธยมศึกษา
ค่าปัจจัยพื้นฐาน ได้รับการ
อุดหนุนค่า
ปัจจัยพื้นฐาน
สาหรับเด็ก
ยากจน

2,002,500 - เด็กมัธยมศึกษา - โรงเรียน
เงินอุดหนุน ตอนต้น จานวน
เทศบาล 3 และ
๔๔๕ คน ได้รับเงิน 4 ไดรับการ
อุดหนุนรายหัว
อุดหนุนการ
จัดการเรียนการ
สอน(รายหัว)

หน่วยงาน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ขอรับเงิน
หลัก
อุดหนุน
สานัก
โรงเรียน
การศึกษา เทศบาล 3 และ
4

สานัก
การศึกษา

โรงเรียน
เทศบาล 3 และ
4

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๒ แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
363,885
เงินอุดหนุน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
363,885
363,885
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
363,885
- เด็กจานวน ๔๔๕ - โรงเรียน
เงินอุดหนุน คน ได้รับเงินค่า เทศบาลได้รับ
หนังสือเรียน
การอุดหนุนค่า
หนังสือเรียน

หน่วยงาน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ขอรับเงิน
หลัก
อุดหนุน
สานัก
โรงเรียน
การศึกษา เทศบาล 3 และ
4

23 โครงการอุดหนุนค่า
หนังสือเรียน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

- เพื่ออุดหนุน
สาหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- สาหรับโรงเรียนเทศบาล
3 และ 4 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น คือ ม.
1 คนละ 705 บาท/ปี ,
ม.2 คนละ 865 บาท/ปี
และ ม.3 คนละ 949
บาท/ปี

24 โครงการอุดหนุนค่า
เครื่องอุปกรณ์การ
เรียน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

- เพื่ออุดหนุน
สาหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- สาหรับโรงเรียนเทศบาล
3 และ 4 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
คนละ 210 บาท/ภาค
เรียน (จานวน 445 คน)

186,900
เงินอุดหนุน

186,900
เงินอุดหนุน

186,900
เงินอุดหนุน

186,900
- เด็กจานวน ๔๔๕
เงินอุดหนุน คน ได้รับเงินค่า
เครื่องอุปกรณ์การ
เรียน

- โรงเรียน
เทศบาลได้รับ
การอุดหนุนค่า
เครื่องอุปกรณ์
การเรียน

สานัก
การศึกษา

โรงเรียน
เทศบาล 3 และ
4

25 โครงการอุดหนุนค่า
เครื่องแบบนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น

- เพื่ออุดหนุน
สาหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- สาหรับโรงเรียนเทศบาล
3 และ 4 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
คนละ 450 บาท/ภาค
เรียน (จานวน 445 คน)

200,250
เงินอุดหนุน

200,250
เงินอุดหนุน

200,250
เงินอุดหนุน

200,250
- เด็กจานวน ๔๔๕ - โรงเรียน
เงินอุดหนุน คน ได้รับเงินค่า เทศบาลไดรับ
เครื่องแบบนักเรียน การอุดหนุนค่า
เครื่องแบบ
นักเรียน

สานัก
การศึกษา

โรงเรียน
เทศบาล 3 และ
4
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๒ แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

26 โครงการอุดหนุนค่า
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น

รวม 26 โครงการ

วัตถุประสงค์
- เพื่ออุดหนุน
สาหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- สาหรับโรงเรียนเทศบาล
3 และ 4 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
คนละ 440 บาท/ภาค
เรียน (จานวน 445 คน)

2561
(บาท)
391,600
เงินอุดหนุน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
391,600
391,600
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

57,240,985

57,240,985

313

57,240,985

ตัวชี้วัด (KPI)
2564
(บาท)
391,600
- เด็กจานวน ๔๔๕
เงินอุดหนุน คน ได้รับเงินค่า
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพ

57,240,985

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
- โรงเรียน
เทศบาลได้รับ
การอุดหนุนค่า
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

หน่วยงาน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ขอรับเงิน
หลัก
อุดหนุน
สานัก
โรงเรียน
การศึกษา เทศบาล 3 และ
4

แบบ ผ.๐๓
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๒ แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

1 โครงการก่อสร้าง
อาคารโรงพลศึกษา
ความจุ ๑,๐๐๐ ที่นั่ง

วัตถุประสงค์
- อาคารโรงพลศึกษา
ความจุ ๑,๐๐๐
ที่นั่ง สาหรับการ
แข่งขัน ฝึกซ้อมกีฬาที่
ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- อาคารเอนกประสงค์
(โรงพลศึกษาความจุ
๑,๐๐๐ ที่นั่ง)
จานวน ๑ หลัง

2561
(บาท)

256๒
(บาท)

54,030,000

256๓
(บาท)
-
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256๔
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- - อาคาร
เอนกประสงค์
(โรงพลศึกษา
ความจุ ๑,๐๐๐
ที่นั่ง) จานวน ๑
หลัง

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ส่งเสริมการ
ออกกาลังกาย
ประชาชนมี
สุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง สร้าง
นักกีฬาสู่
ระดับจังหวัด
และ
ระดับประเทศ
ก่อให้เกิด
ความสามัคคี
และสมานฉันท์

สานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
256๒
256๓
256๔
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
กาจัดขยะเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก

รวม

จานวน ๒ โครงการ

- เพื่อแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมจากขยะ
มูลฝอย
- เพื่อลดค่าใช้จ่าย
ในการกาจัดขยะและ
นาขยะมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์
- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและยืด
อายุการใช้งานของ
ศูนย์กาจัดขยะ
เทศบาลฯ

- ก่อสร้างบ่อฝังกลบ
ขยะมูลฝอยบ่อที่ ๓
พร้อมโรงคัดแยกขยะ
และสถานีขนถ่ายขยะ

ตัวชี้วัด
(KPI)

37,000,000

-

-

- - ลดปริมาณขยะ
เข้าสู่บอ่ ฝังกลบ
อย่างน้อย ๕๐%
- ลดค่าใช้จ่ายใน
การจัดการขยะไม่
น้อยกว่า ๓๐%
- ยืดอายุการใช้
งานของศูนย์
กาจัดขยะเพิ่มขึ้น
จากเดิม อย่าง
น้อย ๑๐ ปี

91,030,000

-

-

-
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ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- สามารถลด กองสาธารณสุขฯ
ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม
จากขยะมูล
ฝอย
- สามารถลด
รายจ่ายด้าน
การจัดขยะ
และเพิ่ม
รายได้จากขยะ
- สามารถยืด
อายุการใช้
งานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการกาจัด
ขยะ

แบบ ผ.๐5
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการก่อสร้างและ
- เพื่อให้ประชาชนมี - ผิวจราจรกว้าง ๓.00 655,000
ปรับปรุงถนน คสล.
ถนนใช้ในการ
5.๐0 ม. หนา 0.15 ม.
ถนนทรายทอง 3
คมนาคมอย่างสะดวก ยาวรวม ๒๐๙.00 ม.
ซอย 1 (อู่ ๓ บี)
ปลอดภัยเพื่อลด
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
อุบตั ิเหตุสร้างความ ๙๐๙3.00 ตร.ม.
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สินของประชาชน
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2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
- - ถนน คสล.
ขนาด ๓.00 5.๐0 ม. ยาว
๒๐๙.00 ม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนในพื้นที่มี
ถนนได้มาตรฐาน
สาหรับใช้ในการ
คมนาคม
- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สินในการใช้
เส้นทางคมนาคม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๒ แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 โครงการปรับปรุงสนาม - เพื่ออานวยความ
- ปรับปรุงสนามฟุตบอล
31,600,000
ฟุตบอลและลู่วงิ่ ลาน
สะดวกกับประชาชนที่ และลู่วงิ่ ลานกรีฑายาง
กรีฑายางสังเคราะห์
หันมาใส่ใจในการออก สังเคราะห์สนามมหาราช
สนามมหาราช
กาลังกายกันมากขึ้น
สาหรับการแข่งขัน
และสามารถรองรับ ฝึกซ้อมกีฬาที่ได้มาตรฐาน
การแข่งขันกีฬาใน
ระดับต่างๆ ได้ รวมถึง
การแข่งขันกีฬาเพื่อ
เชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศได้
ตลอดทั้งปี อีกทั้งเพื่อ
รองรับการขับเคลื่อน
โครงการในเขต
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
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2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
- - สนามฟุตบอล
และลู่วงิ่ ลานกรีฑา
ยางสังเคราะห์
สนามมหาราช
จานวน ๑ แห่ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ประชาชนมีสุขภาพ สานักการศึกษา
แข็งแรง สร้างนักกีฬาสู่
ระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ
ก่อให้เกิดความสามัคคี
และสมานฉันท์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๒ แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการก่อสร้างอาคาร - อาคารโรงพลศึกษา - อาคารเอนกประสงค์
54,030,000
โรงพลศึกษาความจุ
ความจุ ๑,๐๐๐ ที่นั่ง (โรงพลศึกษาความจุ
๑,๐๐๐ ที่นั่ง
สาหรับการแข่งขัน
๑,๐๐๐ ที่นั่ง) จานวน ๑
ฝึกซ้อมกีฬาที่ได้
หลัง
มาตรฐาน
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2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
- - อาคาร
เอนกประสงค์
(โรงพลศึกษาความ
จุ ๑,๐๐๐ ที่นั่ง)
จานวน ๑ หลัง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ส่งเสริมการออก
สานักการศึกษา
กาลังกาย ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง
สร้างนักกีฬาสู่ระดับ
จังหวัดและ
ระดับประเทศ
ก่อให้เกิดความสามัคคี
และสมานฉันท์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้นา่ อยู่บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการก่อสร้างลาน
- เพื่อให้ประชาชนใน - ก่อสร้างสนามฟุตบอล
1,451,000
กีฬา ชุมชนศรีอามาน ชุมชนมีลานกีฬาใช้ใน ขนาด ๒๘.๐๐ ม. ยาว
การออกกาลังกายและ ๔๕.๐๐ ม. จานวน ๑
เพื่อป้องกันการแพร่ สนาม
ระบาดของยาเสพติด - ก่อสร้างสนามเซปัค
ในเขตชุมชน และ
ตะกร้อ ขนาด ๙.๐๐ ม.
ตอบสนองนโยบาย
ยาว ๑๖.๕๐ จานวน ๑
รัฐบาลเกี่ยวกับการ
สนาม
ป้องกันยาเสพติด
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2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- - ลานกีฬา จานวน - ประชาชนในชุมชน
๑ แห่ง
ศรีอามาน รวมทั้ง
ชุมชนข้างเคียง
ไม่น้อยกว่า ๓๐๐
ครัวเรือน มีสถานที่
ออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาพที่ดีของ
ประชาชนและลด
ปัญหายาเสพติด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการฯ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่างประเทศทีเ่ ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ : ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเทีย่ ว
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเทีย่ ว
๔.๑ แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วดั (KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 โครงการพัฒนาเมือง
สุไหงโก-ลก ให้เป็น
เมืองศูนย์กลางการค้า
ชายแดนระหว่างประเทศ
(ปรับปรุงพื้นที่การ
เคหะฯ ๒๕ ไร่ เป็นพื้นที่
จัดกิจกรรมกระตุ้น
เศรษฐกิจ)

- เพื่อดาเนินการ
ปรับปรุงพื้นที่ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการ
พัฒนาทางด้านการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย และไม่ให้
เกิดพื้นที่รกร้างภายใน
เขตเทศบาล
- เพื่อประโยชน์ใน
ด้านเศรษฐกิจ โดยนา
พื้นที่ดังกล่าวมาจัด
กิจกรรม เปิดโอกาศ
ให้ประชาชนค้าขาย
สร้างแหล่งจูงใจแห่ง
ใหม่ในเมืองให้
นักท่องเที่ยวเข้ามา
พักผ่อน

- (๑) จัดซื้อที่ดิน
งานอาคาร
(๒) งานปรับพื้นที่
รื้อถอนอาคารเก่า, ถม
ดินปรับระดับพร้อมบดทับ
,ถมหินคลุกปรับระดับ
พร้อมบดทับ,โรยหินเกล็ด
ทับหน้าปรับระดับพร้อม
บดทับ
(๓) งานรั้วทึบ
(๔) ปลูกต้นไม้ (ต้นหู
กระจง)
(๕) ไฟส่องสว่างเสา
Hight-mest
(๖) ไฟฟ้าแสงสว่าง
งานขยายเขตไฟฟ้า
ประปา
(๗) ระบบไฟฟ้า ประปา
(๘) งานครุภณ
ั ฑ์ลอยตัว
(๙) โครงการจ้างสารวจ
ศึกษาออกแบบในพื้นที่

86,840,000

-
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-

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- - พื้นที่การเคหะฯ - ประโยชน์ทางด้าน
กองวิชาการฯ
๒๕ ไร่ จานวน ๑ เศรษฐกิจ ช่วยยกระดับ
แห่ง
รายได้ของประชาชน
ในพื้นที่ ให้มีอาชีพ
มีรายได้เพิ่มขึ้น แก้ไข
ปัญหาความยากจนใน
พื้นที่ได้และช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจในภาพรวม
ของประเทศจากรายได้
จากนักท่องเที่ยวที่เดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยว
และจับจ่ายใช้สอย
สินค้าและบริการในพื้นที่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่างประเทศทีเ่ ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วดั (KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 โครงการพัฒนาพื้นที่สี
เขียวเพื่อการ
นันทนาการและการ
ท่องเที่ยวเมืองสุไหงโกลก

- ประชาชนมีสถานที่
สาหรับพักผ่อนหย่อน
ใจและออกกาลังกาย
และทากิจกรรม
ร่วมกันที่หลากหลาย

- ปรับปรุงภูมิทศั น์สวน
หน้าโรงพยาบาลสุไหง
โก-ลก /ก่อสร้าง
สัญลักษณ์และเอกลักษณ์
ของเมืองสุไหงโก-ลก
จานวน ๑ แห่ง และ
พัฒนาสวนสุขภาพ
(สวนสนามกีฬาสันติภาพ)
จานวน ๑ แห่ง

45,000,000

-
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-

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- - ปรับปรุงภูมิทศั น์ - ทาให้สภาพภูมิทศั น์ กองวิชาการฯ
จานวน ๒ แห่ง
ในพืน้ ที่มีความสวยงาม
เหมาะกับสภาพของการ
เป็นเมืองหน้าด่าน และ
มีสถานที่พกั ผ่อนหย่อน
ใจ พื้นที่ด้านการ
สันทนาการเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนในพื้นที่ ทา
ให้ประชาชนมีสุขภาพ
กาย สุขภาพใจที่
สมบูรณ์ และสภาพ
เมืองน่าอยู่อาศัยมากขึ้น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

7 โครงการจัดซื้อรถรางนา - เพื่อส่งเสริมและ
เที่ยว
สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวของเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- รถรางนาเที่ยว จานวน
๑ คัน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,200,000
-
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2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
- - รถรางนาเที่ยว
จานวน ๑ คัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ทาให้ประชาชนใน
พื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น
จากการท่องเที่ยว

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8 โครงการจัดซื้อรถยนต์
ดับเพลิงกู้ภยั ในที่สูง
แบบกระเช้าบันได
ขนาดความสูงปฏิบตั ิงาน
ไม่น้อยกว่า ๓5 เมตร
จานวน ๑ คัน พร้อม
อุปกรณ์

- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
บรรเทาสาธารณภัย
รวมถึงเพื่อลดความ
สูญเสียในชีวติ และ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนและของรัฐ

- รถยนต์ดับเพลิงกู้ภยั ใน
ที่สูงแบบกระเช้าบันได
ขนาดความสูงปฏิบตั ิงาน
ไม่น้อยกว่า ๓5 เมตร
จานวน ๑ คัน พร้อม
อุปกรณ์

9 โครงการจัดซื้อรถยนต์
บรรทุกน้าดับเพลิง

- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
บรรเทาสาธารณภัย

- รถยนต์บรรทุกน้า
ดับเพลิงแบบ
เอนกประสงค์
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
๑๒,๐๐๐ ลิตร
จานวน ๑ คัน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
55,000,000
-

6,500,000

-
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-

2564
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- - รถยนต์ดับเพลิง
กู้ภยั ในที่สูงแบบ
กระเช้าบันได
ขนาดความสูง
ปฏิบตั ิงานไม่น้อย
กว่า ๓5 เมตร
จานวน ๑ คัน
พร้อมอุปกรณ์

- ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้กับ
ประชาชนในเขต
เทศบาลและเพื่อให้
บรรเทาสาธารณภัยมี
ประสิทธิภาพ และลด
ความเสี่ยง
ความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากสาธารณภัย

สานักปลัดฯ

- - รถยนต์ดับเพลิง
แบบเอนกประสงค์
ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐
ลิตร จานวน ๑ คัน

- ทาให้อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ใน
การบรรเทาสาธารณภัย
ให้เพียงพอและทันสมัย
และลดความสูญเสียใน
ชีวติ และทรัพย์สินของ
ประชาชนและของรัฐ

สานักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7.5 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

10 โครงการจัดซื้อรถยนต์
บรรทุกน้า

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อทดแทนของเก่า - รถยนต์บรรทุกน้า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
๖,๐๐๐ ลิตร เครื่องยนต์
ดีเซล ๔ จังหวะ
จานวน ๖ สูบ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑๐
แรงม้า

11 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก - เพื่อทดแทนของเก่า - รถบรรทุกเทท้าย
เทท้าย
ที่ชารุดเสียหาย
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
๕ ลบ.ม. เครื่องยนต์ดีเซล
๖ สูบ ๔ จังหวะ ขนาด
ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,500,000
-

1,980,000

-
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-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- - รถยนต์บรรทุก
น้า จานวน ๑ คัน

- ทาให้การทางานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

กองช่าง

- - รถบรรทุก
เทท้าย
จานวน ๑ คัน

- มีรถยนต์เพียงพอ
สาหรับงาน
สาธารณูปโภค

กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗.5 แผนงานเคะหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

12 โครงจัดซื้อรถยนต์
- เพื่อเพิ่ม
บรรทุกขยะมูลฝอยแบบ ประสิทธิภาพการ
อัดท้าย
จัดการขยะ และลด
การจัดการขยะและ
ลดปัญหาการ
ร้องเรียนกลิ่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- รถยนต์บรรทุกขยะมูล
ฝอยแบบอัดท้าย
จานวน ๑ คัน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,800,000
-

ตัวชี้วัด (KPI)

2564
(บาท)

- - รถยนต์บรรทุก
ขยะมูลฝอยแบบ
อัดท้าย
จานวน ๑ คัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- การจัดการขยะมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ปัญหาการร้องเรียน
เรื่องขยะลดลง

กอง
สาธารณสุขฯ

13 โครงการจัดซื้อรถดูดสิ่ง - เพื่อป้องกันและ
- รถดูดสิ่งโสโครกและ
โสโครกและล้างทาความ แก้ไขปัญหาคูระบาย ล้างทาความสะอาดท่อ
สะอาดท่อระบายน้า
น้าอุดตันและน้าท่วมขัง ระบายน้า จานวน ๑ คัน

18,000,000

-

-

- - รถดูดสิ่งโสโครก - ลดปัญหาคูระบาย
และล้างทาความ น้าอุดตัน
สะอาดท่อระบาย
น้า จานวน ๑ คัน

กอง
สาธารณสุขฯ

14 โครงการจัดซื้อรถยนต์
สุขาเคลื่อนที่

10,000,000

-

-

- - รถยนต์สุขา
- เพิ่มประสิทธิภาพ
เคลื่อนที่ จานวน ๑ การให้บริการแก่
คัน
ประชาชนในช่วงจัดงาน
เทศกาลและประเพณี
ต่างๆ

กอง
สาธารณสุขฯ

318,556,000

-

-

-

- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริการห้องสุขาให้กับ
ประชาชนในการจัด
งานเทศกาลและงาน
ประเพณีต่างๆ
รวม ๑๔ โครงการ

- รถยนต์สุขาเคลื่อนที่
จานวน ๑ คัน
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แบบ ผ.๐๘
บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕64)
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

- สถานธนานุบาล

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

๑

แผนงานการพาณิชย์

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

- เพื่อใช้พมิ พ์ตั๋วจานา

๒

แผนงานการพาณิชย์

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

- เพื่อทดแทนของเก่า - เครื่องสารองไฟ ขนาด
ที่ชารุด
ไม่น้อยกว่า 1 KVA (630
Watts) ไฟฟ้าได้ไม่น้อย
กว่า 15 นาทีจานวน ๒
เครื่อง

๑๑,๖๐๐

-

-

- สถานธนานุบาล

๓

แผนงานการพาณิชย์

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

- เพื่อทดแทนของเก่า - เก้าอี้ทางานมีพนักพิง
ที่ชารุด
หุ้มหนัง จานวน ๖ ตัว
ตัวละ ๕,๐๐๐ บาท

๓๐,๐๐๐

-

-

- สถานธนานุบาล

๔

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

- เพื่อทดแทนของเก่า - เครื่องโทรศัพท์
ที่ชารุด
สานักงาน จานวน ๑ เครื่อง

1,500

-

-

- สานักปลัดฯ

๕

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
- เพื่อใช้ช่วยเหลือ
ยานพาหนะและ ผู้ประสบภัย
ขนส่ง

-

- สานักปลัดฯ

- เครื่องพิมพ์ Dot
MATrix Printer แบบแคร่
ยาว จานวน ๑ เครื่อง

- รถยนต์ตรวจการณ์
จานวน ๑ คัน
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๒๕๖๑
(บาท)
๒๓,๐๐๐

1,200,000

๒๕๖๔
(บาท)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

- ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

- เครื่องถ่ายเอกสาร
ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาทื
จานวน ๑ เครื่อง

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

- เพื่อทดแทนของเก่า - เครื่องคอมพิวเตอร์
ที่ชารุด
โน้ตบุ๊คสาหรับงาน
สานักงาน จานวน ๒ เครื่อง

32,000

-

-

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

- เพื่อทดแทนของเก่า - เครื่องพิมพ์ชนิด
ที่ชารุด
เลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดา
30 หน้า/นาที มีความ
ละเอียดในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า 1,200x600
dpi จานวน ๖ เครื่อง

15,800

7,900

15,800

7,900

กองคลัง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

- เพื่อทดแทนของเก่า - เครื่องคอมพิวเตอร์
ที่ชารุด
ประมวลผลแบบที่ 1
จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5
นิ้ว จานวน ๗ เครื่อง

๖๖,๐๐๐

-

๔๔,๐๐๐

๔๔,๐๐๐

กองคลัง

๑๐ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

- เพื่อทดแทนของเก่า - เครื่องสารองไฟ ขนาด
ที่ชารุด
800 VA จานวน ๖ เครื่อง

๙,๖๐๐

-

๓,๒๐๐

๓,๒๐๐

กองคลัง

ที่

แผนงาน

หมวด

๖

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

๗

แผนงานบริหารงานทั่วไป

๘

๙

ประเภท
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๒๕๖๑
(บาท)
180,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

- สานักปลัดฯ

- สานักปลัดฯ

๒๕๖๔
(บาท)

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์
- ทดแทนของเก่าที่
ชารุด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
- โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทางาน
แบบมีพนักพิงหุ้มหนัง
จานวน ๒ ชุด

๒๕๖๑
(บาท)
18,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

-

กองคลัง

๒๕๖๔
(บาท)

๑๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

๑๒

แผนงานเคหะและชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
- เพื่อให้การขนส่ง
ยานพาหนะและ เนื้อสัตว์และซากสัตว์
ขนส่ง
ถูกสุขลักษณะ

- รถขนส่งสัตว์ และซาก
สัตว์ (รถห้องเย็น)
จานวน ๑ คัน

1,300,000

-

-

-

กอง
สาธารณสุขฯ

๑๓

แผนงานสาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

- ทดแทนของเก่าที่
ชารุด

- เครื่องปรับอากาศ ชนิด
ติดฝาผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า
๑๘,๐๐๐ บีทยี ู จานวน ๑
เครื่อง

21,000

-

-

-

กอง
สาธารณสุขฯ

๑๔

แผนงานสาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

- เพื่อทดแทนของเก่า - โต๊ะพับอเนกประสงค์
ที่เสื่อมสภาพ
ขาเหล็กพับได้ ขนาด ๗๕
x๑๘๐ ซม. จานวน ๑๐ ตัว

20,000

-

-

-

กอง
สาธารณสุขฯ

๑๕

แผนงานสาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

- เพื่อใช้ในการจัดงาน - โต๊ะพับอเนกประสงค์
หรือกิจกรรมต่างๆ
หน้าสแตนเลสขาเหล็กพับ
ได้ ขนาด ๗๔x๑๘๐ ซม.
จานวน 5 ตัว

๓๑,๐๐๐

-

-

-

กอง
สาธารณสุขฯ

328

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

ที่

แผนงาน

หมวด

๑๖

แผนงานสาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

๑๗

แผนงานการพาณิชย์

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า - เพื่อดูแลรักษาความ - กล้องวงจรปิด ชนิด
และวิทยุ
ปลอดภัยและทดแทน เครื่อข่าย แบบมุมมอง
ของเก่าที่ชารุด
คงที่สาหรับติดตั้งภายใน
อาคาร จานวน 4 ตัว

34,000

๑๘

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่

33,000

- เพื่อใช้เก็บเอกสาร

- เพื่อใช้ในการเรียน
การสอนภาษาและ
กิจกรรมส่งเสริม
วัฒนธรรม

- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒
ชั้น ประตูบานเลื่อนแบบ
ทึบ ขนาด ๔ ฟุต จานวน
3 ใบ

- เครื่องมัลติมิเดีย
โปรเจคเตอร์ ขนาด
๓๐๐๐ ANSI Lumens
จานวน ๑ เครื่อง โรงเรียน
เทศบาล ๔ (โครงการ
ปรับปรุงใต้อาคารไพลิน
เป็นศูนย์การเรียนรู้ภาษา
และวัฒนธรรม)
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๒๕๖๑
(บาท)
๑๐,๕๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๒๕๖๔
(บาท)
-

-

กอง
สาธารณสุขฯ

34,000

-

- สถานีขนส่ง

-

-

- สานักการศึกษา

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

ที่

แผนงาน

หมวด

๑๙

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า - เพื่อใช้ในการเรียน
และวิทยุ
การสอนภาษาและ
กิจกรรมส่งเสริม
วัฒนธรรม

- เครื่องโทรทัศน์ แอลอีดี
ขนาด ๕๕ นิ้ว
จานวน ๑ เครื่อง โรงเรียน
เทศบาล ๔ (โครงการ
ปรับปรุงใต้อาคารไพลิน
เป็นศูนย์การเรียนรู้ภาษา
และวัฒนธรรม)

๒๐

แผนการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

- เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คสาหรับประมวลผล
จานวน ๑ เครื่อง
โรงเรียนเทศบาล ๔
(โครงการปรับปรุงใต้
อาคารไพลินเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม)

- เพื่อใช้ในการเรียน
การสอนภาษาและ
กิจกรรมส่งเสริม
วัฒนธรรม
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๒๕๖๑
(บาท)
32,000

21,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
-

-

- สานักการศึกษา

-

-

- สานักการศึกษา

๒๕๖๔
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

ที่

แผนงาน

หมวด

๒๑

แผนการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า - เพื่อใช้ในการเรียน
และวิทยุ
การสอนภาษาและ
กิจกรรมส่งเสริม
วัฒนธรรม

- เครื่องขยายเสียง
จานวน ๑ ชุด (เพาเวอร์
แอมป์) จานวน ๑ ตัว
พร้อมลาโพง จานวน ๒ ตัว
และ ไมโครโฟน จานวน
๑ ตัว โรงเรียนเทศบาล ๔
(โครงการปรับปรุงใต้
อาคารไพลินเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม)

๒๒

แผนการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
การศึกษา

- กระดานอัจฉริยะ ขนาด
ไม่น้อยกว่า ๘๐ นิ้ว พร้อม
อุปกรณ์ จานวน ๓ ชุด
โรงเรียนเทศบาล ๑,๒
และ ๔ (โครงการปรับปรุง
ห้องปฏิบตั ิการภาษาจีน)

- เพื่อใช้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
สาหรับนักเรียนระดับ
อนุบาลถึงมัธยมศึกษา
ตอนต้น
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๒๕๖๑
(บาท)
14,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
-

-

- สานักการศึกษา

420,000

-

-

- สานักการศึกษา

๒๕๖๔
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

ที่

แผนงาน

หมวด

๒๓

แผนการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า - เพื่อใช้จัดกิจกรรม
- โทรทัศน์ แอลอีดี ขนาด
และวิทยุ
การเรียนการสอน
๕๕ นิ้ว จานวน ๓ เครื่อง
สาหรับนักเรียนระดับ โรงเรียนเทศบาล ๑,๒
อนุบาลถึงมัธยมศึกษา และ ๔ (โครงการปรับปรุง
ตอนต้น
ห้องปฏิบตั ิการภาษาจีน)

๒๔

แผนการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
การศึกษา

- เพื่อใช้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
สาหรับนักเรียนระดับ
อนุบาลถถึง
มัธยมศึกษาตอนต้น

- เก้าอี้เลคเชอร์ จานวน
๑๐๕ ตัว โรงเรียนเทศบาล
๑,๒ และ ๔ (โครงการ
ปรับปรุงห้องปฏิบตั ิการ
ภาษาจีน)
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๒๕๖๑
(บาท)
96,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
-

-

- สานักการศึกษา

126,000

-

-

- สานักการศึกษา

๒๕๖๔
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

- สานักการศึกษา

ที่

แผนงาน

หมวด

๒๕

แผนการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

- เพื่อใช้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
สาหรับนักเรียนระดับ
อนุบาลถถึง
มัธยมศึกษาตอนต้น

- เครื่องปรับอากาศชนิด
แขวน มีระบบฟอกอากาศ
ขนาดไม่น้อยกว่า
๓๖,๐๐๐ บีทยี ู จานวน ๓
ตัว โรงเรียนเทศบาล ๑,๒
และ ๔ (โครงการ
ปรับปรุงห้องปฏิบตั ิการ
ภาษาจีน)

๒๖

แผนการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
การศึกษา

- เพื่อใช้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
สาหรับนักเรียนระดับ
อนุบาลถถึง
มัธยมศึกษาตอนต้น

- โต๊ะ-เก้าอี้ สาหรับ
ครูผู้สอน จานวน ๓ ชุด
โรงเรียนเทศบาล ๑,๒
และ ๔ (โครงการปรับปรุง
ห้องปฏิบตั ิการภาษาจีน)

22,500

-

-

- สานักการศึกษา

๒๗

แผนการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า - เพื่อใช้จัดกิจกรรม
และวิทยุ
การเรียนการสอน
สาหรับนักเรียนระดับ
อนุบาลถถึง
มัธยมศึกษาตอนต้น

- ลาโพงอเนกประสงค์
จานวน ๓ ชุด โรงเรียน
เทศบาล ๑,๒ และ ๔
(โครงการปรับปรุง
ห้องปฏิบตั ิการภาษาจีน)

19,500

-

-

- สานักการศึกษา
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๒๕๖๑
(บาท)
120,000

๒๕๖๔
(บาท)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

๒๘

แผนการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

- เพื่อพัฒนาทักษะ
- เครื่องคอมพิวเตอร์
และการเรียนรู้ของเด็ก สาหรับสานักงาน
ปฐมวัย
จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕
นิ้ว จานวน ๒๔ เครื่อง
โรงเรียนเทศบาล ๓

๒๙

แผนการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

- เพื่อพัฒนาทักษะ
- เครื่องสารองไฟ ขนาด
และการเรียนรู้ของเด็ก ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ AV
ปฐมวัย
จานวน ๒๔ เครื่อง
โรงเรียนเทศบาล ๓

๓๐

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า - เพื่อใช้ติดต่อสื่อสาร - ระบบเครื่องเสียง
และวิทยุ
ระหว่างอาคารเรียน ภายในอาคารเรียน ๓ หลัง
และการจัดกิจกรรม
และบริเวณสนามหน้าเสา
ต่างๆ
ธง จานวน ๑ ชุด โรงเรียน
เทศบาล ๑

๓๑

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์งาน
บ้านงานครัว

- เพื่อใช้ใส่นม

- ถังน้าแข็ง ขนาด ๑๒๐
ลิตร จานวน ๑ ถัง และ
ขนาด ๘๐ ลิตร จานวน ๕
ถัง ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กวัด
โก-ลกเทพวิมล
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งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
-

-

- สานักการศึกษา

76,800

-

-

- สานักการศึกษา

๑๕๐,๐๐๐

-

-

- สานักการศึกษา

๘,๕๐๐

-

-

- สานักการศึกษา

๒๕๖๑
(บาท)
384,000

๒๕๖๔
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

- สานักการศึกษา

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

๓๒

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

- เพื่อใช้ในงานธุรการ
และทาสื่อการเรียนรู้

๓๓

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

- เพื่อปรับบรรยากาศ - พัดลมติดผนัง
โรงอาหารให้เหมาะสม จานวน ๑๐ ตัว โรงเรียน
เทศบาล ๒

๒๕,๐๐๐

-

-

- สานักการศึกษา

๓๔

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

- เพื่อใช้ในการระบาย - พัดลมโรงงาน ขนาดไม่
อากาศในการจัด
ต่ากว่า ๒๒ นิ้ว จานวน ๓
กิจกรรมต่างๆ
เครือ่ ง โรงเรียนเทศบาล ๑

๑๕,๐๐๐

-

-

- สานักการศึกษา

๓๕

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

- เพื่อใช้ในกิจกรรม
ต่างๆ

- โต๊ะพับอเนกประสงค์
จานวน 36 ตัว โรงเรียน
เทศบาล ๓

79,200

-

-

- สานักการศึกษา

๓๖

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า - เพื่อรักษาความ
และวิทยุ
ปลอดภัย

- กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) และอุปกรณ์ต่างๆ
พร้อมติดตั้ง จานวน ๓
ชุด (ชุดละ ๘ ตัว รวม ๒๔
ตัว) โรงเรียนเทศบาล ๓

390,000

-

-

- สานักการศึกษา

- เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด
LED สี แบบ Network
จานวน ๒ เครื่อง ราคา
เครื่องละ ๑๒,๐๐๐ บาท
จานวน ๒ เครื่อง โรงเรียน
เทศบาล ๑
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๒๕๖๑
(บาท)
๒๔,๐๐๐

๒๕๖๔
(บาท)

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

- สานักการศึกษา

ที่

แผนงาน

หมวด

๓๗

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์ดนตรี - เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
และนาฏศิลป์
นันทนาการของ
นักเรียนและให้มีความ
พร้อมในการจัด
กิจกรรมต่างๆ

๓๘

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์ดนตรี - เพื่อส่งเสริมกิจกรรม - กลองใหญ่มาร์ชชิ่ง
และนาฏศิลป์
นันทนาการของ
จานวน ๔ ใบ
นักเรียนและให้มีความ โรงเรียนเทศบาล ๓
พร้อมในการจัด
กิจกรรมต่างๆ

38,000

-

-

- สานักการศึกษา

๓๙

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์ดนตรี - เพื่อส่งเสริมกิจกรรม - ทรัมเปต จานวน ๑๐
และนาฏศิลป์
นันทนาการของ
ตัว โรงเรียนเทศบาล ๓
นักเรียนและให้มีความ
พร้อมในการจัด
กิจกรรมต่างๆ

70,000

-

-

- สานักการศึกษา

๔๐

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์ดนตรี - เพื่อส่งเสริมกิจกรรม - มาร์ชชิ่งทูบา จานวน ๒
และนาฏศิลป์
นันทนาการของ
ตัว โรงเรียนเทศบาล ๓
นักเรียนและให้มีความ
พร้อมในการจัด
กิจกรรมต่างๆ

108,000

-

-

- สานักการศึกษา

- เมโลเดี้ยน
จานวน ๒๔ ตัว สาหรับ
นักเรียนประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๓
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๒๕๖๑
(บาท)
๓๖,๐๐๐

๒๕๖๔
(บาท)

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

- สานักการศึกษา

ที่

แผนงาน

หมวด

๔๑

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

- เพื่อใช้ในกิจกรรม
ต่างๆ

๔๒

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่

- เพื่อใช้ในการจัด
- เครื่องมัลติมีเดีย
กิจกรรมการเรียนรู้
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
และนาเสนองานต่างๆ ขนาด ๓,๐๐๐ ANSI
Lumens จานวน ๒
เครื่อง โรงเรียนเทศบาล ๔

66,000

-

-

- สานักการศึกษา

๔๓

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์งาน
บ้านงานครัว

- เพื่อใช้ในงานครัว

19,000

-

-

- สานักการศึกษา

- เก้าอี้พลาสติก จานวน
๕๐๐ ตัว สาหรับโรงเรียน
เทศบาล ๓ และเก้าอี้
พลาสติก จานวน ๒๐๐ ตัว
สาหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กเทศบาล (ราคาตัวละ
๓๐๐ บาท)

- ตู้เย็น ขนาด ๑๓ คิวบิก
ฟุต จานวน ๑ เครื่อง
ศพด.วัดโก-ลกเทพวิมล
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๒๕๖๑
(บาท)
210,000

๒๕๖๔
(บาท)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

๒๕๖๑
(บาท)
105,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

- สานักการศึกษา

150,000

-

-

- สานักการศึกษา

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

๔๔

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์งาน
บ้านงานครัว

- เพื่อให้นักเรียนมีน้า
ดื่มที่สะอาดไว้บริโภค

- เครื่องทาน้าเย็นแบบต่อ
ท่อ ๒ ก๊อก โรงเรียน
เทศบาล ๔,๒,๑ จานวน ๖
เครื่อง (รร.ท.๔ จานวน ๓
เครื่อง ,รร.ท.๒ จานวน ๑
เครื่อง, รร.ท.๑ จานวน ๒
เครื่อง)

๔๕

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
การศึกษา

- เพื่อใช้ในการเรียน
การสอนและทดแทน
ของเก่าที่ชารุด

- โต๊ะเก้าอี้นักเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๔
จานวน ๒๐๐ ชุด

๔๖

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

- เพื่อสร้างบรรยากาศ - พัดลมเพดาน พร้อม
ที่ดีในการเรียนการสอน ติดตั้ง ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
จานวน ๓๐ เครื่อง (พัด
ลมติดเพดาน ๔๘ นิ้ว
สาหรับ ศพด.เทศบาล ๑๐
เครื่อง,ศพด.โก-ลกเทพ
วิมล ๑๘ เครื่อง และ
ศพด.มัสยิดอะห์มาดียะห์
๒ เครื่อง)

60,000

-

-

- สานักการศึกษา

๔๗

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
การศึกษา

- ครูมีโต๊ะ เก้าอี้
เพียงพอ

28,000

-

-

- สานักการศึกษา

- โต๊ะและเก้าอี้ครู ศพด.
มัสยิดอัลอามีน จานวน ๔
ชุด
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๒๕๖๔
(บาท)

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

๔๘

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

๔๙

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า - เพื่อพัฒนาระบบ
และวิทยุ
การกระจายเสียง

๕๐

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

- เพื่อติดตั้งแผงกั้น
สาเร็จรูปยึดติด (แบ่ง
สัดส่วน ห้องประชุม
มหาราช)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
- แผงกั้นสาเร็จรูปห้อง
ประชุมมหาราช ขนาด
๓.๐๐x๘.๐๐ ม.
จานวน ๑ ชุด
- เครื่องขยายเสียงพร้อม
ติดผนัง ไมโครโฟนแบบ
สาย ไมโครโฟนลอยคู่
DVD Player witch USB
สายครอปวาย์ ๒ core
พร้อมติดตั้ง จานวน ๑ ชุด
ศพด.มัสยิดอะห์มาดียะห์

- เพื่อทดแทนของเก่า - เครื่องคอมพิวเตอร์
ที่ชารุดและใช้ในงาน สาหรับสานักการศึกษา
พัสดุสานักการศึกษา (เครือ่ งคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ ๑ จานวน ๑ ชุด
จอไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว
มีความจาหลักในการ
แสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑
GB)
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งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
-

-

- สานักการศึกษา

27,000

-

-

- สานักการศึกษา

๒๒,๐๐๐

-

-

- สานักการศึกษา

๒๕๖๑
(บาท)
65,000

๒๕๖๔
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

- สานักการศึกษา

ที่

แผนงาน

หมวด

๕๑

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่

- เพื่อใช้ในการเก็บ
ภาพกิจกรรมต่างๆ
ในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

๕๒

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

- เพื่อเพิ่ม
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์
ประสิทธิภาพในการ ชนิด LED สีแบบ
พิมพ์หนังสือราชการ Network จานวน ๒ เครื่อง
และเอกสารต่างๆ ใช้
ในหน่วยศึกษานิเทศก์
และงานธุรการ

๒๔,๐๐๐

-

-

- สานักการศึกษา

๕๓

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

- เพื่อใช้ปฎิบตั ิงานที่
ศูนย์เยาวชน

- โต๊ะพร้อมเก้าอี้
จานวน ๕ ชุด

40,000

-

-

- กองสวัสดิการฯ

๕๔

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

- เพื่อให้ศูนย์เยาวชนมี - เก้าอี้พลาสติก
เก้าอี้พลาสติกไว้
จานวน 100 ตัว
สาหรับจัดกิจกรรม

16,000

-

-

- กองสวัสดิการฯ

- กล้องดิจิตอล ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า ๒๐
ล้านพิกเซล สาหรับ
ศพด.อัลอามีน, ศพด.
เทศบาล และ ศพด.
มัสยิดอะห์มาดียะห์
จานวน ๓ ตัว)
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๒๕๖๑
(บาท)
54,000

๒๕๖๔
(บาท)

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

- กองสวัสดิการฯ

ที่

แผนงาน

หมวด

๕๕

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

๕๖

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์โรงงาน - เพื่อความสะดวกใน - เครื่องเจียรชนิดมือถือ
การฝึกอบรมพัฒอาชีพ ขนาดกลาง จานวน ๑
ให้กับเยาวชน
เครือ่ ง

4,500

-

-

- กองสวัสดิการฯ

๕๗

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์โรงงาน - เพื่อความสะดวกใน - เครื่องเจียรชนิดมือถือ
การฝึกอบรมพัฒอาชีพ ชนิดมอเตอร์ตั้งโต๊ะ 2 หัว
ให้กับเยาวชน
(ด้ามหยาบ และละเอียด
จานวน ๑ เครื่อง

๗,๘๐๐

-

-

- กองสวัสดิการฯ

๕๘

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
ก่อสร้าง

- เพื่อความสะดวกใน - สว่านชนิดแท่นเจาะ
การฝึกอบรมพัฒอาชีพ จานวน ๑ เครื่อง
ให้กับเยาวชน

8,500

-

-

- กองสวัสดิการฯ

๕๙

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
ก่อสร้าง

- เพื่อความสะดวกใน - สว่านชนิดมือถือขนาด
การฝึกอบรมพัฒอาชีพ เล็ก จานวน ๑ เครื่อง
ให้กับเยาวชน

2,500

-

-

- กองสวัสดิการฯ

- เพื่อใช้ปฎิบตั ิงานที่
ศูนย์เยาวชน

- โต๊ะพับเอนกประสงค์
ขนาด 90 x 60 x 75
(กว้างxยาวxสูง ) จานวน
6 ตัว
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๒๕๖๑
(บาท)
4,500

๒๕๖๔
(บาท)

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

- กองสวัสดิการฯ

๗,๕๐๐

-

-

- กองสวัสดิการฯ

ที่

แผนงาน

หมวด

๖๐

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์โรงงาน - เพื่อความสะดวกใน - เครื่องเจียรชนิดมือถือ
การฝึกอาชีพอบรม
แบบหมอทาฟัน จานวน ๑
พัฒนาอาชีพให้กับ
เครื่อง
เยาวชน

๖๑

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์โรงงาน - เพื่อความสะดวกใน - เลื่อยฉลุชนิดแท่น
การฝึกอาชีพอบรม
จานวน ๑ เครื่อง
พัฒนาอาชีพให้กับ
เยาวชน

๖๒

แผนงานเคหะและชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์งาน
บ้านงานครัว

- เพื่อทดแทนของเก่า - เครื่องตัดหญ้าแบบ
ที่ชารุด
สะพายไหล่ แบบข้อแข็ง
ขนาดไม่ต่ากว่า ๑.๕
แรงม้า ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ากว่า ๓๐ ซีซี
พร้อมใบมีด จานวน ๘
เครื่องๆ ละ ๙,๕๐๐ บาท

38,000

-

38,000

-

กองช่าง

๖๓

แผนงานเคหะและชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

- เพื่อให้มีโต๊ะทางาน
และเก้าอี้เพียงพอต่อ
จานวนพนักงาน

๑๓,๐๐๐

-

-

-

กองช่าง

- โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้
(โต๊ะเหล็กขนาดไม่น้อย
กว่า ๓.๘ ฟุต พร้อมเก้าอี้
มีพนักพิงสูง จานวน ๒
ชุด) โต๊ะ ตัวละ 3,600
บาท เก้าอี้ ตัวละ 2,๙๐๐
บาท
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๒๕๖๑
(บาท)
๔,๒๐๐

๒๕๖๔
(บาท)

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

-

กองช่าง

ที่

แผนงาน

หมวด

๖๔

แผนงานเคหะและชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน - เพื่อทดแทนของเก่า - เต้นท์ ขนาด ๕ x ๑๒
ที่ชารุดเสียหาย
เมตร จานวน ๑๐ หลัง ๆ
ซึ่งได้มาเมื่อ ๒ มีนาคม ละ ๑๗,๐๐๐ บาท
๒๕๕๔

๖๕

แผนงานเคหะและชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

- เพื่อใช้ในงานรัฐพิธี - โต๊ะขาว ขาเหล็กพับได้
และประเพณีต่างๆ
จานวน ๕๐ ตัว ตัวละ
๑,๘๐๐ บาท โต๊ะพับ
อเนกประสงค์ ขนาด ๖๐
x๑๕๐x๗๕ ซม. ขาโต๊ะชุบ
โครเมี่ยม มีปุ่มปรับขาดันได้

๙๐,๐๐๐

-

-

-

กองช่าง

๖๖

แผนงานเคหะและชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

- เพื่อใช้ในงานรัฐพิธี - เก้าอี้พลาสติก จานวน
และประเพณีต่างๆ
๕๐๐ ตัว ตัวละ ๒๗๐ บาท

๑๓๕,๐๐๐

-

-

-

กองช่าง

๖๗

แผนงานเคหะและชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

- เพื่อให้เพียงพอต่อ - เครื่องคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ และทดแทน สาหรับงานประมวลผล
ของเก่าที่ชารุด
แบบที่ ๑ จานวน ๑๐
เครื่อง เครื่องละ ๒๒,๐๐๐
บาท

๖๖,๐๐๐

44,000

44,000

22,000

กองช่าง

๖๘ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่

- เพื่อใช้ในการ
- กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ
บันทึกภาพโครงการ ดิจติ อล ความละเอียด ๑๖
และการปฏิบตั ิงานต่างๆ ล้านพิกเซล จานวน ๑ ตัว

9,000

-

-

-

กองช่าง
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๒๕๖๑
(บาท)
๑๗๐,๐๐๐

๒๕๖๔
(บาท)

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

ที่

แผนงาน

หมวด

๖๙

แผนงานเคหะและชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

- เพื่อใช้ในการจัดเก็บ - ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
เอกสารราชการต่างๆ บานกระจกเลื่อน ขนาด ๔
ให้เป็นระเบียบ
ฟุต จานวน ๒ ตู้ ๆ ละ
๓,๘๐๐ บาท

๗๐

แผนงานเคหะและชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์งาน
บ้านงานครัว

- เพื่อทดแทนของเก่า - เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้
ที่ชารุด
ชนิดใช้เครื่องยนต์ แบบ
มือถือ ใบมีดขนาดไม่น้อย
กว่า ๒๙.๕ นิ้ว จานวน ๔
เครื่อง เครื่องละ ๑๗,๖๐๐
บาท

๓๕,๒๐๐

๗๑

แผนงานเคหะและชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

- เพื่อป้องกันการ
- เครื่องสารองไฟ ขนาด
กระชากของไฟและ
๘๐๐ AV จานวน ๑๐
จ่ายไฟสารองกรณีเกิด เครื่อง
ไฟดับหรือไฟตก

๙,๖๐๐
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๒๕๖๑
(บาท)
7,600

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๒๕๖๔
(บาท)
-

-

กองช่าง

-

๓๕,๒๐๐

-

กองช่าง

๙,๖๐๐

๖,๔๐๐

๙,๖๐๐

กองช่าง

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

ที่

แผนงาน

หมวด

๗๒

แผนงานเคหะและชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์กีฬา

- เพื่อเสริมสร้าง
กล้ามเนื้อ ทักษะ ให้แก่
เด็กและเยาวชน ให้มี
สุขภาพแข็งแรงสมวัย

- เครื่องออกกาลังกาย
ประกอบด้วย ชุดหลังคาไฟ
เบอร์กลาสทรงสามเหลี่ยม
๔ ชุด, ชุดท่อสไลด์ไฟ
เบอร์กลาส ๒ ชุด, ชุด
สะพานไม้ ๑ ชุด, ชุด
สะพานสลิงค์ ๑ ชุด, ชุด
บันไดเชือก ๑ ชุด, ชุด
บันไดเหล็ก ๒ ชุด ,ชุด
บันไดไฟเบอร์กลาส ๒ ชุด,
แผ่นพื้นไฟเบอร์กลาส ๒
ชุด, ฝาข้างไฟเบอร์กลาส
๒ ชุด, ป้ายไฟเบอร์กลาส
รูปปลา FUNNY WORD
๑ ชุด และแผ่นยางพารา
ปูพื้น ๓ ตร.ม.

๗๓

แผนงานเคหะและชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน - เพื่อทดแทนของเก่า
ที่ชารุด

- เต้นท์กระโจม ขนาด
๔x๔ เมตร จานวน ๑๕
หลัง ๆ ละ ๑๗,๐๐๐ บาท
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๒๕๖๑
(บาท)
๑,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๕,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

-

กองช่าง

-

-

-

กองช่าง

๒๕๖๔
(บาท)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
7,900

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

-

กองช่าง

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

๗๔

แผนงานเคหะและชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

- เพื่อทดแทนของเก่า - เครื่องพิมพ์
ที่ชารุด
Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) จานวน ๑
เครื่อง

๗๕

แผนงานเคหะและชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

- เพื่อใช้ในสานักงาน
และทดแทนของเก่าที่
ชารุด

- เก้าอี้บนุ วม จานวน ๑๐
ตัว ตัวละ ๖๐๐ บาท

๖,๐๐๐

-

-

-

กองช่าง

๗๖

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
- เพื่อใช้ในการออก
- รถยนต์นั่ง ๔ ประตู
ยานพาหนะและ สารวจ โครงการต่างๆ เครื่องยนต์เบนซิน
ขนส่ง
และปฏิบตั ิงานตามที่ ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน
ได้รับมอบหมาย
๑,๖๐๐ ซีซี จานวน ๑ คัน

๘๙๐,๐๐๐

-

-

-

กองช่าง

๗๗ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

- คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
สาหรับการตัดต่อ จานวน
๑ เครื่อง

27,000

-

-

- กองวิชาการ

๗๘ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

- เครื่องสารองไฟ ไม่น้อย
กว่า ๘๐๐ AV จานวน ๓
เครื่อง

๙,๖๐๐

-

-

- กองวิชาการ

๗๙ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า - เพื่อเพิ่ม
และวิทยุ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

- เครื่องบันทึกเสียง
ดิจิตอล พร้อม USB ในตัว
จานวน ๑ ชุด

3,500

-

-

- กองวิชาการ
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๒๕๖๑
(บาท)
๗,๙๐๐

๒๕๖๔
(บาท)

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
- ไมโครโฟนไวเลต
จานวน ๒ ชุด

๒๕๖๑
(บาท)
๒๐,๐๐๐

๘๐ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า - เพื่อเพิ่ม
และวิทยุ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

๘๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

- เพื่อทดแทนของเก่า - เครื่องคอมพิวเตอร์
ที่ชารุด
จานวน ๑ เครื่อง

-

๘๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

- เพื่อทดแทนของเก่า - เครื่องพิมพ์ จานวน ๑
ที่ชารุด
เครื่อง

๘๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

- เพื่อทดแทนของเก่า
ที่ชารุด

๘๔

แผนงานสาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ทางาน

๘๕

แผนงานสาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
- เพื่อทดแทนคันเก่าที่ - รถจักรยานยนต์ ไม่
ยานพาหนะและ ชารุดและเสื่อมสภาพ น้อยกว่า ๑๑๐ ซี.ซี.
ขนส่ง
จานวน ๑ คัน

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
-

๒๕๖๔
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

- กองวิชาการ

๒๒,๐๐๐

-

- สานักปลัดฯ

-

3,300

-

- สานักปลัดฯ

- เครื่องสารองไฟ จานวน
๑ เครื่อง

-

3,200

-

- สานักปลัดฯ

- เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
สานักงาน มีหน่วย
ประมวลผลกลาง CPU ไม่
น้อยกว่า ๒ แกนหลัก มี
หน่วยความ จาหลัก
(RAM) ชนิด DDR หรือ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
จานวน ๑ เครื่อง

-

๑๖,๐๐๐

-

- กองสาธาณสุขฯ

-

๓๘,๐๐๐

-

- กองสาธาณสุขฯ
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ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

ที่

แผนงาน

หมวด

๘๖

แผนงานสาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

- เพื่อใช้ในการจัดงาน - เก้าอี้พลาสติก จานวน
หรือกิจกรรมต่างๆ
๑๐๐ ตัว

-

๘๗

แผนงานสาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

- เพื่อใช้ในการจัดงาน
หรือกิจกรรมต่างๆ

-

๘๘

แผนงานการพาณิชย์

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

- เพื่อทดแทนของเก่า - เก้าอี้พกั คอย ขนาด ๔
ที่ชารุด
แถว จานวน ๑๕ ตัว

๘๙

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

๙๐

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
๓๐,๐๐๐

๒๕๖๔
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

- กองสาธาณสุขฯ

๓๕,๐๐๐

-

- กองสาธาณสุขฯ

-

๖๐,๐๐๐

-

- สถานีขนส่ง

- ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า - เพื่อทดแทนของเก่า - โทรทัศน์สี พร้อมเครื่อง
และวิทยุ
ที่ชารุด
เล่น DVD โรงเรียน
เทศบาล ๑ จานวน ๑๘
ชุด, ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาล จานวน ๒ ชุด,
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กมัสยิด
อะห์มาดียะห์ จานวน ๒
ชุด, ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กอัลอามีน จานวน ๒ ชุด

-

240,000

-

- สานักการศึกษา

- ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

-

10,000

-

- สานักการศึกษา

- เก้าอี้บนุ วม จานวน ๕๐
ตัว

- เพื่อใช้เก็บผลงานใน - ตู้โชว์ติดผนัง จานวน ๕
กิจกรรมต่างๆ ทั้งใน ใบ โรงเรียนเทศบาล ๑
และนอกโรงเรียน
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

๙๑

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

๙๒

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า - เพื่อใช้จัดกิจกรรม
และวิทยุ
การเรียนการสอน
และการประชุมใน
กิจกรรมต่างๆ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

- เพื่อใช้ประกอบการ - กระดานไวท์บอร์ด
สอนของครู
ขนาด ๑๒๐x๒๔๐ ซม.
จานวน ๖ แผ่น โรงเรียน
เทศบาล ๑
- เครื่องขยายเสียง แบบ
POEER MIXED
กาลังขยายเสียงไม่ต่ากว่า
๑๐๐ วัตต์ พร้อมด้วย
ลาโพงแบบ ๒ ทาง จานวน
๑ คู่ และไมโครโฟนชนิด
มีสาย จานวน ๒ ตัว
โรงเรียนเทศบาล ๑
(โครงการปรับปรุงห้อง
ประชุมเล็ก)
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๒๕๖๑
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
๒๔,๐๐๐

100,000

๒๕๖๔
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

- สานักการศึกษา

-

- สานักการศึกษา

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

ที่

แผนงาน

หมวด

๙๓

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่

- เพื่อใช้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอน และ
การประชุมในกิจกรรม
ต่างๆ

- เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ
จานวน ๑ เครื่อง สามารถ
ใช้ร่วมกับโทรทัศน์วดี ีโอ
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์
ความละเอียด ไม่ต่ากว่า
๘๕๐,๐๐๐ Pixels,มี
ระบบการซูมภาพไม่น้อย
กว่า ๑๖x ๒xOptical,๘
xDigital),มีช่องต่อ
สัญญาณ Input/Output
อย่างน้อย RGBx๒
S-Videox๑ Videox๑
USB และ RS-๒๓๒
โรงเรียนเทศบาล ๑
(โครงการปรับปรุงห้อง
ประชุมเล็ก)

-

๙๔

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่

- เพื่อใช้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
และการประชุมใน
กิจกรรมต่างๆ

- เครื่องมัลติมิเดีย
โปรเจคเตอร์ จานวน ๑
เครื่อง ใช้ LCD Panel
หรือระบบ DLP ระดับ
XGA ขนาด ๒,๕๐๐ ANSL
โรงเรียนเทศบาล ๑
(โครงการปรับปรุงห้อง
ประชุมเล็ก)

-
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๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
24,000

24,000

๒๕๖๔
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

- สานักการศึกษา

-

- สานักการศึกษา

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

ที่

แผนงาน

หมวด

๙๕

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

- เพื่อใช้ในการเก็บ
อุปกรณ์สาหรับการ
แสดงของนักเรียน

- ตู้เก็บเสื้อผ้า จานวน ๔
ใบ โรงเรียนเทศบาล ๑

-

๙๖

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
การศึกษา

- เพื่อใช้ในการเรียน
การสอนและทดแทน
ของเก่าที่ชารุด

- ชุดโต๊ะ-เก้าอี้อนุบาล
จานวน ๕๐ ชุด
โรงเรียนเทศบาล ๑

-

๙๗

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

- เพื่อใช้ในการจัดเก็บ
เอกสารงานธุรการ

- ตู้เหล็ก ๒ บาน จานวน
๑๐ ใบ (ใบละ ๕,๐๐๐)
โรงเรียนเทศบาล ๑

๙๘

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

๙๙

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

๑๐๐

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
40,000

๒๕๖๔
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

- สานักการศึกษา

150,000

-

- สานักการศึกษา

-

55,000

-

- สานักการศึกษา

- เพื่อพัฒนาทักษะ
- เครื่องคอมพิวเตอร์
ของนักเรียนชั้น
สาหรับสานักงาน
ประถมศึกษา ปีที่ ๑-๓ จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕
นิ้ว จานวน ๒๔ เครื่อง
โรงเรียนเทศบาล ๓

-

384,000

-

- สานักการศึกษา

- ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

- เพื่อพัฒนาทักษะ
- เครื่องสารองไฟ ขนาด
และการเรียนรู้ของ
๘๐๐ AV จานวน ๒๔
นักเรียนชั้น
เครื่อง โรงเรียนเทศบาล ๓
ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

-

76,800

-

- สานักการศึกษา

- ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

- เพื่อใช้ในกิจกรรม
ต่างๆ

-

162,500

-

- สานักการศึกษา

- เก้าอี้เหล็กบุนวม
จานวน ๒๕๐ ตัว โรงเรียน
เทศบาล ๓
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

๑๐๑

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

๑๐๒

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า - เพื่อใช้ในการจัด
และวิทยุ
กิจกรรมต่างๆของ
โรงเรียน

๑๐๓

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่

- ใช้เก็บเอกสารใน
แผนงานต่างๆ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

๒๕๖๑
(บาท)

- ตู้กระจกบานเลื่อน
สาหรับ โรงเรียนเทศบาล
๔ จานวน ๖ ใบ, ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
จานวน ๖ ใบ ,ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กมัสยิดอัลอามีน
จานวน ๖ ใบ ,ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กอะห์มาดียะห์
จานวน ๖ ใบ และ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดโก-ลก
เทพวิมล จานวน ๖ ใบ
(ใบละ ๔,๓๐๐)

-

- ลาโพงกระจายเสียง
จานวน ๘ ตัว โรงเรียน
เทศบาล ๔

-

-

- เพื่อใช้เป็นสื่อในการ - เครื่องมัลติมีเดีย
เรียนการสอน
โปรเจคเตอร์ แบบ VAGA
และจอรับภาพ ชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น
ทะแยงมุม ๑๐๐ นิ้ว
จานวน ๑ จอ ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กเทศบาล
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งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
154,800

๒๕๖๔
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

- สานักการศึกษา

48,000

-

- สานักการศึกษา

52,500

-

- สานักการศึกษา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

๑๐๔

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

- เพื่อใช้สาหรับงาน
สานักงานและงาน
มัลติมีเดีย

- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค
สาหรับงานสานักงาน
จานวน ๑ เครื่อง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

-

๑๐๕

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

- เพื่อให้เด็กได้วางที่
นอนให้เป็นระเบียบ

- ชั้นวางของ ขนาด ๘๗x
๔๗x๓๐ จานวน ๔ ชุด
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
มัสยิดอัลอามีน

-

๑๐๖

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

- เพื่อใช้ในงาน
เอกสารต่างๆ

- คอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผลแบบที่ ๑
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กมัสยิด
อะห์มาดียะห์ จานวน ๑
ชุด

-
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๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
16,000

๒๕๖๔
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

- สานักการศึกษา

8,000

-

- สานักการศึกษา

22,000

-

- สานักการศึกษา

ที่

แผนงาน

หมวด

๑๐๗

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์กีฬา

- เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้และพัฒนาการ
ของเด็ก

๑๐๘

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์งาน
บ้านงานครัว

- เพื่อใส่น้าให้เด็กเล็ก - คูลเลอร์น้าดื่ม ขนาด
ดื่ม
๒๔ ซม. ความจุ ๑๑.๗
ลิตร จานวน ๕ ใบ ศูนย์
พัฒนาเด็กวัดโก-ลกเทพ
วิมล

-

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

- เพื่อให้มีเก้าอี้ทางาน - เก้าอี้มีพนักพิงแบบสูง
เพียงพอต่อจานวน
หุ้มหนัง จานวน ๓ ตัว
พนักงาน
ตัวละ ๒,๙๐๐ บาท

-

๑๐๙ แผนงานเคหะและชุมชน

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
- เครื่องเล่นสนาม
พลาสติก ชุดเล็ก จานวน
๑ ชุด ศพด.วัดโก-ลกเทพ
วิมล
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๒๕๖๑
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
43,800

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๒๕๖๔
(บาท)
-

- สานักการศึกษา

9,500

-

- สานักการศึกษา

8,700

-

-

กองช่าง

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

๑๑๐ แผนงานเคหะและชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

๑๑๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
- เพื่อทดแทนของเก่า - รถบรรทุก ๖ ล้อ
ยานพาหนะและ ที่ชารุดเสียหาย
จานวน ๑ คัน ขนาดไม่
ขนส่ง
น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า
พร้อมกระบะเหล็ก ยาวไม่
น้อยกว่า ๔.๕๐ เมตร

๑๑๒ แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
- เพื่อใช้ช่วยเหลือ
ยานพาหนะและ ผู้ประสบภัย
ขนส่ง

๑๑๓

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

แผนงานสาธารณสุข

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ทางานด้านการเขียน
แบบ ออกแบบ

- เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ ๒ จานวน ๒ เครื่อง

๒๕๖๑
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
๒๙,๐๐๐

-

๒๕๖๔
(บาท)
๒๙,๐๐๐

-

1,300,000

-

- เรืออลูมิเนียมท้องแบน
พร้อมเครื่องยนต์ ยาว 4.2
เมตร กว้าง 1.6 เมตร ลึก
0.5 เมตร จานวน ๑ คัน

-

-

๓๐๐,๐๐๐

- ทดแทนเครื่องเก่าที่ - เครื่องคอมพิวเตอร์
ชารุด
จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5
นิ้ว จานวน ๑ เครื่อง

-

-

๑๖,๐๐๐
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

- สานักปลัดฯ

- กองสาธารณสุขฯ

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

๑๑๔

แผนงานสาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

๑๑๕ แผนงานเคหะและชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
- ทดแทนของเก่าที่
ยานพาหนะและ ชารุดและเสื่อมสภาพ
ขนส่ง

๑๑๖ แผนงานเคหะและชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

- ทดแทนเครื่องเก่าที่ - เครื่องพิมพ์ ชนิด
ชารุด
เลเซอร์/ชนิด LED
จานวน ๑ เครื่อง

๒๕๖๑
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
๓,๓๐๐

๒๕๖๔
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
- กองสาธารณสุขฯ

- รถยนต์บรรทุก
แบบกระบะเทท้าย ขนาด
๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบ ไม่ต่ากว่า
๖๐๐๐ ซีซี จานวน ๑ คัน

-

-

๒,๐๐๐,๐๐๐

- กองสาธารณสุขฯ

- เพิ่มประสิทธภาพใน - แปรงกวาดรถดูดฝุ่น
การปฏิบตั ิงาน
ตัวกลาง ๑ อัน และตัวข้าง
๒ อัน

-

-

๘๐,๐๐๐

- กองสาธารณสุขฯ
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ที่

แผนงาน

หมวด

๑๑๗

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

ประเภท
- ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

วัตถุประสงค์
- เพื่อปรับ
สภาพแวดล้อมใน
ห้องสมุดให้เหมาะสม
ในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ชนิดแขวน สาหรับ (1)
รร.ท.4ไม่น้อยกว่า
36,000 บีทยี ู จานวน 4
ตัว (2) ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กเทศบาล ขนาดไม่น้อย
กว่า 24,000 บีทยี ู
จานวน ๘ เครื่อง (3)
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กวัดฯ
ขนาดไม่น้อยกว่า
24,000 บีทยี ู จานวน ๔
เครื่อง และ ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กมัสยิด อัลอามีน
ขนาดไม่น้อยกว่า
24,000 บีทยี ู จานวน ๒
เครื่อง
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๒๕๖๑
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
๕๘๐,๐๐๐

๒๕๖๔
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
- สานักการศึกษา

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
32,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่

แผนงาน

หมวด

๑๑๘

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

- เพื่อใช้ในการเก็บสื่อ - ตู้จัดเก็บ จานวน ๘ ใบ
ต่างๆ และเก็บชุด
โรงเรียนเทศบาล ๑
ละหมาด

-

๑๑๙

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

- เพื่อใช้ในการจัดเก็บ - ตู้วางหนังสือ จานวน ๔
หนังสือ ห้องสื่อ
ใบ โรงเรียนเทศบาล ๑

-

-

16,000

- สานักการศึกษา

๑๒๐

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
การศึกษา

- เพื่อทดแทนของเก่า - โต๊ะ-เก้าอี้ ครู จานวน
ที่ชารุด
๑๔ ชุด โรงเรียนเทศบาล ๑

-

-

98,000

- สานักการศึกษา

๑๒๑

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่

- เพื่อใช้เก็บผลงานใน - กล้องถ่ายภาพความ
กิจกรรมต่างๆของ
ละเอียดไม่น้อยกว่า ๒๐
โรงเรียน
ล้านพิกเซล พร้อมขาตั้ง
กล้อง โรงเรียนเทศบาล ๑
จานวน ๑ ชุด

-

-

50,000

- สานักการศึกษา

๑๒๒

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

- เพื่องานสร้าง
มัลติมีเดียภายใน
โรงเรียน

-

-

21,000

- สานักการศึกษา

- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค
สาหรับงานประมวลผล
จานวน ๑ เครื่อง โรงเรียน
เทศบาล ๑
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๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

- สานักการศึกษา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
41,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

๑๒๓

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

- เพื่อใช้ในงาน
- เครื่องพิมพ์ชนิด
ทะเบียน ของโรงเรียน เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา
แบบ Network จานวน ๑
เครื่อง โรงเรียนเทศบาล ๑

-

๑๒๔

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

- ใช้ในงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบุคคากร
และประชาสัมพันธ์
ต่างๆของโรงเรียน

- เครื่องพิมพ์
Multifunction เลเซอร์/
ชนิด LED สี จานวน ๓
เครื่อง โรงเรียนเทศบาล ๑

-

-

51,000

- สานักการศึกษา

๑๒๕

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่

- เพื่อใช้เป็นสื่อในการ
เรียนการสอนและการ
ประชุมต่างๆ ภายใน
โรงเรียน

- เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ จานวน ๓
เครื่อง และเครื่องฉายภาพ
จานวน ๓ เครื่อง
โรงเรียนเทศบาล ๑

-

-

171,000

- สานักการศึกษา

๑๒๖

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

- เพื่อใช้วางอุปกรณ์ - ชั้นวางของ
การเรียนการสอนของ อเนกประสงค์ จานวน ๒๔
โรงเรียน
ใบ โรงเรียนเทศบาล ๑

-

-

120,000

- สานักการศึกษา

๑๒๗

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

- เพื่อใช้ในการจัด
- แท่นพูด จานวน ๑ ตัว
กิจกรรมในห้องประชุม (โพเดียม) โรงเรียน
โรงเรียน
เทศบาล ๑

-

-

๗,๐๐๐

- สานักการศึกษา
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๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

- สานักการศึกษา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
160,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

๑๒๘

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

- เพื่อใช้ในการเรียนรู้ - เครื่องคอมพิวเตอร์
ของเด็กอนุบาล
(สานักงาน) จานวน ๑๐
เครื่อง โรงเรียนเทศบาล ๑

-

๑๒๙

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

- เพื่อใช้ในการเรียนรู้ - เครื่องสารองไฟ
ของเด็กอนุบาล
(ขนาด ๘๐๐ VA)
จานวน ๑๐ เครื่อง
โรงเรียนเทศบาล ๑

-

-

32,000

- สานักการศึกษา

๑๓๐

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

- เพื่อใช้ในการวางชุด - โต๊ะ-เก้าอี้ คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ สาหรับ จานวน ๑๐ ชุด โรงเรียน
ห้องอนุบาล
เทศบาล ๑

-

-

70,000

- สานักการศึกษา

๑๓๑

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า - เพื่อใช้เป็นสื่อ
- โทรทัศน์สีจอแบน
และวิทยุ
ประกอบการเรียนการ จานวน ๔ เครื่อง โรงเรียน
สอนและทดแทนของ เทศบาล ๑
เก่าที่ชารุด

-

-

120,000

- สานักการศึกษา

๑๓๒

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

-

-

384,000

- สานักการศึกษา

- เพื่อพัฒนาและ
ทักษะการเรียนรู้ของ
เด็กประถมศึกษา
ป. ๔-๖

- เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับสานักงาน
จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕
นิ้ว จานวน ๒๔ เครื่อง
โรงเรียนเทศบาล ๓
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๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

- สานักการศึกษา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
๗๖,๘๐๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

๑๓๓

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

- เพื่อพัฒนาและ
พัฒนาทักษะและการ
เรียนรู้ของเด็ก
ประถมศึกษา ป. ๔-๖

๑๓๔

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

- เพื่อใช้ในการสืบค้น - เครื่องคอมพิวเตอร์
ข้อมูลในการจัด
สาหรับงานประมวลผล
กิจกรรมการเรียนรู้
แบบที่ ๑ จานวน ๑๐ ชุด
และการค้นคว้าของ
ประจาห้องสมุด โรงเรียน
นักเรียน
เทศบาล ๔

-

-

220,000

- สานักการศึกษา

๑๓๕

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
การเกษตร

- เพื่อใช้ในการสูบ
น้าประปาในอาคาร
เรียนทดแทนเครื่อง
เก่าที่ชารุด

- เครื่องสูบน้าชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้า
1500 ลิตร/นาที จานวน
1 เครื่อง ประจาอาคาร
เรียนไพลินโรงเรียน
เทศบาล ๔

-

-

20,000

- สานักการศึกษา

๑๓๖

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์งาน
บ้านงานครัว

- เพื่อใช้ในการทา
ความสะอาดผ้าและ
ทดแทนเครื่องเก่าที่
ชารุด

- เครื่องซักผ้าชนิดถัง
แบบธรรมดา ขนาด ๑๕
กิโลกรัม จานวน 1 เครื่อง
โรงเรียนเทศบาล ๔

-

-

18,000

- สานักการศึกษา

- เครื่องสารองไฟ ขนาด
ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ AV
จานวน ๒๔ เครื่อง
โรงเรียนเทศบาล ๓
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๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๔
(บาท)

- สานักการศึกษา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
42,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

๑๓๗

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

- เพื่อใช้ในการ
- เครื่องคอมพิวเตอร์
ประมวลผลและ
โน้ตบุ้ค สาหรับงาน
นาเสนอผลงานโรงเรียน ประมวลผล จานวน 2
เครื่อง (เครื่องละ
๒๑,๐๐๐) โรงเรียน
เทศบาล ๔

-

๑๓๘

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่

- เพื่อใช้เป็นสื่อในการ - เครื่องมัลติมีเดีย
เรียนการสอน
โปรเจคเตอร์ แบบ VAGA
และจอรับภาพ ชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น
ทะแยงมุม ๑๐๐ นิ้ว
จานวน ๑ จอ สาหรับ
ศพด. วัดโก-ลกเทพวิมล
จานวน 1 ชุด และ ศพด.
มัสยิดอะห์มาดียะห์
จานวน ๑ ชุด

-

-

105,000

- สานักการศึกษา

๑๓๙

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
- เพื่อใช้ในการปฐม
วิทยาศาสตร์หรือ พยาบาลเบื้องต้น
การแพทย์
สาหรับเด็กที่ได้รับ
อุบตั ิเหตุหรือป่วย

-

-

๓,๐๐๐

- สานักการศึกษา

- ตู้ยาสามัญประจาบ้าน
ขนาด ๔๐x12.5x77 ซม.
จานวน 5 ตู้
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๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

- สานักการศึกษา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

- ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

- เพื่อใช้ในห้องเรียน
คอมพิวเตอร์ ใน
กิจกรรมการเรียนรู้
การค้นคว้าต่างๆและ
ทดแทนของเก่าที่ชารุด

- เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ ๑ จอขนาดไม่น้อย
กว่า ๑๘.๕ นิ้ว จานวน ๒๐
เครื่อง โรงเรียนเทศบาล ๔

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
-

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

- เพื่อใช้ในห้องเรียน - เครื่องสารองไฟ ขนาด
คอมพิวเตอร์ ใน
๘๐๐ AV จานวน ๒๐
กิจกรรมการเรียนรู้
เครือ่ ง โรงเรียนเทศบาล ๔
การค้นคว้าต่างๆและ
ทดแทนของเก่าที่ชารุด

-

-

-

64,000 สานักการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

- เพื่อใช้ในงานพิมพ์
เอกสารต่างๆ

-

-

-

31,600 สานักการศึกษา

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

๑๔๐

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

๑๔๑

แผนงานการศึกษา

๑๔๒

แผนงานการศึกษา

- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด
LED ขาวดา (๓๐หน้า/
นาที) จานวน 4 เครื่อง
(เครื่องละ ๗,๙๐๐ บาท)
โรงเรียนเทศบาล ๔

363

๒๕๖๑
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

๒๕๖๔
(บาท)
440,000 สานักการศึกษา

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

๒๕๖๔
(บาท)
120,000 สานักการศึกษา

ที่

แผนงาน

หมวด

๑๔๓

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
การศึกษา

๑๔๔

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า - เพื่อความปลอดภัย
และวิทยุ
ในทรัพย์สินของทาง
ราชการ

- กล้องวงจรปิด พร้อม
ติดตั้ง จานวน 8 ตัว
โรงเรียนเทศบาล ๔

-

-

-

150,000 สานักการศึกษา

๑๔๕

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

- เพื่อใช้เก็บสื่อการ
เรียนการสอน

- ตู้เหล็ก 2 บาน ประตู
จานวน 10 ใบ โรงเรียน
เทศบาล ๔

-

-

-

120,000 สานักการศึกษา

๑๔๖

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
การศึกษา

- เพื่อทดแทนของเก่า
ที่ชารุด

- โต๊ะ เก้าอี้ครู จานวน 6
ชุด โรงเรียนเทศบาล ๔

-

-

-

48,000 สานักการศึกษา

- เพื่อใช้ในการจัดการ - กระดานอัจฉริยะ ขนาด
เรียนการสอน
ไม่น้อยกว่า 100 นิ้ว
พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด
โรงเรียนเทศบาล ๔

364

๒๕๖๑
(บาท)

ที่

แผนงาน

หมวด

๑๔๗

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

- ใช้ถ่ายเอกสารใน
งานบริการและงาน
ภายใน ศพด.

- เครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอลขาว/ดา
สาหรับ ศพด.เทศบาล
จานวน 1 เครื่อง และ
ศพด.วัดโก-ลกเทพวิมล
จานวน 1 เครื่อง

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
-

๑๔๘

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

- เพื่อใช้ในงาน
กิจกรรมต่างๆของ
โรงเรียน

- เครื่องตัดสติ๊กเกอร์
จานวน ๑ เครื่อง
โรงเรียนเทศบาล ๑

-

-

-

๑๔๙

แผนงานสาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ์

- ครุภณ
ั ฑ์
- เพื่อช่วยในการ
- รถยนต์ตรวจการณ์
ยานพาหนะและ ช่วยเหลือประชาชนใน ปริมาตรกระบอกสูบ
ขนส่ง
ยามเดือดร้อน
ไม่ตากว่
่ า ๒๐๐๐-๓๐๐๐
ซีซ.ี เครื่องยนต์ดีเซล แบบ
ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จานวน
๑ คัน

-

-

-

๑,๒๐๐,๐๐๐

๖,๓๒๓,๗๐๐

๒,๔๒๙,๓๐๐

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

รวม

๒๕๖๑
(บาท)

๙,๐๓๐,๔๐๐
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1,993,500

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

๒๕๖๔
(บาท)
100,000 สานักการศึกษา

๔๐,๐๐๐ สานักการศึกษา

กอง
สาธารณสุขฯ

ส่วนที่ ๕
การติดตามและประเมินผล
**************************************************
๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓และในการประเมินแผนนั้นจะต้องดาเนินการประเมินคุณภาพของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑0
ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้องดาเนินการประเมินคุณภาพของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐
ตุล าคม ๒๕๕๙ เรื่ อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัดทาแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามที่เทศบาลได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาล
ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒ นาเป็น ผู้ ดาเนิ น การติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดาเนินการกาหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อ สภาท้ องถิ่น และคณะกรรมการพั ฒ นาท้ องถิ่ น พร้อ มทั้ งประกาศผลการติด ตามและประเมิน ผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

หน้า ๓๖๖

ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณมีดังนี้
แบบที่ ๑ แบบช่วยกากับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ที่ได้มีประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปแล้ว
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)โดยกาหนดให้มีระยะเวลาในการติดตามและรายงาน
ผลการดาเนินงาน อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนตามยุทธศาสตร์เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อใช้ป ระเมิน ผลการดาเนิ น งานขององค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้และมีกาหนด
ระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
แบบที่ ๔ การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan
(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ
การจัดผลเชิงคุณภาพ ใช้การสารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม และ
สารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการดาเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดาเนินงาน
ในภาพรวมและแต่ละยุทธศาสตร์โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
โดยกาหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
แต่ละยุทธศาสตร์ โดยกาหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณโดยใช้แบบที่ ๓/๒ และ
แบบที่ ๓/๓ เป็นข้อมูลประกอบการประเมิน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

หน้า ๓๖๗

สรุปแบบรายงานการติดตามและประเมินผล ของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

แบบรายงาน

แบบประเมินผลแผนฯ
(Input)

แบบประเมินผลแผนฯ
(Input)
แบบที่ ๑
การประเมินการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

แบบติดตามแผนฯ
(Process)

แบบประเมินผลแผนฯ
(Output)

แบบติดตามแผนฯ
(Process)
แบบที่ ๒
แบบติดตามและประเมินการ
ดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

แบบประเมินผลแผนฯ
(Output)
แบบ ที่ ๓/๑
แบบประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์

แบบที่ ๓/๒
แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
ผลการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาพรวม
แบบที่ ๓/๓
แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
ผลการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในแต่ละยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

หน้า ๓๖๘

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์

คาชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้และมีการกาหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจาก
สิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อาเภอสุไหงโก-ลกจังหวัดนราธิวาส
๒. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน …………………………………………………………………………………………………………………….
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี พ.ศ. ...........................................
๓. ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์

จานวนโครงการ
จานวนโครงการที่
จานวนโครงการ
ปรากฏอยู่ในแผน
ที่ได้ปฏิบัติ

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
๔. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๖. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
รวม

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

หน้า ๓๖๙

ส่วนที่ ๓ ผลการดาเนินงาน
๔. ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ประเด็น
พอใจมาก
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม
๔) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม
๖) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

พอใจ

ไม่พอใจ

รวม

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

หน้า ๓๗๐

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบสารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม โดยกาหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง
๒. อายุ ( ) ต่ากว่า ๒๐ ปี
( ) ๒๐ – ๓๐ ปี
( ) ๓๑ – ๔๐ ปี
( ) ๔๑ – ๕๐ ปี
( ) ๕๑ – ๖๐ ปี
( ) มากกว่า ๖๐ ปี
๓. การศึกษา ( ) ประถมศึกษา
( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
( ) ปริญญาตรี
( ) สูงกว่าปริญญาตรี
( ) อื่นๆ.................................
๔. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ
( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
( ) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
( ) รับจ้าง
( ) นักเรียนนักศึกษา
( ) เกษตรกร
( ) อื่น ๆ (ระบุ)......................................................................................
ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด
ความพึงพอใจ

พอใจมาก

พอใจ

ไม่พอใจ

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
รวม
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แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ส่วนยุทธศาสตร์…………………………………………………………………………………………………………………………….
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
๒. อายุ
( ) ต่ากว่า ๒๐ ปี
( ) ๒๐ – ๓๐ ปี
( ) ๓๑ – ๔๐ ปี
( ) ๔๑ – ๕๐ ปี
( ) ๕๑ – ๖๐ ปี
( ) มากกว่า ๖๐ ปี
๓. การศึกษา ( ) ประถมศึกษา
( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
( ) ปริญญาตรี
( ) สูงกว่าปริญญาตรี
( ) อื่นๆ.................................
๔. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ
( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
( ) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
( ) รับจ้าง
( ) นักเรียนนักศึกษา
( ) เกษตรกร
( ) อื่น ๆ (ระบุ)......................................................................................
ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ความพึงพอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
รวม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

คะแนน
(๑๐ คะแนน)
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๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
๔.๑ ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
๑. เกิ ด การพั ฒ นาที่ ล่ า ช้ า เพราะการด าเนิ น งานต่ า งๆ ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งผ่ า น
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน
๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทาแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น
๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด เพราะข้อจากัดของระเบียบกฎหมายที่ทาได้ยากและบาง
เรื่องอาจทาไม่ได้
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
๑.การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน
๒.การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ควรพิจารณางบประมาณและคานึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี
๓.ควรเร่ ง รั ด ให้ มีการด าเนิ น โครงการ/กิจ กรรม ที่ตั้ง ในเทศบัญ ญัติ งบประมาณรายจ่ ายให้ ส ามารถ
ดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๔.เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดาเนินการ
ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
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