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ค ำน ำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2561 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2 ) พ.ศ.2559 ให้ยกเลิกความในข้อ 18 ของระ เบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และก าหนดให้
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง         
ให้จัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่ อนปีงบประมาณถัดไป         
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีก็สามารถด าเนินการได้ การทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี อาจอยู่ในรูปแบบของการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
 ตามข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2559 ในข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีทีเ่พ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
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(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติม
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(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติม
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จ านวน
โครงการ

    งบประมาณ   
 (บาท)

จ านวน
โครงการ

    งบประมาณ    
(บาท)

จ านวน
โครงการ

    งบประมาณ    
(บาท)

จ านวน
โครงการ

    งบประมาณ  
  (บาท)

จ านวน
โครงการ

    งบประมาณ    
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1       1,859,000 3 4,937,000        -  -  -  - 4 6,796,000

รวม 1       1,859,000 3 4,937,000       -  -  -  - 4 6,796,000

ผ. ๐๗

ก
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เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตร์
ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ รวม ๔ ปี
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จ านวน
โครงการ

    งบประมาณ   
 (บาท)

จ านวน
โครงการ

    งบประมาณ    
(บาท)

จ านวน
โครงการ

    งบประมาณ    
(บาท)

จ านวน
โครงการ

    งบประมาณ  
  (บาท)

จ านวน
โครงการ

    งบประมาณ    
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.1 แผนงานการศึกษา 1 40,000 6 1,069,420 6 1,069,420 6 1,069,420 19 3,248,260
2.2 แผนงานสาธารณสุข  -  - 2 668,000 2 668,000 2 668,000 6 2,004,000

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  -  - 1 800,000 1 800,000 1 800,000 3 2,400,000
2.4 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ  -  - 9 2,500,000 9 2,500,000 9 2,500,000 27 7,500,000
2.5 แผนงานการพาณิชย์ 1 15,000 1 15,000 1 15,000 1 15,000 4 60,000

รวม 2 55,000 19 5,052,420 19 5,052,420 19 5,052,420 59 15,212,260

2

ข

ยุทธศาสตร์
ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ รวม ๔ ปีป ี๒๕๖๔
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จ านวน
โครงการ

    งบประมาณ   
 (บาท)

จ านวน
โครงการ

    งบประมาณ    
(บาท)

จ านวน
โครงการ

    งบประมาณ    
(บาท)

จ านวน
โครงการ

    งบประมาณ  
  (บาท)

จ านวน
โครงการ

    งบประมาณ    
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/

สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
๓.๑ แผนงานการศึกษา  -  - 1 672,000 1 672,000 1 672,000 3 2,016,000

รวม  -  - 1          672,000 1 672,000 1 672,000 3 2,016,000

3

ยุทธศาสตร์
ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ รวม ๔ ปีป ี๒๕๖๔

ค
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โครงการ

    งบประมาณ   
 (บาท)

จ านวน
โครงการ

    งบประมาณ    
(บาท)

จ านวน
โครงการ

    งบประมาณ    
(บาท)

จ านวน
โครงการ

    งบประมาณ  
  (บาท)

จ านวน
โครงการ

    งบประมาณ    
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผนการส่งเสริม       
การลงทนุพาณชิยกรรมและการทอ่งเที่ยว

๔.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1          150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 4 600,000

รวม 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 4 600,000

ง
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ยุทธศาสตร์
ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ รวม ๔ ปีป ี๒๕๖๔

บัญชสีรปุโครงการพัฒนา



จ านวน
โครงการ

    งบประมาณ   
 (บาท)

จ านวน
โครงการ

    งบประมาณ    
(บาท)

จ านวน
โครงการ

    งบประมาณ    
(บาท)

จ านวน
โครงการ

    งบประมาณ  
  (บาท)

จ านวน
โครงการ

    งบประมาณ    
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและ        
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน  -  - 2 324,000 3 100,674,900      2 324,000 7      101,322,900

5.2 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ  -  - 1 752,000 1 752,000 1 752,000 3          2,256,000
5.3 แผนงานการพาณิชย์  -  - 1 432,000 1 432,000 1 432,000 3          1,296,000

รวม  -  - 4 1,508,000 5 101,858,900 4 1,508,000 13     104,874,900

จ
ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ รวม ๔ ปีป ี๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์
ป ี๒๕๖๑

5

บัญชสีรปุโครงการพัฒนา



จ านวน
โครงการ

    งบประมาณ   
 (บาท)

จ านวน
โครงการ

    งบประมาณ    
(บาท)

จ านวน
โครงการ

    งบประมาณ    
(บาท)

จ านวน
โครงการ

    งบประมาณ  
  (บาท)

จ านวน
โครงการ

    งบประมาณ    
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม              
จารีตประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  -  - 1 70,000 1 70,000 1 70,000 3 210,000

6.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  -  - 14 3,211,000 14 3,211,000 14 3,211,000 42 9,633,000

รวม  -  - 15 3,281,000 15 3,281,000 15 3,281,000 45 9,843,000

ป ี๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์

6

รวม ๔ ปี
ฉ

ป ี๒๕๖๔ป ี๒๕๖๓ป ี๒๕๖๒

บัญชสีรปุโครงการพัฒนา



จ านวน
โครงการ

    งบประมาณ   
 (บาท)

จ านวน
โครงการ

    งบประมาณ    
(บาท)

จ านวน
โครงการ

    งบประมาณ    
(บาท)

จ านวน
โครงการ

    งบประมาณ  
  (บาท)

จ านวน
โครงการ

    งบประมาณ    
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการ              
ตามหลักธรรมาภบิาล

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 2          301,280 3 1,646,000 2 146,000 2 146,000 9 2,239,280

7.2 แผนงานการศึกษา  -  - 3 1,411,000 2 1,263,000 2 1,263,000 7 3,937,000
7.3 แผนงานสาธารณสุข 1          300,000  -  -  -  -  -  - 1 300,000
๗.4 แผนงานเคหะและชุมชน  -  - 1 108,000 1 108,000 1 108,000 3 324,000
7.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  -  - 1 930,000 1 930,000 1 930,000 3 2,790,000
๗.6 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ  -  - 1           108,000 1              108,000 1         108,000 3 324,000
7.7 แผนงานการพาณิชย์ 1       2,805,000  -  -  -  -  -  - 1 2,805,000

รวม 4 3,406,280 9 4,203,000 7 2,555,000 7 2,555,000 27 12,719,280

รวมทั้งสิ้น 8 5,470,280 52 19,803,420 48 113,569,320 47 13,218,420 155 152,061,440
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ช

ยุทธศาสตร์

ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ รวม ๔ ปีป ี๒๕๖๔

บัญชสีรปุโครงการพัฒนา



เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างและ

ปรับปรุงถนน คสล.     
ถนนประชาววิฒัน์     
ซอย 11

 - เพือ่ปรับปรุงถนน
ให้ได้มาตรฐาน 
สามารถใช้คมนาคม
ได้อย่างปลอดภัย

 - ผิวจราจรกวา้ง 5.80
 ม. หนา 0.15 ม.       
ยาวรวม 385.00 ม.   
หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 
2,230.00 ตร.ม.

   1,859,000  -  -  - ถนนยาวรวม 
385.00 ม.

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบระบายน้้า
 ถนนประชาววิฒัน์      
ซอย 4

 - เพือ่ให้ประชาชนมี
ระบบระบายน้้าทีดี่
และป้องกันน้้าท่วม

 - รางน้้ากวา้งภายใน 
0.50 ม. ยาวรวมไม่
น้อยกวา่ 50.00 ม.

 - 199,000       -  -  - รางน้้ายาวรวม
ไม่น้อยกวา่ 
50.00 ม.

กองช่าง - ท้าให้ระบายน้้าได้ดี
ป้องกันน้้าท่วมขัง

แนวทางการพัฒนา : บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน ้า

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวัชี วดั (KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 : เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน

ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเตมิ ครั งที ่๓ พ.ศ.๒๕๖๑

ส้าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด้าเนินการ
เทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก

 - ประชาชนในพืน้ทีม่ี
ถนนได้มาตรฐาน
ส้าหรับใช้ในการ
คมนาคม มีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินในการใช้
เส้นทางคมนาคม
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ยุทธศาสตร์ 1 :  ด้านโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 : ด้านโครงสร้างพื นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชมุชน



เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการก่อสร้างและ

ปรับปรุงระบบระบายน้้า
 ถนนประชาววิฒัน์      
 ซอย 8

 - เพือ่ให้ประชาชนมี
ระบบระบายน้้าทีดี่
และปัองกันน้้าท่วม

 - วางท่อ คสล.       
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.30 ม. พร้อมบ่อพัก 
ยาวรวมไม่น้อยกวา่  
56.00 ม.

 - 60,000         -  -  - ท่อ คสล.     
ยาวรวมไม่น้อย
กวา่ 56.00 ม.

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างท่อ
เหล่ียมฐานแผ่        
ถนนประชาววิฒัน์      
ซอย 4 (หลังวดัท่าน
เอียด - บ้านเอื้ออาทร)

 - เพือ่ให้ประชาชนมี
ระบบระบายน้้าทีดี่
และปัองกันน้้าท่วม

 - ท่อเหล่ียมกวา้งภายใน
 2.10 ม. ยาวรวมไม่
น้อยกวา่ 125.00 ม.

 - 4,678,000    -  -  - ท่อเหล่ียมยาว
รวมไม่น้อยกวา่ 
125.00 ม.

กองช่าง

รวม จ้านวน 4 โครงการ 1,859,000  4,937,000   -  -
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 - ท้าให้ระบายน้้าได้ดี
 ป้องกันน้้าท่วมขัง

 - ท้าให้ระบายน้้าได้ดี
 ป้องกันน้้าท่วมขัง

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวัชี วดั (KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 : ด้านโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ 1 :  ด้านโครงสร้างพื นฐาน

แนวทางการพัฒนา : บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน ้า

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 : เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน

๑.๑ แผนงานเคหะและชมุชน



เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่ือการเรียนการ

สอนเชิงสัญลักษณ์ของความ
เปน็ชาติ

 - เพื่อจัดหาส่ือการเรียน
การสอนเชิงสัญลักษณ์
ของความเปน็ชาติ

 - ส าหรับศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กทั้ง 4 ศูนย์ ในอตัรา
ศูนย์ฯ ละ 10,000 บาท 
จ านวน 4 ศูนย์

40,000     
(เงินอดุหนนุ)

40,000     
(เงินอดุหนนุ)

40,000     
(เงินอดุหนนุ)

40,000     
(เงินอดุหนนุ)

 - ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
จ านวน 4 ศูนย์ได้รับ
การอดุหนนุส่ือการ
เรียนการสอนเชิง
สัญลักษณ์ของความ
เปน็ชาติ

ส านกัการศึกษา

2 โครงการอดุหนนุค่าหนงัสือ
เรียน (ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก)

 - เพื่ออดุหนนุส าหรับ
สนบัสนนุค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

 - ส าหรับศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กทั้ง ๔ ศูนย์ ในอตัราคน
ละ 200 บาท/ป ีจ านวน 
702 คน

 - 140,400   
(เงินอดุหนนุ)

140,400   
(เงินอดุหนนุ)

140,400   
(เงินอดุหนนุ)

 - เด็กนกัเรียน จ านวน
 702 คนได้รับการ
อดุหนนุค่าหนงัสือเรียน

ส านกัการศึกษา

3 โครงการอดุหนนุค่าอปุกรณ์
การเรียน (ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก)

 - เพื่ออดุหนนุส าหรับ
สนบัสนนุค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

 - ส าหรับศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กทั้ง ๔ ศูนย์ ในอตัราคน
ละ 200 บาท/ป ีจ านวน 
702 คน

 - 140,400  
(เงินอดุหนนุ)

140,400  
(เงินอดุหนนุ)

140,400  
(เงินอดุหนนุ)

 - เด็กนกัเรียน จ านวน
 702 คน ได้รับการ
อดุหนนุค่าอปุกรณ์การ
เรียน

ส านกัการศึกษา

ยุทธศาสตรท์ี่  ๒ : ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต

๒.1 แผนงานการศึกษา

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่

 - ศูนย์พฒันาเด็กเล็กได้รับ
การอดุหนนุส่ือการเรียน
การสอนเชิงสัญลักษณ์ของ
ความเปน็ชาติ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้้า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ตัวชี้วัด (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561

ส้าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด้าเนินการ

 - ศูนย์พฒันาเด็กเล็กได้รับ
การอดุหนนุค่าอปุกรณ์การ
เรียน
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เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - ศูนย์พฒันาเด็กเล็กได้รับ
การอดุหนนุค่าหนงัสือเรียน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

๒.๑ แผนงานการศกึษา



เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการอดุหนนุค่า

เคร่ืองแบบนกัเรียน     
(ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก)

 - เพื่ออดุหนนุส าหรับ
สนบัสนนุค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

 - ส าหรับศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กทั้ง ๔ ศูนย์ ในอตัราคน
ละ 300 บาท/ป ีจ านวน 
702 คน

 - 210,600   
(เงินอดุหนนุ)

210,600   
(เงินอดุหนนุ)

210,600   
(เงินอดุหนนุ)

 - เด็กนกัเรียน จ านวน
 702 คนได้รับการ
อดุหนนุค่าเคร่ืองแบบ
นกัเรียน

ส านกัการศึกษา

5 โครงการอดุหนนุค่ากจิกรรม
พฒันาผู้เรียน            
(ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก)

 - เพื่ออดุหนนุส าหรับ
สนบัสนนุค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

 - ส าหรับศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กทั้ง ๔ ศูนย์ ในอตัราคน
ละ 430 บาท/ป ีจ านวน 
702 คน

 - 301,860   
(เงินอดุหนนุ)

301,860   
(เงินอดุหนนุ)

301,860   
(เงินอดุหนนุ)

 - เด็กนกัเรียน จ านวน
 702 คนได้รับการ
อดุหนนุค่ากจิกรรม
พฒันาคุณภาพผู้เรียน

ส านกัการศึกษา - ศูนย์พฒันาเด็กเล็กได้รับ
การอดุหนนุค่ากจิกรรม
พฒันาคุณภาพผู้เรียน

 - ศูนย์พฒันาเด็กเล็กได้รับ
การอดุหนนุค่าเคร่ืองแบบ
นกัเรียน

ยุทธศาสตรท์ี่  ๒ : ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

๒.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้้า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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๒.๑ แผนงานการศกึษา



เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการจ้างวิทยากรปฏบิติั

หนา้ที่ครูสอนอสิลามศึกษา
 - เพื่อเปน็การ
ด าเนนิการตามนโยบาย
กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิ่นในการ
จัดใหม้กีารสอนอสิลาม
ศึกษาในโรงเรียนที่
จัดการสอนสายสามญั
ระดับประถมศึกษาปทีี่ 
1-6 และระดับ
มธัยมศึกษาปทีี่ 1-3

 - จ้างวิทยากรปฏบิติัหนา้ที่
ครูสอนอสิลามศึกษา จ านวน
 2 อตัรา ปฏบิติัหนา้ที่ 
รร.ท.1 จ านวน 1 อตัรา, 
รร.ท. 3 จ านวน 1 อตัรา

 - 236,160 236,160 236,160  - มกีารจ้างวิทยากร
ปฏบิติัหนา้ที่ครูสอน
อสิลามศึกษา      
จ านวน 2 อตัรา

ส านกัการศึกษา

รวม จ้านวน 6 โครงการ 40,000 1,069,420 1,069,420 1,069,420
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรท์ี่  ๒ : ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๒.1 แผนงานการศึกษา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 - มบีคุลากรปฏบิติัหนา้ที่
ครูสอนอสิลามศึกษาใน
สถานศึกษาอย่างเพยีงพอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้้า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด (KPI)

๒.๑ แผนงานการศกึษา



เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจ้างเหมา

บคุคลภายนอกดูแลอาคาร
กักสัตว์

 - ดูแลความสะอาด
และความเรียบร้อย
บริเวณอาคารกักสัตว์

 - ผู้ปฏบิติังาน จ านวน ๑
 คน

 -   108,000    108,000    108,000  - ผู้ปฏบิติังาน จ านวน 
1 คน ดูแลอาคารกัก
สัตวใ์หม้ีความสะอาด
และมีความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย

กองสาธารณสุขฯ
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 - อาคารกักสัตวม์ีความ
เปน็ระเบยีบเรียบร้อย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๒.2 แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรท์ี่  ๒ : ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการปอ้งกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข

๒.๒ แผนงานสาธารณสขุ



เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการอดุหนนุส าหรับการ

ด าเนนิงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

 - เพื่ออดุหนนุใหแ้ก่
คณะกรรมการหมู่บา้น/
คณะกรรมการชุมชน
จัดท าโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

 - สนบัสนนุใหชุ้มชน จ านวน
 28 ชุมชนๆ ละ ๒๐,๐๐๐ 
บาท (อย่างนอ้ย 3 โครงการ)

 - 560,000 560,000 560,000  - จ านวนโครงการที่
คณะกรรมการหมู่บา้น/
คณะกรรมการชุมชน
ได้รับการสนบัสนนุการ
ด าเนนิงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

กองสาธารณสุขฯ

รวม จ านวน 2 โครงการ  - 668,000  668,000   668,000   

๒.2 แผนงานสาธารณสุข

 - ทกุชุมชนได้ด าเนนิการ
โครงการตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรท์ี่  ๒ : ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการปอ้งกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข

๒.๒ แผนงานสาธารณสขุ



เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพัฒนาอาชีพและแก้ไข  - 800,000     800,000     800,000   

ปญัหาความยากจนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ  - เพื่อส่งเสริมเพิ่มทาง  - สมาชิกในชุมชน  - 50,000       50,000       50,000       - ร้อยละ 80 ของ กองสวสัดิการฯ
ใหแ้ก่สมาชิกชุมชน เลือกและการสร้างงาน ทา่โรงเล่ือย เทศบาลเมือง กลุ่มเปา้หมายมี
ทา่โรงเล่ือย เพิ่มรายได้ สุไหงโก-ลก ความพงึพอใจต่อ

 - เพื่อสร้างกลุ่มอาชีพ โครงการ
ใหเ้กิดขึ้นในเขต
เทศบาลเมืองสุไหง
โก-ลก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรท์ี่  ๒ : ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต

๒.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนใหกั้บประชาชนในทอ้งถ่ิน

 - สมาชิกในชุมชน
ทา่โรงเล่ือยใช้เวลา
วา่งใหเ้กิดประโยชน์

๒.๓ แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน



เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1.2 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ  - เพื่อส่งเสริมเพิ่มทาง  - สมาชิกในชุมชน  - 50,000       50,000       50,000       - ร้อยละ 80 ของ กองสวสัดิการฯ
ใหแ้ก่สมาชิกชุมชนอริศรา เลือกและการสร้างงาน อริศรา เทศบาลเมืองสุไหง กลุ่มเปา้หมายมี

เพิ่มรายได้ โก-ลก ความพงึพอใจต่อ
 - เพื่อสร้างกลุ่มอาชีพ โครงการ
ใหเ้กิดขึ้นในเขตเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก

1.3 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ  - เพื่อส่งเสริมเพิ่มทาง  - สมาชิกในชุมชน  - 50,000       50,000       50,000       - ร้อยละ 80 ของ กองสวสัดิการฯ
ใหแ้ก่สมาชิกชุมชนเจริญสุข เลือกและการสร้างงาน เจริญสุข เทศบาลเมือง กลุ่มเปา้หมายมี

เพิ่มรายได้ สุไหงโก-ลก ความพงึพอใจต่อ
 - เพื่อสร้างกลุ่มอาชีพ โครงการ
ใหเ้กิดขึ้นในเขตเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรท์ี่  ๒ : ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนใหกั้บประชาชนในทอ้งถ่ิน
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๒.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)

 - สมาชิกในชุมชน

เจริญสุขใช้เวลาวา่งให้
เกิดประโยชน์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 - สมาชิกในชุมชน

อริสราใช้เวลาวา่งให้
เกิดประโยชน์

๒.๓ แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน



เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1.4 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ  - เพื่อส่งเสริมเพิ่มทาง  - สมาชิกในชุมชน  - 50,000       50,000       50,000       - ร้อยละ 80 ของ กองสวสัดิการฯ
ใหแ้ก่สมาชิกชุมชนสวน เลือกและการสร้างงาน สวนมะพร้าว เทศบาล กลุ่มเปา้หมายมี
มะพร้าว เพิ่มรายได้ เมืองสุไหงโก ความพงึพอใจต่อ

 - เพื่อสร้างกลุ่มอาชีพ โครงการ
ใหเ้กิดขึ้นในเขตเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก

1.5 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ  - เพื่อส่งเสริมเพิ่มทาง  - สมาชิกในชุมชน  - 50,000       50,000       50,000       - ร้อยละ 80 ของ กองสวสัดิการฯ
ใหแ้ก่สมาชิกชุมชนบาโง- เลือกและการสร้างงาน บาโงเปาะเล็ง เทศบาล กลุ่มเปา้หมายมี
เปาะเล็ง เพิ่มรายได้ เมืองสุไหงโก-ลก ความพงึพอใจต่อ

 - เพื่อสร้างกลุ่มอาชีพ โครงการ
ใหเ้กิดขึ้นในเขตเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก
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งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 - สมาชิกในชุมชน

บาโงเปาะเล็ง
ใช้เวลาวา่งให้
เกิดประโยชน์

 - สมาชิกในชุมชน

สวนมะพร้าวใช้
เวลาวา่งใหเ้กิด
ประโยชน์

ยุทธศาสตรท์ี่  ๒ : ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนใหกั้บประชาชนในทอ้งถ่ิน
๒.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

๒.๓ แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน



เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1.6 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ  - เพื่อส่งเสริมเพิ่มทาง  - สมาชิกในชุมชน  - 50,000       50,000       50,000       - ร้อยละ 80 ของ กองสวสัดิการฯ
ใหแ้ก่สมาชิกชุมชนดงงูเหา่ เลือกและการสร้างงาน ดงงูเหา่ เทศบาล กลุ่มเปา้หมายมี

เพิ่มรายได้ เมืองสุไหงโก ความพงึพอใจต่อ
 - เพื่อสร้างกลุ่มอาชีพ โครงการ
ใหเ้กิดขึ้นในเขตเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก

1.7 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ  - เพื่อส่งเสริมเพิ่มทาง  - สมาชิกในชุมชน  - 50,000       50,000       50,000       - ร้อยละ 80 ของ กองสวสัดิการฯ
ใหแ้ก่สมาชิกชุมชนทา่กอไผ่ เลือกและการสร้างงาน ทา่กอไผ่ เทศบาลเมือง กลุ่มเปา้หมายมี ทา่ก่อไผ่ ใช้เวลาวา่ง

เพิ่มรายได้ สุไหงโก-ลก ความพงึพอใจต่อ
 - เพื่อสร้างกลุ่มอาชีพ โครงการ
ใหเ้กิดขึ้นในเขตเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรท์ี่  ๒ : ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนใหกั้บประชาชนในทอ้งถ่ิน
๒.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)

 - สมาชิกในชุมชน

ใหเ้กิดประโยชน์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 - สมาชิกในชุมชน

ดงงูเหา่ใช้เวลาวา่ง
ใหเ้กิดประโยชน์
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๒.๓ แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน



เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1.8 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ  - เพื่อส่งเสริมเพิ่มทาง  - สมาชิกในชุมชน  - 50,000       50,000       50,000       - ร้อยละ 80 ของ กองสวสัดิการฯ
ใหแ้ก่สมาชิกชุมชนศรีอามาน เลือกและการสร้างงาน ศรีอามาน เทศบาลเมือง กลุ่มเปา้หมายมี

เพิ่มรายได้ สุไหงโก-ลก ความพงึพอใจต่อ
 - เพื่อสร้างกลุ่มอาชีพ โครงการ
ใหเ้กิดขึ้นในเขตเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก

1.9 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ  - เพื่อส่งเสริมเพิ่มทาง  - สมาชิกในชุมชน  - 50,000       50,000       50,000       - ร้อยละ 80 ของ กองสวสัดิการฯ
ใหแ้ก่สมาชิกชุมชนหวัสะพาน เลือกและการสร้างงาน หวัสะพาน เทศบาลเมือง กลุ่มเปา้หมายมี

เพิ่มรายได้ สุไหงโก-ลก ความพงึพอใจต่อ
 - เพื่อสร้างกลุ่มอาชีพ โครงการ
ใหเ้กิดขึ้นในเขตเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรท์ี่  ๒ : ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต

 - สมาชิกในชุมชน

ศรีอามานใช้เวลาวา่ง
ใหเ้กิดประโยชน์

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนใหกั้บประชาชนในทอ้งถ่ิน
๒.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 - สมาชิกในชุมชน

หวัสะพานใช้เวลาวา่ง
ใหเ้กิดประโยชน์

๒.๓ แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน



เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1.10 กิจกรรมฝึกอบรมให้  - เพื่อส่งเสริมเพิ่มทาง  - สมาชิกในชุมชน  - 50,000       50,000       50,000       - ร้อยละ 80 ของ กองสวสัดิการฯ
แก่สมาชิกชุมชนบาโงปริเม็ง เลือกและการสร้างงาน บาโงปริเม็งเทศบาลเมือง กลุ่มเปา้หมายมี

เพิ่มรายได้ สุไหงโก-ลก ความพงึพอใจต่อ
 - เพื่อสร้างกลุ่มอาชีพ โครงการ
ใหเ้กิดขึ้นในเขตเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก

1.11 กิจกรรมฝึกอบรมให้  - เพื่อส่งเสริมเพิ่มทาง  - สมาชิกในชุมชน  - 50,000       50,000       50,000       - ร้อยละ 80 ของ กองสวสัดิการฯ
แก่สมาชิกชุมชนบอืเร็ง เลือกและการสร้างงาน บอืเร็งเทศบาลเมือง กลุ่มเปา้หมายมี

เพิ่มรายได้ สุไหงโก-ลก ความพงึพอใจต่อ
 - เพื่อสร้างกลุ่มอาชีพ โครงการ
ใหเ้กิดขึ้นในเขตเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 - สมาชิกในชุมชน

บาโงปริเม็งใช้เวลาวา่ง
ใหเ้กิดประโยชน์

ยุทธศาสตรท์ี่  ๒ : ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนใหกั้บประชาชนในทอ้งถ่ิน
๒.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 - สมาชิกในชุมชน

บอืเร็งใช้เวลาวา่ง
ใหเ้กิดประโยชน์

๒.๓ แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน



เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1.12 กิจกรรมฝึกอบรม  - เพื่อส่งเสริมเพิ่มทาง  - สมาชิกในชุมชน  - 50,000       50,000       50,000       - ร้อยละ 80 ของ กองสวสัดิการฯ
อาชีพใหแ้ก่สมาชิกชุมชน เลือกและการสร้างงาน กือดาบารูเทศบาลเมือง กลุ่มเปา้หมายมี
กือดาบารู เพิ่มรายได้ สุไหงโก-ลก ความพงึพอใจต่อ

 - เพื่อสร้างกลุ่มอาชีพ โครงการ
ใหเ้กิดขึ้นในเขตเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก

1.13 กิจกรรมฝึกอบรม  - เพื่อส่งเสริมเพิ่มทาง  - สมาชิกในชุมชน  - 50,000       50,000       50,000       - ร้อยละ 80 ของ กองสวสัดิการฯ
อาชีพใหแ้ก่สมาชิกชุมชน เลือกและการสร้างงาน หลังล้อแม็กเทศบาลเมือง กลุ่มเปา้หมายมี
หลังล้อแม็ก เพิ่มรายได้ สุไหงโก-ลก ความพงึพอใจต่อ

 - เพื่อสร้างกลุ่มอาชีพ โครงการ
ใหเ้กิดขึ้นในเขตเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 - สมาชิกในชุมชน

กือดาบารูใช้เวลาวา่ง
ใหเ้กิดประโยชน์

ยุทธศาสตรท์ี่  ๒ : ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนใหกั้บประชาชนในทอ้งถ่ิน
๒.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 - สมาชิกในชุมชน

หลังล้อแม็กใช้เวลา
วา่งใหเ้กิดประโยชน์

๒.๓ แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน



เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1.14 กิจกรรมฝึกอบรม  - เพื่อส่งเสริมเพิ่มทาง  - สมาชิกในชุมชน  - 50,000       50,000       50,000       - ร้อยละ 80 ของ กองสวสัดิการฯ
อาชีพใหแ้ก่สมาชิกชุมชน เลือกและการสร้างงาน หวักุญแจเทศบาลเมือง กลุ่มเปา้หมายมี
หวักุญแจ เพิ่มรายได้ สุไหงโก-ลก ความพงึพอใจต่อ

 - เพื่อสร้างกลุ่มอาชีพ โครงการ
ใหเ้กิดขึ้นในเขตเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก

1.15 กิจกรรมฝึกอบรม  - เพื่อส่งเสริมความรู้  - คณะกรรมการกลุ่ม  - 50,000       50,000       50,000       - ร้อยละ 80 ของ กองสวสัดิการฯ
อาชีพปกัเล่ือมใหแ้ก่กลุ่มสตรี และทกัษะด้านอาชีพ สตรี เทศบาลเมืองสุไหง กลุ่มเปา้หมายมี

ปกัเล่ือมผ้าถุงใหแ้ก่กลุ่ม โก-ลก ความพงึพอใจต่อ
สตรี ได้สร้างโอกาสและ โครงการ
ทางเลือกในการประกอบ
อาชีพ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 - สมาชิกในชุมชน

หวักุญแจใช้เวลาวา่ง
ใหเ้กิดประโยชน์

ยุทธศาสตรท์ี่  ๒ : ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนใหกั้บประชาชนในทอ้งถ่ิน
๒.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 - สมาชิกในกลุ่มสตรี

ใช้เวลาวา่งใหเ้กิด
ประโยชน์

๒.๓ แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน



เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1.16 กิจกรรมฝึกอบรมท า  - เพื่อส่งเสริมความรู้  - ผู้สูงอายุในเขต  - 50,000       50,000       50,000       - ร้อยละ 80 ของ กองสวสัดิการฯ
ขนมอบ ผู้สูงอายุ และทกัษะด้านอาชีพ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก กลุ่มเปา้หมายมี

ใหแ้ก่ผู้สูงอายุ และใช้ ความพงึพอใจต่อ
เวลาวา่งใหเ้ปน็ โครงการ
ประโยชน์
 - เพื่อส่งเสริมใหผู้้สูง

อายุเกิดการรวมกลุ่ม
ท ากิจกรรม น ามาซ่ึง
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

รวม จ านวน 1 โครงการ 16 กิจกรรม  - 800,000     800,000     800,000   
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 - ผู้สูงอายุในเขต

เทศบาลเมืองสุไหง
โก-ลก ใช้เวลาวา่ง
ใหเ้กิดประโยชน์

ยุทธศาสตรท์ี่  ๒ : ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนใหกั้บประชาชนในทอ้งถ่ิน
๒.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

๒.๓ แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน



เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการจดังานสง่เสริม
การกีฬาและนันทนาการ

 - 2,500,000 2,500,000 2,500,000

1 โครงการจัดส่งเยาวชน 
ประชาชน เข้าร่วมการ
แข่งขันและการประกวดใน
กจิกรรมต่างๆ

 - เพื่อเปน็การส่งเสริมกจิกรรม
ต่างๆ ภายในองค์กรอย่าง
ต่อเนื่องในการเข้าร่วมการ
แข่งขัน สร้างความสามคัคีในหมู่
คณะ และส่งเสริมพฒันาบคุคล
ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปญัญา

 - จัดส่งนกักฬีาและผู้เข้าแข่ง
ประกวดในนามเทศบาลเมอืงสุ
ไหงโก-ลก เข้าร่วมการแข่งขัน
และประกวดในระดับต่างๆ

 - 250,000 250,000 250,000  - ประชาชนมี
ความพงึพอใจใน
การเข้าร่วมแข่งขัน
ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ
 80

 - เทศบาลสามารถ
ส่งเสริมนกักฬีาต่างๆ   
ที่อยู่ในเครือข่ายไปเข้า
ร่วมการแข่งขันได้ทกุ
ระดับ เยาวชน และ
ประชาชนจากชมรม
ต่างๆ เหน็ความส าคัญ
และกระตือรือร้นในการ
ออกก าลังกายมากขึ้น

ส านกัการศึกษา
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ผลทีค่าดวา่จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3 พ.ศ.2561

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทนุ และการค้าชายแดน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ 2 : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วดั (KPI)

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ

2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๒.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการแข่งขันกีฬา-

กรีฑา องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นแหง่ประเทศ
ไทยระดับภาคใต้และ
ระดับประเทศ

 - เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนมี
ความสนใจในการเล่นกีฬา
มากยิ่งขึ้น และได้มีโอกาส
เล่นและเข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาในทกุระดับ    
สร้างความสามัคคี มี
คุณธรรมและมีน้ าใจเปน็
นักกีฬา

 - นักกีฬา/เจ้าหน้าที่เข้าร่วม
การแข่งขันฯ รอบคัดเลือก 
ระดับภาคใต้  จ านวน 100 
คน และรองชิงชนะเลิศ    
ระดับประเทศ จ านวน 60 คน

 - 1,000,000 1,000,000 1,000,000  - นักกีฬา/
เจ้าหน้าที่ 
จ านวน 160 คน

 - นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆ และมี
ประสบการณ์ทางด้าน
กีฬามากยิ่งขึ้น

ส านักการศึกษา

3 โครงการแข่งขันกีฬา     
เปตอง

 - เพื่อใหป้ระชาชนได้มีโอกาส
เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าง
ต่อเนื่อง และรู้จักใช้เวลาวา่ง
ใหเ้กิดประโยชน์

 - นักกีฬา จ านวน 70 ทมี  - 80,000 80,000 80,000  - จ านวน 70 ทมี  - ประชาชนมี
คุณภาพชีวติที่ดี สร้าง
ความสามัคคี มีน้ าใจ
เปน็นักกีฬาและมี
คุณธรรมในการ
แข่งขันกีฬา

ส านักการศึกษา

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชี้วดั (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทนุ และการค้าชายแดน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ 2 : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

๒.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการแข่งขันเรือยอ

กอง
 - เพื่อส่งเสริม อนุรักษ ์รักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี   
เกิดความสมัครสมานสามัคคี
และเชื่อมความสัมพนัธ์
ระหวา่งชุมชน

 - การแข่งขันเรือยอกอง 
(ประเภททั่วไป,ประเภท
อาวโุส), แข่งขันเรือปดิตา 
การแข่งขันเรือคู่พเิศษ

 - 300,000 300,000 300,000  - การแข่งขัน
เรือยอกอง,เรือ
ปดิตา,เรือคู่
พเิศษและการ
ประกวดทา่เรือ
สวยงาม

 - เยาวชน และ
ประชาชนมีความ
สมัครสมานสามัคคีใน
ชุมชน และมีสุขภาพ
แข็งแรง

ส านักการศึกษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทนุ และการค้าชายแดน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ 2 : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วดั (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
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๒.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการการแข่งขัน    

ปนัจักสีลัต
 - เยาวชน ประชาชน ได้ออก
ก าลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง
ทั้งร่างกายและจิตใจ รู้จักใช้
เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์

 - ประเภทการแข่งขัน จัด
กลุ่มอายุ 10 ป ี- 18 ปขีึ้นไป
, ประเภทการต่อสู้      
(Tanding ) อายุ 10 ป ี     
แต่ไม่เกิน 12 ป,ี ประเภท
การต่อสู้ยุวชน ชาย/หญิง 
(อายุ 13 ป ีแต่ไม่เกิน 15 
ป)ี, ประเภทการต่อสู้เยาวชน
ชาย/หญิง (อายุ 16 ปขีึ้นไป 
แต่ไม่เกิน 18 ป ีและ
ประเภทการต่อสู่ 3 คน 
(Team 3x3)

 - 250,000 250,000 250,000  - ประชาชนมี
ความพงึพอใจใน
การเข้าร่วม
แข่งขันไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

 - เยาวชน และ
ประชาชนเหน็คุณค่า
และประโยชน์ของการ
ออกก าลังกายและเล่น
กีฬามากยิ่งขึ้น

ส านักการศึกษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทนุ และการค้าชายแดน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ 2 : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วดั (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
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๒.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการแข่งขัน

บาสเกตบอล
 - เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ใหเ้ด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในสร้างความ
สามัคคี ลดปญัหายาเสพติด 
และเพื่อออกก าลังกาย รักษา
สุขภาพ

 - จัดแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
 ประเภทเยาวชนและ
ประชาชนในจังหวดันราธวิาส
และพื้นที่ใกล้เคียง

 - 150,000 150,000 150,000  - ประชาชนมี
ความพงึพอใจใน
การเข้าร่วม
แข่งขันไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

 - เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ตระหนัก
ในความส าคัญของ
การออกก าลังกาย 
เกิดความสามัคคีและ
ร่วมมือกันใช้กีฬาเปน็
ส่ือในการสร้างความ
เข้มแข็งใหแ้ก่ชุมชน
และสังคม

ส านักการศึกษา

7 โครงการแข่งขันฟตุบอล
สานสัมพนัธ ์เทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก คัพ

 - เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
สุขภาพที่ดี รู้จักใช้เวลาวา่งให้
เกิดประโยชน์ เรียนรู้และ
พฒันาทกัษะทางกีฬา
ฟตุบอลที่ถูกต้อง

 - จัดแข่งขันกีฬาฟตุบอล
ประเภทเยาวชน ประชาชน 
และ FA CUP

 - 300,000 300,000 300,000  - ประชาชนมี
ความพงึพอใจใน
การเข้าร่วม
แข่งขันไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

 - ประชาชนมี
คุณภาพชีวติที่ดี รู้จัก
ใช้เวลาวา่งใหเ้กิด
ประโยชน์ และสร้าง
ความสามัคคี

ส านักการศึกษา

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทนุ และการค้าชายแดน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ 2 : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วดั (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

๒.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการแข่งขันกีฬา

เซปกัตะกร้อ
 - เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวติแก่
เยาวชน ประชาชน สร้าง
มิตรภาพที่ดีต่อกัน ลดปญัหา
อบายมุขและส่ิงเสพติดต่างๆ

 - จัดแข่งขันกีฬาเซปกัตะกร้อ
 ประเภท ก ประชาชนทั่วไป 
เปดิรับนักกีฬาจากประเทศ
มาเลเซียและต่างจังหวดัของ
ประเทศไทย จ านวน 12 ทมี
 , ประเภท ข เยาวชน 
ประชาชน ภายใน จ านวน 
16 ทมี

 - 70,000 70,000 70,000  - จ านวน 28 ทมี  - ประชาชนมี
คุณภาพชีวติที่ดี รู้จัก
ใช้เวลาวา่งใหเ้กิด
ประโยชน์ และสร้าง
ความสามัคคี

ส านักการศึกษา

9 โครงการแข่งขัน       
กีฬา-กรีฑา กลุ่มโรงเรียน
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนได้มี
โอกาสเล่นและเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาใน
ทกุระดับ และเหน็คุณค่าของ
การเล่นกีฬา

 - นักเรียนในโรงเรียน
เทศบาล 1 - 4 เข้าร่วม
แข่งขันกีฬาฟตุซอล,
วอลเล่ย์บอลในร่ม, เปตอง, 
เซปคัตะกร้อ และกรีฑา

 - 100,000 100,000 100,000  - นักเรียนมี
ความพงึพอใจใน
การเข้าร่วม
แข่งขันไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

 - นักเรียนมี
ความสามารถและ
ทกัษะในด้านกีฬา
เพิ่มขึ้น

ส านักการศึกษา

รวม จ านวน 9 โครงการ  - 2,500,000 2,500,000 2,500,000
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แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทนุ และการค้าชายแดน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ตัวชี้วดั (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ 2 : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่

๒.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส ารวจข้อมูล

จ านวนสัตวแ์ละขึ้น
ทะเบยีนสัตว ์         
ตามโครงการสัตว ์ 
ปลอดโรค คน
ปลอดภยัจากโรคพษิ
สุนัขบา้ฯ

 - เพื่อใหท้ราบถึงจ านวน
สุนัขและแมวภายในเขต
เทศบาลฯ                   
 - เพื่อปอ้งกันโรคติดต่อที่
เกิดจากโรคพษิสุนัขบา้

 - จ้างเหมาเจ้าหน้าที่หรือ
อาสาสมัครออกส ารวจ
และขึ้นทะเบยีนสุนัขและ
แมวปลีะ ๒ คร้ัง

15,000 15,000 15,000 15,000  - จ านวนสุนัข
และแมวที่มี
เจ้าของและไม่มี
เจ้าของได้รับ
การขึ้นทะเบยีน

 - เพื่อทราบถึง
จ านวนสุนัขและ
แมวในพื้นที่         
  - สามารถ
ตรวจสอบและ
ควบคุมได้

กองสาธารณสุขฯ

รวม จ านวน 1 โครงการ 15,000 15,000 15,000 15,000

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ ๒ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรท์ี่  ๒ : ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการปอ้งกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข

2.5 แผนงานการพาณชิย์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

๒.๕ แผนงานการพาณชิย์



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจ้างเหมา

รักษาความปลอดภยั
โรงเรียนสังกัดเทศบาล

 - เพื่อเฝ้าระวงัดูแล
รักษาความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สินของ
นักเรียนและบคุลากร
ทางการศึกษา

 - จ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภยั จ านวน 7
 อัตรา รร.ท.1 จ านวน 1
 อัตรา, รร.ท.2 จ านวน 2
 อัตรา, รร.ท. 3 จ านวน 
2 อัตรา รร.ท. 4 จ านวน
 2 อัตรา

 - 672,000 672,000 672,000  - มีจ้างเหมา
บริการรักษา
ความปลอดภยั 
จ านวน 7 อัตรา

 - บคุลากร
ทางการศึกษาและ
นักเรียนได้รับ
ความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สิน

ส านักการศึกษา

รวม จ านวน 1 โครงการ  - 672,000 672,000 672,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพ้ืนที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 : ด้านจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ 3 :  ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 แผนงานการศึกษา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI)

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาศักยภาพของทอ้งถ่ินในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในทอ้งถ่ิน
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๓.๑ แผนงานการศกึษา



เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการถนนสายวฒันธรรม  - เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ

การทอ่งเที่ยว วฒันธรรม
ในอ าเภอสุไหงโก-ลก

 - ส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
อาชีพและกระจายรายได้

150,000 150,000 150,000 150,000  - ประชาชนและ
นักทอ่งเที่ยวเข้ามา
จับจ่ายซ้ือสินค้าใน
งานเพิ่มขึ้น

กองสวสัดิการฯ

รวม จ านวน 1 โครงการ 150,000 150,000 150,000 150,000

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทนุในทอ้งถ่ิน และเมืองชายแดน เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วดั (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ ๔ :  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทนุพาณชิยกรรม และการทอ่งเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่๓ พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทนุ และการค้าชายแดน

 - เกิดรายได้จากการมี
อาชีพ                      
 - เศรษฐกิจหมุนเวยีน
คุณภาพชีวติดีขึ้น

ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ :  ด้านการวางแผน การส่งเสรมิการลงทนุพาณชิยกรรม และการทอ่งเที่ยว

๔.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

๔.๑ แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน



ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจ้างเหมาดูแล

รักษาความสะอาดอาคาร
อเนกประสงค์ พร้อมดูแล
รักษาไม้ประดับสวนร่ืนอรุณ

 - เพื่อดูแลรักษาความ
สะอาดอาคาร
อเนกประสงค์ และดูแล
รักษาไม้ประดับ สวนร่ืน
อรุณ

 - ผู้ปฏบิติังานดูแลรักษา
ความสะอาดอาคาร
อเนกประสงค์ พร้อมดูแล
รักษาไม้ประดับ สวนร่ืน
อรุณ จ านวน 1 คน

 - 108,000   108,000  108,000    - จ้างเหมา
ผู้ปฏบิติังาน 
จ านวน 1 คน   
ดูแลรักษาความ
สะอาดอาคาร
อเนกประสงค์ 
พร้อมดูแลรักษาไม้
ประดับสวนร่ืน
อรุณใหม้ีความ
สะอาด

กองช่าง
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วดั (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ

 - อาคารอเนกประสงค์
 สวนร่ืนอรุณมีความ
สะอาด ประชาชนที่มา
ใช้บริการมีความพงี
พอใจ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : จัดการทรัพยากรธรรมชาติใหม้ีความอุดมสมบรูณ ์ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

แนวทางการพัฒนา : ปรับปรุงภมูิทศัน์ในชุมชนและเมือง

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตร์ 5 :  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่๓ พ.ศ.๒๕๖๑

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

๕.๑ แผนงานเคหะและชมุชน



ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ 5 :  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการจ้างเหมา

บคุคลภายนอกดูแลจัดการ
บอ่บ าบดัส่ิงปฏกิูล

 - ดูแลความสะอาดและ
ความเรียบร้อยบริเวณ   
บอ่บ าบดัส่ิงปฏกิูล

 - ผู้ปฏบิติังาน จ านวน ๒
 คน ดูแลจัดการบอ่บ าบดั
ส่ิงปฏกิูล

 - 216,000 216,000 216,000  - บอ่บ าบดัส่ิง
ปฏกิูลสะอาดมี
ความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อยขึ้น    
ร้อยละ 90

กองสาธารณสุขฯ

รวม จ านวน 2 โครงการ  - 324,000   324,000  324,000   
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

 - มีบอ่บ าบดัส่ิงปฏกิูล
มีความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชี้วดั (KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : จัดการทรัพยากรธรรมชาติใหม้ีความอุดมสมบรูณ ์ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

แนวทางการพัฒนา : จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏกูิลตลอดจนระบบบ าบดัน้ าเสีย

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

๕.๑ แผนงานเคหะและชมุชน



เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1  โครงการจ้างเหมา

เอกชนดูแลรักษาความ
สะอาดบริเวณโดยรอบ
สนามกีฬามหาราช

 - เพื่อดูแลรักษาความ
ปลอดภยั ดูแลรักษา
ความสะอาด และ
อ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนที่มาใช้
บริการ

 - ดูแลรักษาความสะอาด
 บริเวณสนามกีฬา
มหาราช ลานคนเดิน 
สนามเปตอง สนามฟตุ
ซอล สนามหญ้าเทยีม 
หอ้งประชุมมหาราช และ
หอ้งน  า

 - 752,000 752,000 752,000  - สนามกีฬา
มหาราชและ
สนามกีฬาอื่นๆ  
มีความสะอาด
และปลอดภยั

 - สนามกีฬามหาราช
 ลานคนเดิน 
สนามเปตอง สนาม
ฟตุซอล สนามหญ้า
เทยีม หอ้งประชุม
มหาราช และหอ้งน  า
 สะอาดและอยู่ใน
สภาพใช้งานได้ดี

ส านักการศึกษา

รวม จ านวน 1 โครงการ  - 752,000 752,000 752,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 จัดการทรัพยากรธรรมชาติใหม้ีความอุมสมบรูณ ์ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ 5 :  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แนวทางการพัฒนา : ปรับปรุงภมูิทศัน์ในชุมชนเมือง

๕.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ



เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจ้างเหมา

บคุคลภายนอกดูแลระบบ
และการจัดการโรงฆ่าสัตว์

 - ดูแลระบบ ความสะอาด
และความปลอดภยับริเวณ
โรงฆ่าสัตว์

 - ผู้ปฏบิติังาน จ านวน ๔
 คน ดูแลระบบและการ
จัดการโรงฆ่าสัตว์

 - 432,000 432,000 432,000  - โรงฆ่าสัตวม์ีการ
จัดการระบบที่ดี
สะอาดและ
ปลอดภยัขึ้น

กองสาธารณสุขฯ

รวม จ านวน 1 โครงการ  - 432,000 432,000 432,000

 - โรงฆ่าสัตวม์ีการ
จัดการระบบที่ดีมี
ความปลอดภยัมากขึ้น

แนวทางการพัฒนา : จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏกูิลตลอดจนระบบบ าบดัน  าเสีย

5.3 แผนงานการพาณชิย์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี วดั (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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ยุทธศาสตร์ 5 :  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : จัดการทรัพยากรธรรมชาติใหม้ีความอุดมสมบรูณ ์ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั งที ่๓ พ.ศ.๒๕๖๑

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

๕.๓ แผนงานการพาณชิย์



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมคุณธรรมและ

จริยธรรมแก่เยาวชน
                                                                                              - 70,000 70,000 70,000

1.1 กิจกรรมอบรมเชิง  - เพื่อสร้างคุณธรรมให้  - เยาวชนในพื้นที่เขต 27,000 27,000 27,000  - ร้อยละ 80  - เยาวชนมีคุณธรรม กองสวสัดิการฯ

ปฏบิติัการด้านคุณธรรม เกิดขึ้นในเยาวชน เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ของกลุ่ม เกิดความเปน็น้้าหนึ่ง

จริยธรรมแก่เยาวชน เพิ่มความสัมพนัธร์ะหวา่ง ทั้ง 28 ชุมชน เปา้หมายมี ใจเดียวกัน

องค์กร ความพงีพอใจ

 - เพื่อสนับสนุนกิจการ ต่อโครงการ

ทางด้านศาสนา

 - เพื่อสร้างความสมัคคี

และความเปน็อันหนึ่ง

อันเดียวกันใหเ้กิดความ

สันติสุข

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพ้ืนที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

ยุทธศาสตร์ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน

6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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๖.๑ แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1.2 กิจกรรมพฒันา  - เพื่อสร้างคุณธรรมให้  - เด็กและเยาวชนใน  - 43,000 43,000 43,000  - ร้อยละ 80  - เยาวชนมีคุณธรรม กองสวสัดิการฯ

ความรู้คู่คุณธรรมเด็ก แก่เยาวชน สร้างความ เขตเทศบาล จ้านวน ของกลุ่ม จริยธรรมมีความ

และเยาวชน สัมพนัธอ์ันดีระหวา่ง 60 คน เปา้หมายมี สัมพนัธอ์ันดีต่อองค์กร

องค์กร ความพงีพอใจ และเกิดความเปน็
 - เพื่อสนับสนุนกิจกรรม ต่อโครงการ น้้าหนึ่งใจเดียวกัน

ทางด้านศาสนา
 - สร้างความสมัคคี

เป็นน้้าหนึ่งอนัเดียวกนั
รวม จ านวน 1 โครงการ 2 กิจกรรม  - 70,000 70,000 70,000

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพ้ืนที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

ยุทธศาสตร์ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน

6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

38๖.๑ แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการจดังานสง่เสริม
ประเพณี ศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถ่ิน

 - 2,410,000 2,410,000 2,410,000

1 โครงการประเพณีชักพระ  - เพื่อส่งเสริม เผยแพร่และ
อนรัุกษไ์ว้ซ่ึงวัฒนธรรม 
ประเพณีอนัดีงามของ
ทอ้งถิ่น และสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีระหว่าง
หนว่ยงานราชการกบั
ประชาชน

 - จัดใหม้ขีบวนแหเ่รือพระ
จากวัดวาอารามต่างๆ ในเขต
เทศบาลและบริเวณใกล้เคียง
 และมกีารประกวดเรือพระ

 - 300,000 300,000 300,000  - ประชาชนมี
ความพงึพอใจใน
การเข้าร่วม
กจิกรรมไมน่อ้ย
กว่าร้อยละ 80

 - ประเพณีลากเรือพระ
ของทอ้งถิ่นได้ด ารงคง
อยู่สืบไป

ส านกัการศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพ้ืนที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

ยุทธศาสตร์ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณ ีศิลปวัฒนธรรม

๖.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการประเพณีลอย

กระทง
 - เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพนัธใ์หท้กุภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษแ์ละฟื้นฟสืูบสาน
ประเพณีวฒันธรรมของ
ไทย และเพิ่มศักยภาพ
การส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
และรายได้

 - เด็ก เยาวชน ประชาชน
ในพื้นที่ ต าบลใกล้เคียง 
และประเทศเพื่อนบา้น

 - 580,000 580,000 580,000  - เด็ก เยาวชน 
ประชาชนมี
ความพงึพอใจ
ในการเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

 - ประชาชนและ
นักทอ่งเที่ยวได้มา
เที่ยวอ าเภอสุไหง   
โก-ลกมากยิ่งขึ้น

ส านักการศึกษา

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณ ีศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

ยุทธศาสตร์ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพ้ืนที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา

ตัวชี้วัด (KPI)

๖.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการวนัส่งทา้ย      

 ปเีก่า-ต้อนรับปใีหม่
 - เพื่อเปน็การส่งเสริมให้
พทุธศาสนิกชน ได้ท าบญุ
ตักบาตรร่วมกันและสร้าง
ความรัก ความสามัคคีใน
หมู่พี่น้องประชาชน   
สร้างความสัมพนัธอ์ันดี
ระหวา่งประชาชนและ
ส่วนราชการ

 - ประชาชนร่วมท าบญุ
ตักบาตรและร่วมกิจกรรม
วนัส่งทา้ยปเีก่าต้อนรับปี
ใหม่

 - 350,000 350,000 350,000  - ประชาชนมี
ความพงึพอใจ
ในการเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

 - ประชาชนได้มี
โอกาสพบปะและ
ร่วมกันท าบญุตัก
บาตรและเสริมสร้าง
ความรักความสามัคคี
 ความเข้าใจอันดีต่อกัน

ส านักการศึกษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพ้ืนที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

ยุทธศาสตร์ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน
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แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณ ีศิลปวัฒนธรรม

6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

๖.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการวนัตรุษจีน  - เพื่อสืบสานส่งเสริม

อนุรักษป์ระเพณี         
คนไทยเชื้อสายจีนใน
ทอ้งถิ่น และกระตุ้น
เศรษฐกิจของเมืองสุไหง
โก-ลกใหดี้ยิ่งขึ้น

 - ประชาชนเชื้อสายจีน
และประชาชนทั่วไปใน
พื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง

 - 480,000 480,000 480,000  - ประชาชนมี
ความพงึพอใจ
ในการเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

 - เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป       
 มีทศันะคติที่ดีและ
ช่วยกันอนุรักษ์
ประเพณีอันดีงาม
สืบไป

ส านักการศึกษา

5 โครงการประเพณี
สงกรานต์

 - เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเกิดความส านึก
ในการแสดงออกซ่ึง
ความกตัญูญูกตเวทต่ีอ
ญาติผู้ใหญ่ที่ตนเคารพ  
นับถือและสร้างความรัก 
ความสามัคคีของคนใน
ทอ้งถิ่น

 - ประชาชนในเขตพื้นที่ 
และประเทศเพื่อนบา้น

 - 250,000 250,000 250,000  - ประชาชนมี
ความพงึพอใจ
ในการเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

 - เด็กและประชาชน
เหน็ความส าคัญและ
ช่วยกันอนุรักษ์
ประเพณีที่ดีงามไว้
ต่อไป และเศรษฐกิจ
ดีขึ้น

ส านักการศึกษา

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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ที่
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพ้ืนที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

ยุทธศาสตร์ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณ ีศิลปวัฒนธรรม

๖.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการวนั

อาสาฬหบชูา/วนั
เข้าพรรษา

 - เพื่อเปน็การส่งเสริม
และรักษาไวซ่ึ้งประเพณี
วนัส าคัญทางพทุธศาสนา 
และส่งเสริมใหน้ักเรียน 
ข้าราชการและประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการ
บ าเพญ็กุศลร่วมกัน

 - จัดใหม้ีการหล่อเทยีน
และสมโภชเทยีนพรรษา 
จ านวน 9 ต้น,กิจกรรม
กวนข้าวมธปุายาส    
จ านวน 8 กระทะ และมี
การแหเ่ทยีนพรรษาและ
ผ้าอาบน้ าฝน เพื่อน าไป
ถวายวดั จ านวน 4 วดั

 - 250,000 250,000 250,000  - ประชาชนมี
ความพงึพอใจ
ในการเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

 - ประชาชนทกุหมู่
เหล่าร่วมกิจกรรม
บ าเพญ็กุศลอย่าง
พร้อมเพยีงกัน

ส านักการศึกษา

7 โครงการอนุรักษ์
วฒันธรรมภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่น

 - เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษส์มโภชเจ้าแม่
โต๊ะโมะใหไ้ด้รับความ
สนใจจากประชาชนที่มา
ร่วมงานทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศที่มีความ
ใกล้เคียงกันทั้งเชื้อชาติ
และวฒันธรรม

 - สร้างภาพลักษณ์ของ
เมืองทอ่งเที่ยวที่ปลอดภยั
และผู้คนมีความรัก    
สมัครสมานสามัคคี 
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่

 -       100,000      100,000      100,000  - ประชาชนมี
ความพงึพอใจ
ในการเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 81

 - ประชาชนเข้าร่วม
และตระหนักถึง
ความส าคัญในการสืบ
สานอนุรักษณ์
ประเพณีและ
วฒันธรรม

ส านักการศึกษา

ยุทธศาสตร์ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณ ีศิลปวัฒนธรรม
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6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพ้ืนที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา

วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)

๖.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการบรรพชา

สามเณรและบวชศีล    
จาริณีภาคฤดูร้อน

 - เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมใหก้ับเด็กและ
เยาวชนได้ตระหนักถึง
หลักปฏบิติัธรรมค าสอน
ของพระพทุธศาสนา

 - เด็ก เยาวชน ในเขต
เทศบาลเข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 100 คน

 -       100,000      100,000      100,000  - ประชาชนมี
ความพงึพอใจ
ในการร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

 - เด็กและเยาวชน
ได้รับการปลูกฝัง
ด้านศึลธรรม 
คุณธรรมและ
จริยธรรม           
โดยสามารถน าไป
ปฏบิติัใน
ชีวติประจ าวนัได้

ส านักการศึกษา
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6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพ้ืนที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

ยุทธศาสตร์ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณ ีศิลปวัฒนธรรม

๖.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการจัดงานรัฐพิธี
และวันส าคัญต่างๆ

 - 801,000 801,000 801,000

9  โครงการจัดงานวนั     
ปยิมหาราช

 - เพื่อเปน็การร่วมแสดง
ความจงรักภกัดีต่อ
สถาบนัพระมหากษตัริย์

 - ข้าราชการ พอ่ค้า 
ประชาชน นักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ

 - 1,000 1,000 1,000  - ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมรัฐพธิ ี
ไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 80

 - ประชาชนทกุหมู่
เหล่าได้เข้าร่วมแสดง
ความจงรักภกัดีต่อ
สถาบนั
พระมหากษตัริย์

ส านักการศึกษา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพ้ืนที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

ยุทธศาสตร์ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณ ีศิลปวัฒนธรรม

6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

๖.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการจัดงานวนัพอ่

แหง่ชาติ
 - เพื่อเปน็การร่วมแสดง
ความจงรักภกัดีต่อ
สถาบนัพระมหากษตัริย์

 - ข้าราชการ พอ่ค้า 
ประชาชน นักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมท าบญุตักบาตร
และพธิถีวายราชสดุดี

 - 50,000 50,000 50,000  - ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมรัฐพธิ ี
ไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 80

 - ประชาชนทกุหมู่
เหล่า ส านึกใน
สถาบนัชาติ ศาสนา 
และพระมหากษตัริย์  
   ได้ร่วมแสดงความ
จงรักภกัดีอย่างพร้อม
เพรียงกัน

ส านักการศึกษา

11 โครงการจัดงานวนัเด็ก
แหง่ชาติ

 - เพื่อปลูกฝังใหเ้ด็กมี
ส่วนร่วมในสังคม และ
ส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชน
 ได้มีการพฒันาทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคมและสติปญัญา
ในทางที่ดีและถูกต้อง

 - เด็กและเยาวชนทั้งใน
และนอกระบบโรงเรียน
ในอ าเภอสุไหงโก-ลก

 - 200,000 200,000 200,000  - ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม       
ไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 80

 - เด็กและเยาวชน 
กล้าคิด กล้าท า     
กล้าแสดงออกในทาง
ที่ถูกต้อง และเกิด
ความสามัคคีระหวา่ง
หมู่คณะ

ส านักการศึกษา

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณ ีศิลปวัฒนธรรม
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ยุทธศาสตร์ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพ้ืนที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

๖.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 โครงการจัดงานวนั

อนุรักษม์รดกไทย
 - เพื่อเปน็การร่วมแสดง
ความจงรักภกัดีต่อ
สถาบนัพระมหากษตัริย์

 - ข้าราชการ พอ่ค้า 
ประชาชน องค์กรต่างๆ 
ในอ าเภอสุไหงโก-ลก 
และพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

 - 300,000 300,000 300,000  - ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมรัฐพธิ ี
ไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 80

 - ประชาชนทกุหมู่
เหล่า ได้เข้าร่วม
กิจกรรมการแสดง
ความจงรักภกัดีต่อ
สถาบนั
พระมหากษตัริย์

ส านักการศึกษา

13 โครงการจัดงานวนัเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั          
มหาวชิราลงกร ณ 
บดินทรเทพยวรางกูร

 - เพื่อเปน็การร่วมแสดง
ความจงรักภกัดีต่อ
สถาบนัพระมหากษตัริย์

 - ข้าราชการ พอ่ค้า 
ประชาชน นักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ

 - 200,000 200,000 200,000  - ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมรัฐพธิ ี
ไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 80

 - ประชาชนทกุหมู่
เหล่า ได้เข้าร่วม
กิจกรรมการแสดง
ความจงรักภกัดีต่อ
สถาบนั
พระมหากษตัริย์

ส านักการศึกษา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพ้ืนที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

ยุทธศาสตร์ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณ ีศิลปวัฒนธรรม

๖.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 โครงการจัดงานเฉลิม

พระเกียรติสมเด็จ      
พระนางเจ้าสิริกิต์
พระบรมราชินีนาถ   
เนื่องในโอกาสพระราช
พธิมีหามงคลเฉลิม    
พระชนมพรรษา

 - เพื่อเปน็การร่วมแสดง
ความจงรักภกัดีต่อ
สถาบนัพระมหากษตัริย์

 - ข้าราชการ พอ่ค้า 
ประชาชน นักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติฯ

 - 50,000 50,000 50,000  - ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมรัฐพธิ ี
ไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 80

 - ประชาชนทกุหมู่
เหล่า ได้เข้าร่วม
กิจกรรมการแสดง
ความจงรักภกัดีต่อ
สถาบนั
พระมหากษตัริย์

ส านักการศึกษา

รวม จ านวน 14 โครงการ  -   3,211,000   3,211,000   3,211,000

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพ้ืนที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

ยุทธศาสตร์ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณ ีศิลปวัฒนธรรม
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๖.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงระบบ

เครือข่ายคอมพวิเตอร์
 - เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
ใหร้ะบบเครือข่าย
คอมพวิเตอร์ของส านักงาน
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ใหม้ีประสิทธภิาพ

 - ปรับปรุงระบบ
เครือข่ายคอมพวิเตอร์
ของส านักงานเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก

281,280    -  -  -  - เทศบาลเมืองสุไหง
โก-ลกได้เพิ่มระบบ 
เครือข่ายคอมพวิเตอร์
 จ านวน 1 แหง่

 - ท าใหร้ะบบ
เครือข่าย
คอมพวิเตอร์ของ
ส านักงานเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลกมี
ประสิทธภิาพยิ่งขึ้น

ส านักปลัดฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏบิตัิงาน
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพ้ืนที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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งบประมาณและที่ผ่านมา

๗.๑ แผนงานบรหิารงานท่ัวไป



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการจัดการเลือกต้ัง  - เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายใน

การจัดการเลือกต้ัง
ผู้บริหารทอ้งถิ่นและ
สมาชิกเทศบาล

 - ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - 1,500,000  -  -  - มีผู้บริหารฯและ
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น
ที่มาจากการเลือกต้ัง

 - การจัดการ
เลือกต้ังเปน็ไปด้วย
ความเรียบร้อยและ
ประชาชนออกมาใช้
สิทธิใ์นการเลือกต้ัง
ทกุครัวเรือน

ส านักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล

งบประมาณและที่ผ่านมา

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภบิาล
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพ้ืนที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา

ที่

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่าจะได้รับตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล

๗.๑ แผนงานบรหิารงานท่ัวไป



เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการจัดท าส่ือ

ประชาสัมพนัธเ์ผยแพร่
หมายเลขโทรศัพทข์อง
หน่วยงานราชการ 
เอกชน ในอ าเภอสุไหง
โก-ลก

 - จัดท าปฏทินิประจ าปทีี่
รวบรวมหมายเลข
โทรศัพทข์องหน่วยงาน
และองค์กรต่างๆในอ าเภอ
สุไหงโก-ลก ที่ประชาชน
ควรทราบไวใ้นปฏทินิ 
มุ่งหวงัใหป้ระชาชนติดส่ือ
นี้ไวใ้นอาคารหรือสถานที่
สาธารณะต่างๆที่มองเหน็
ได้ง่ายเพื่อที่จะได้สามารถ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท ์
สอบถามข้อมูลหรือขอรับ
บริการได้ทนัที

 - จ านวน 7,000 เล่ม  - 126,000 126,000 126,000  - โปสเตอร์ใน
รูปแบบปฏทินิแขวน
ประจ าปพีทุธศักราช

 - ท าใหม้ีความ
พร้อมและมี
ประสิทธภิาพใน
การปกิบติังาน

กองวชิาการฯ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพ้ืนที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานขององค์กร เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน
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7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

๗.๑ แผนงานบรหิารงานท่ัวไป



เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการจัดเวทปีระชาคม  - เพื่อเปดิโอกาสใหผู้้แทน

ชุมชนและประชาชนมี
ส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเหน็ก าหนด
ทศิทางในการพฒันาให้
เปน็ไปตามความต้องการ
ของประชาชนและ
สามารถเข้าถึงปญัหาที่
เกิดขึ้นได้อย่างแทจ้ริง

 - ผู้บริหารเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
คณะกรรมการพฒันา
เทศบาล ผู้แทนภาครัฐ 
รัฐวสิาหกิจ ภาคเอกชน 
ผู้ทรงคุณวฒิุ ประธาน
ชุมชนทั้ง 28 ชุมชน 
ชมรม สมาคม และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ

20,000     20,000       20,000     20,000       - จ านวนผู้เข้าร่วม
การประชุมประชาคม
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 3
ของสัดส่วนของการ
จัดประชาคมทอ้งถิ่น

 - ประชาชนเข้า
ร่วมการจัดเวที
ประชาคม เกิดการ
รวมกลุ่มทางสังคม 
สร้างแนวทางการ
พฒันาทอ้งถิ่นของ
ตนเองและเพื่อให้
การท าประชาคมมี
ประสิทธภิาพ

กองวชิาการฯ

รวม จ านวน 4 โครงการ 301,280   1,646,000  146,000  146,000   

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภบิาล
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพ้ืนที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล
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๗.๑ แผนงานบรหิารงานท่ัวไป



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพฒันาข้าราชครู

ในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น

 - เพื่อใหค้รูได้มี
โอกาสพฒันาความรู้ 
ความสามารถเพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ท างาน

 - ส าหรับครูโรงเรียน
เทศบาลทั้ง ๔ โรง และ
ส าหรับครูศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กทั้ง ๔ ศูนย์

 - 507,000 507,000 507,000  - พนักงานครูได้รับ
การอบรมไม่น้อย
กวา่ 169 คน

 - ครูทางการศึกษา
ได้พฒันาความรู้เพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ท างาน

ส านักการศึกษา
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งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บคุลากรในองค์กร

7.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

๗.๒ แผนงานการศกึษา



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการปกูระเบื้อง

อาคารศรีตรัง       
โรงเรียนเทศบาล 3

 - เพื่อพฒันาปรับปรุง
อาคารศรีตรังให้
สวยงาม เหมาะแก่การ
ใช้งาน                    
 - เพื่อใหน้ักเรียน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการใช้
บริการภายใน
สถานศึกษา

 - ปกูระเบื้องรอบอาคาร
และปพูื้นกระเบื้องใต้
บนัได โรงเรียนเทศบาล 3
 พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
198.00 ตารางเมตร 
พร้อมบวัเชิงผนัง 
กระเบื้องเซรามิค ความ
ยาวไม่น้อยกวา่ 102.00 
เมตร

 - 148,000  -  -  - ปกูระเบื้องอาคาร
ศรีตรัง จ านวน 1 
แหง่

 - อาคารศรีตรัง     
 มีความสวยงาม 
เหมาะแก่การใช้งาน 
  - นักเรียนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการใช้บริการ
ภายในสถานศึกษา

ส านักการศึกษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏบิตัิงาน

7.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล

๗.๒ แผนงานการศกึษา



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการจ้างเหมาท า

ความสะอาด
 - เพื่อใหอ้าคารเรียน 
อาคารปฏบิติัการ มี
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
สายตาบคุคลภายใน
และภายนอกที่มา
ติดต่อราชการ

 - จ้างเหมา
บคุคลภายนอกมา
ปฏบิติังานในต าแหน่ง 
นักการภารโรง จ านวน 7
 อัตรา รร.ท. 1 จ านวน 2
 อัตรา, รร.ท.2 จ านวน 1
 อัตรา, รร.ท.3 จ านวน 2
 อัตรา, รร.ท.4 จ านวน 2
 อัตรา

 - 756,000 756,000 756,000  - มีจ้างเหมา
นักการภารโรง 
จ านวน 7 อัตรา

 - ท าใหอ้าคาร
สถานที่ ได้รับการ
ดูแลรักษาความ
สะอาดและถูก
สุขลักษณะอย่างทั่วถึง

ส านักการศึกษา

รวม จ านวน 3 โครงการ  - 1,411,000 1,263,000 1,263,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.2 แผนงานการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภบิาล
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๗.๒ แผนงานการศกึษา



เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างและ

ปรับปรุงอาคารกักสัตว ์
(เพิม่เติม) พร้อมร้ัวตา
ข่ายโดยรอบบริเวณ

 - เพือ่ใช้เป็นสถานที่
กักกันสุนัขจรจัดและ
สุนัขทีต้่องสงสัยอาจจะ
เป็นโรคติดต่อ

 - ก่อสร้างปรับปรุง      
ต่อเติมอาคารเดิม 
ประกอบด้วย ร้ัวตาข่าย,
เสริมหลังคาและเทพืน้
ภายใน

300,000  -  -  -  - ลดปริมาณสุนัข
จรจัดในแหล่งชุมชน
  - สุนัขทีส่งสัยอาจ
เป็นโรคติดต่อได้รับ
การตรวจคัดกรอง 
ร้อยละ 100

 - ลดอัตราเส่ียงจาก
การถูกสุนัขจรจัดท า
ร้าย                    
 - ลดความเส่ียงจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

กองสาธารณสุขฯ

รวม จ านวน 1 โครงการ 300,000  -  -  - 

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที ่3 พ.ศ.2561

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 : ลดความเหลื่อมล้ า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที ่๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานทีใ่นการปฏิบัติงาน

7.3 แผนงานสาธารณสุข 

๗.๓ แผนงานสาธารณสขุ 



เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจ้างเหมา

บริการผู้ปฏบิติังานท า
ความสะอาดอาคาร
ส านักงานกองช่าง

 - เพื่อดูแลรักษาความ
สะอาดอาคาร
ส านักงานกองช่าง

 - ผู้ปฏบิติังานดูแลรักษา
ความสะอาดอาคาร
ส านักงานกองช่าง    
จ านวน 1 คน

 - 108,000     108,000     108,000        - ผู้ปฏบิติังาน 
จ านวน 1 คน   
ดูแลรักษาอาคาร 
ส านักงานกองช่าง
ใหม้ีความสะอาด
เรียบร้อย

กองช่าง

รวม จ านวน 1 โครงการ  - 108,000     108,000     108,000       
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 - อาคารส านักงาน
กองช่างมีความ
สะอาดประชาชนที่  
มาใช้บริการมีความ
พงีพอใจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภบิาล
๗.4 แผนงานเคะหะและชุมชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ที่  ๗ :  ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพ้ืนที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

๗.๔ แผนงานเคะหะและชมุชน



เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝึกอบรมและทศัน

ศึกษาดูงานของกลุ่มพลัง
มวลชนต่างๆ

                                                                                              - 930,000 930,000 930,000

1.1 กิจกรรมศึกษาดูงาน  - เพื่อสร้างโอกาสใหก้ลุ่ม  - คณะกรรมการกลุ่มสตรี  - 180,000 180,000 180,000  - ร้อยละ 80  - คณะกรรมการกลุ่ม กองสวสัดิการฯ

ด้านกระบวนการเสริม สตรีเกิดกระบวนการเรียน จ านวน 40 คน กลุ่มเปา้หมายมี สตรีเกิดกระบวนการ
สร้างความเข้มแข็งและ รู้ และน าไปต่อยอดสู่การ เจ้าหน้าที่กองสวสัดิการฯ ความพงีพอใจ เรียนรู้และน าไป
การส่งเสริมอาชีพของ สร้างความเข้มแข็งของ จ านวน 5 คน ต่อโครงการ ประยุกต์ใหเ้กิด
กลุ่มสตรี กลุ่มในอนาคต ประโยชน์สูงสุด

 - เพื่อใหก้ลุ่มสตรีน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้้า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561

ส้าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด้าเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล
ยุทธศาสตร์ที่  ๗ :  ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสร้างทศันคติที่ดีต่อการปฏบิตัิงานเพ่ือการบริการประชาชน
7.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

59

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๗.๕ แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน



เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1.2 กิจกรรมการสร้าง  - เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการ  - คณะกรรมการชุมชน  - 400,000 400,000 400,000  - ร้อยละ 80  - คณะกรรมการ กองสวสัดิการฯ

ความเข้มแข็งของ แลกเปล่ียนเรียนรู้การ และเจ้าหน้าที่ ของกลุ่ม ชุมชนเกิดกระบวน
คณะกรรมการชุมชน ด าเนินกิจกรรมการสร้าง กองสวสัดิการฯ เปา้หมายมี การเรียนรู้และน าไป

ความเข้มแข็งของชุมชน ไม่น้อยกวา่ 100 คน ความพงีพอใจ สู่การพฒันาภายใน
 - เพื่อน าประสบการณ์ ต่อโครงการ ชุมชน
ใหม่ที่ได้รับไปพฒันาภาย
ในชุมชน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

7.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้้า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล
ยุทธศาสตร์ที่  ๗ :  ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสร้างทศันคติที่ดีต่อการปฏบิตัิงานเพ่ือการบริการประชาชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

๗.๕ แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน



เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1.3 กิจกรรมฝึกอบรม  - เพื่อใหแ้กนน าผู้สูงอายุ  - แกนน าผู้สูงอายุและ  - 200,000 200,000 200,000  - ร้อยละ 80  - แกนน าผู้สูงอายุ กองสวสัดิการฯ

เพิ่มพนูประสิทธภิาพ ได้เสริมสร้างประสบการณ์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ของกลุ่ม เกิดกระบวนการ
แกนน าศูนย์เรียนรู้ผู้สูง และพฒันาการเรียนรู้ ไม่น้อยกวา่ 44 คน เปา้หมาย เรียนรู้ค่านิยม
อายุและศึกษาดูงาน คุณค่าความเปน็ไทย มีความพงีพอใจ คุณค่าความเปน็ไทย

 - สร้างความเข้าใจ ต่อโครงการ รู้เทา่ทนัโลกในกลุ่ม
การเรียนรู้เทา่ทนัสังคม ประเทศอาเซียน
โลกในกลุ่มประเทศอาเซียน

 - ปลูกจิตส านึกค่านิยม
ความเปน็ไทย มีคุณธรรม
จริยธรรมเอื้ออาทรต่อผู้อื่น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสร้างทศันคติที่ดีต่อการปฏบิตัิงานเพ่ือการบริการประชาชน
7.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้้า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล
ยุทธศาสตร์ที่  ๗ :  ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI)

๗.๕ แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน



เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1.4 กิจกรรมเพิ่มพนู  - เพื่อใหแ้กนน าเยาวชน  - แกนน าเยาวชน 150,000 150,000 150,000  - ร้อยละ 80  - แกนน าเยาวชน กองสวสัดิการฯ

ประสิทธภิาพแกนน า มีความรู้ ในด้านพฒันากลุ่ม กลุ่มเยาวชขน สภาเด็ก ของกลุ่ม สามารถพฒันา
เยาวชนและศึกษาดูงาน ชุมชน และสังคม และเยาวชน เจ้าหน้าที่ เปา้หมายมี กลุ่มชุมชน และสังคม

 - ส่งเสริมใหด้ าเนิน ของเทศบาล ความพงีพอใจ ใหดี้ยิ่งขึ้น เกิดความ
กิจกรรมของเยาวชน จ านวนไม่น้อยกวา่ ต่อโครงการ ต่อเนื่องในกิจกรรม
เกิดความต่อเนื่อง 44 คน ของเยาวชน
 - สร้างความรักสามัคคี มีความเข้าใจอันดี

และความเข้าใจอันดีแก่ ต่อกัน
กลุ่มเยาวชน

รวม จ้านวน 1 โครงการ 4 กิจกรรม  - 930,000 930,000 930,000

62

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสร้างทศันคติที่ดีต่อการปฏบิตัิงานเพ่ือการบริการประชาชน

 - 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI)

7.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้้า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล
ยุทธศาสตร์ที่  ๗ :  ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล

๗.๕ แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน



เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจ้างเหมา

บคุคลปฏบิติัหน้าที่งาน
บนัทกึข้อมูล และพฒันา
ระบบสารสนเทศ

 - เพื่อจ้างเหมาบคุคล
ปฏบิติัหน้าที่งาน
บนัทกึข้อมูลในระบบ
สารสนเทศ

 - จ้างเหมาบคุคลปฏบิติั
หน้าที่งานบนัทกึข้อมูล
พฒันาระบบสารสนเทศ 
จ านวน 1 อัตรา

 -      108,000      108,000        108,000  - จ านวน 1 คน ส านักการศึกษา

รวม จ านวน 1 โครงการ  -      108,000      108,000        108,000

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภบิาล
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 - ท าใหง้านบนัทกึ
ข้อมูลและงานระบบ
สารสนเทศมี
ประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพ้ืนที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล
ยุทธศาสตร์ที่  ๗ :  ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล

๗.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

๗.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ



เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างและ

ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว ์
(เพิม่เติม)

 -  เพือ่ปรับปรุงโรงฆ่า
สัตวใ์ห้ได้มาตรฐานถูก
หลักสุขาภิบาล

 - ประกอบด้วยร้ัวก าแพง
โดยรอบ อาคารเก็บน้ า
ส ารอง,ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน
,อาคาร รปภ. และ
ครุภัณฑ์อื่นๆ

2,805,000  -  -  -  - โรงฆ่าสัตว์
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานของ
กรมปศุสัตว์

 - ประชาชนได้
บริโภคเนื้อสุกรทีม่ี
ความสะอาดและ
ปลอดภัย

กองสาธารณสุขฯ

รวม จ านวน 1 โครงการ 2,805,000

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานทีใ่นการปฏิบัติงาน

7.7 แผนงานการพาณิชย์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 : ลดความเหลื่อมล้ า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที ่3 พ.ศ.2561

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่๗ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที ่ ๗ :  ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.๗ แผนงานการพาณชิย์



เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1  โครงการก่อสร้างระบบรวบรวม

และระบบบ้าบัดน ้าเสีย
 - เพื่อให้มีระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
พร้อมเคร่ืองจักรและอุปกรณ์
สามารถบ้าบัดน ้าเสียในชุมชน
ในเขตเทศบาลฯ ให้ได้คุณภาพ
น ้าผ่านการบ้าบัดตาม
มาตรฐานน ้าทิ งชุมชน          
 - เพื่อปรับปรุงคุณภาพน ้าใน
แม่น ้าโก-ลก ที่เป็นแหล่ง
รองรับน ้าทิ งให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ขึ น

 - ระบบรวบรวมและระบบ
บ้าบัดน ้าเสีย จ้านวน ๑ แห่ง

 -  - 100,350,900  -  - รวบรวมน ้าเสียได้
ร้อยละ 100 และ
บ้าบัดน ้าเสียได้ร้อย
ละ 100

กองสาธารณสุขฯ

รวม  จ ำนวน ๑ โครงกำร  -  - 100,350,900  -

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : จัดการทรัพยากรธรรมชาติใหม้ีความอุดมสมบรูณ ์ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

ผ.05
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่๓ พ.ศ.๒๕๖๑
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวดั

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 - คุณภาพน ้าในแม่น ้าโก-ลก
มีคุณภาพที่ดีขึ นและน ้าเสียที่
เกิดขึ นในชุมชนผ่านการ
บ้าบัดตามมาตรฐานน ้าทิ ง
ชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ 5 :  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา : จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏกูิลตลอดจนระบบบ าบดัน้ าเสีย

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วดั (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด



เปา้หมาย หน่วยงาน 
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 ๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์  - ครุภณัฑ์โฆษณา

และเผยแพร่
 - เพื่อใช้ประกอบใน
การจัดท าส่ือ
ประชาสัมพนัธก์าร
ทอ่งเที่ยว

 - กล้องถ่ายรูป       
จ านวน 1 ตัว

 ๓๒,๐๐๐ - - - ส านักปลัดฯ

 ๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์  - ครุภณัฑ์ส านักงาน  - เพื่อทดแทนของเก่า
ที่ช ารุด

 - ตู้ล้ินชักเหล็ก 4 ชั้น 
ขนาดไม่น้อยกวา่ 
46x130 ซ.ม.      
จ านวน 4 ตู้

 -         14,000  -  - ส านักปลัดฯ

 ๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์  - ครุภณัฑ์ส านักงาน  - เพื่อทดแทนของเก่า
ที่ช ารุด

 - เคร่ืองปรับอากาศ   
ขนาดไม่น้อยกวา่ 
13,000บทียีู พร้อมติดต้ัง
 จ านวน 4 เคร่ือง

 -         92,000  -  - ส านักปลัดฯ

 ๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์  - ครุภณัฑ์ส านักงาน  - เพื่อทดแทนของเก่า
ที่ช ารุด

 - เคร่ืองปรับอากาศ   
ขนาดไม่น้อยกวา่ 
36,000 บทียีู พร้อม
ติดต้ัง จ านวน 1 เคร่ือง

 -         47,000  -  - ส านักปลัดฯ

 ๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์  - ครุภณัฑ์ส านักงาน  - เพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ท างาน

 - โทรศัพทส์ านักงาน 
จ านวน ๑ เคร่ือง

 -           1,500  -  - ส านักปลัดฯ
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แบบ ผ.๐๘

บญัชีครุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕64) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

บัญชคีรภัุณฑ์



เปา้หมาย หน่วยงาน 
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 ๖ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์  - ครุภณัฑ์ส านักงาน  - เพื่อเพิ่ม

ประสิทธภิาพในการ
ท างาน

 - เก้าอี้ประชุมขาเหล็ก
พนักพงิบนุวมและที่นั่ง
เบาะ จ านวน 6 ตัว

 - 3,600            -  - ส านักปลัดฯ

 ๗ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์  - ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

 - เพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ท างาน

 - เคร่ืองคอมพวิเตอร์   
โน้ตบุ๊กส าหรับส านักงาน 
จ านวน 1 เคร่ือง

 -         16,000  -  - ส านักปลัดฯ

 ๘ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์  - ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

 - เพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ท างาน

 - เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์
หรือชนิด LED สี แบบ 
Network จ านวน 1 เคร่ือง

 - 10,000  -  - ส านักปลัดฯ

 ๙ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์  - ครุภณัฑ์งานบา้น
งานครัว

 - เพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ท างาน

 - อ่างล้างจานสแตนเลส  
 ๒ หลุม จ านวน ๑ อัน

 -           3,500  -  - ส านักปลัดฯ

 ๑๐ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์  - ครุภณัฑ์ส านักงาน  - เพื่อทดแทนของเก่า
ที่ช ารุด

 - เคร่ืองปรับอากาศ    
ขนาดไม่น้อยกวา่       
24,๐๐๐ บทียีู พร้อมค่า
ติดต้ัง จ านวน ๑ เคร่ือง

 -         32,400  -  - กองวชิาการฯ

11 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์  - ครุภณัฑ์ส านักงาน  - เพื่อทดแทนของเก่า
ที่ช ารุด

 - เคร่ืองปรับอากาศ    
ขนาดไม่น้อยกวา่ 
13,000 บทียีู พร้อมค่า
ติดต้ังจ านวน ๑ เคร่ือง

 - 23,000         -  - กองวชิาการฯ
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรภัุณฑ์



เปา้หมาย หน่วยงาน 
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 ๑๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์  - ครุภณัฑ์ส านักงาน  - เพื่อทดแทนของเก่า

ที่ช ารุด
 - เก้าอื้แบบมีพนักพงิ  
จ านวน 2 ตัว

 -  ๕,๐๐๐  -  - กองวชิาการฯ

 ๑๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์  - ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

 - เพื่อใหเ้พยีงพอต่อ
เจ้าหน้าที่ในการ
ปฏบิติังาน และ
ทดแทนของเก่าที่ช ารุด

 - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผลแบบที่
 1 จอขนาดไมน่อ้ยกว่า 19 
นิ้ว จ านวน 3 เคร่ือง

 -         66,000  -  - กองวชิาการฯ

 ๑๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์  - ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

 - เพื่อใช้ในการ
ปฏบิติังาน

 - เคร่ืองส ารองไฟฟา้    
ขนาดไม่น้อยกวา่ 800 
VA จ านวน 1 เคร่ือง

 -           2,500  -  - กองวชิาการฯ

 ๑๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์  - ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

 - เพื่อทดแทนของเก่า
ที่ช ารุด

 - เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์    
หรือชนิด LED ขาวด า  
ชนิด Network แบบที่ 1 
 จ านวน 1 เคร่ือง

 -           7,900  -  - กองวชิาการฯ

 ๑๖ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์  - ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

 - เพื่อใหเ้กิด
ประสิทธภิาพและ
ประสิทธผิลในการ
ปฏบิติังาน

 - เคร่ืองคอมพวิเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล                
จ านวน 1 เคร่ือง

 - 21,000  -  - กองคลัง

 ๑๗ แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภณัฑ์  - ครุภณัฑ์ส านักงาน  - เพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ท างาน

 - ชั้นวางเอกสารไม้ 5 ชั้น
 จ านวน 4 อัน

 -           2,000  -  - ส านักปลัดฯ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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บัญชคีรภัุณฑ์



เปา้หมาย หน่วยงาน 
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 ๑๘ แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน
ครุภณัฑ์  - ครุภณัฑ์โรงงาน  - เพื่อทดแทนของเก่า

ที่ช ารุด
 - เล่ือยโซ่ยนต์ ก าลัง
เคร่ืองจักรต้นก าลังไม่น้อย
กวา่ 0.8 แรงม้า แผ่น
บงัคับโซ่ความยาวไม่น้อย
กวา่ 11.5 นิ้ว จ านวน 2 
เคร่ือง

 -         23,000  -  - ส านักปลัดฯ

 ๑๙ แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์  - ครุภณัฑ์ส านักงาน  - เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนบริการชุมชนและ
ทดแทนเก้าอี้พลาสติก
ที่ช ารุดเสียหาย

 - เก้าอี้เหล็กบนุวม 
จ านวน 300 ตัว โรงเรียน
เทศบาล 3

 ๑๙๕,๐๐๐ - - - ส านักการศึกษา

 ๒๐ แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์  - ครุภณัฑ์ส านักงาน  - เพื่อสร้างบรรยากาศ
ที่ดีในการเรียนการ
สอนและทดแทนพดั
ลมที่ช ารุด

 - พดัลมโคจร จ านวน 30
 ตัว โรงเรียนเทศบาล 3

 ๔๘,๐๐๐ - - - ส านักการศึกษา

21 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์  - ครุภณัฑ์ส านักงาน  - เพื่อใหค้รู นักเรียน
และชุมชนได้รับความ
สะดวกสบายในการท า
กิจกรรม

 - พดัลมอุตสาหกรรมต้ัง
พื้น จ านวน 4 เคร่ือง 
โรงเรียนเทศบาล 3

           8,000 - - - ส านักการศึกษา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

69

บัญชคีรภัุณฑ์



เปา้หมาย หน่วยงาน 
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
22 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์  - ครุภณัฑ์ส านักงาน  - เพื่อใหค้รู นักเรียน

และชุมชนได้รับความ
สะดวกสบายในการท า
กิจกรรม

 - พดัลมอุตสาหกรรม
จ านวน 12 เคร่ือง  
โรงเรียนเทศบาล 3

         39,600 - - - ส านักการศึกษา

23 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์  - ครุภณัฑ์ส านักงาน  - เพื่อเก็บรองเทา้ให้
เปน็ระเบยีบ หยิบใช้
ง่าย ดูเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย

 - ชั้นวางรองเทา้เหล็ก 
จ านวน 68 ตัว หอ้งละ   
2 ตัว โรงเรียนเทศบาล 3

         88,400 - - - ส านักการศึกษา

24 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์  - ครุภณัฑ์ไฟฟา้และ
วทิยุ

 - เพื่อใช้ล าโพงในการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน

 - ล าโพง จ านวน 24 
เคร่ือง โรงเรียนเทศบาล 3

         84,000 - - - ส านักการศึกษา

25 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์  - ครุภณัฑ์ไฟฟา้และ
วทิยุ

 - เพื่อใหน้ักเรียนได้รับ
ข่าวสารต่างๆ

 - อุปกรณ์ระบบเสียงตาม
สาย จ านวน 1 ชุด     
ประกอบด้วย เพาเวอร์
แอมป ์NPE 550 W 
จ านวน 1 ตัว,ปากฮอร์น 
จ านวน 10 ตัว,ยูนิต 
Music  จ านวน 10 ตัว
และ สายล าโพง ครอบวาย
 ยาว 400 เมตร

         70,000 - - - ส านักการศึกษา

 ๒๖ แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์  - ครุภณัฑ์ส านักงาน  - เพื่อใหม้ีโต๊ะท างาน
และเก้าอี้เพยีงพอต่อ
จ านวนพนักงาน

 - โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้มี
พนักพงิหุ้มหนัง        
จ านวน 6 ชุด

 - 51,000 - - ส านักการศึกษา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

70

บัญชคีรภัุณฑ์



เปา้หมาย หน่วยงาน 

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 ๒๗ แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์  - ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์
 - เพื่อใหเ้พยีงพอต่อ
เจ้าหน้าที่ และใช้ใน
งานงบประมาณงาน
วางแผนบคุคล

 - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
ส าหรับประมวลผล แบบที่
 1 จอขนาดไม่น้อยกวา่ 
19 นิ้ว จ านวน 2 เคร่ือง

 - 44,000 - - ส านักการศึกษา

 ๒๘ แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์  - ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

 - เพื่อปอ้งกันการ
กระชากไฟและจ่ายไฟ
ส ารองกรณีเกิดไฟดับ
หรือไฟตก

 - เคร่ืองส ารองไฟฟา้      
ขนาดไม่น้อยกวา่ 800 
VA จ านวน 2 เคร่ือง

 - 5,000 - - ส านักการศึกษา

 ๒๙ แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์  - ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

 - เพื่อใช้ในงาน
งบประมาณ งาน
โรงเรียน งานธรุการ 
และหน่วยศึกษานิเทศก์

 - เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์
ชนิดขาวด า ชนิด 
Network แบบที่ 1 
จ านวน 1 เคร่ือง

 - 7,900  -  - ส านักการศึกษา

 ๓๐ แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์  - ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

 - เพื่อใช้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและ
การประชุมในกิจกรรม
ต่างๆ

 - จอโปรเจคเตอร์     
แบบขาต้ัง ขนาดไม่น้อย
กวา่ 100 นิ้ว จ านวน 1 
เคร่ือง

 -  ๔,๗๐๐ - - ส านักการศึกษา

 ๓๑ แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์  - ครุภณัฑ์อื่น  - เพื่อใช้ในการรับชม
การแข่งขันกีฬาบาส
เก็ตบอล

 - อัฒจันทร์สนามบาส
เก็ตบอล จ านวน 10 ชุด

 -  ๖๐๐,๐๐๐  -  - ส านักการศึกษา
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ที่

บัญชคีรภัุณฑ์



เปา้หมาย หน่วยงาน 

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 ๓๒ แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์  - ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์
 - เพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ปฏบิติังาน และ
ทดแทนของเก่าที่ช ารุด

 - เคร่ืองคอมพวิเตอร์
ส าหรับงานส านักงาน    
จอขนาดไม่น้อยกวา่     
19 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง

 -  ๑๖,๐๐๐  -  - กองสาธารณสุขฯ

 ๓๓ แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์  - ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

 - เพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ปฏบิติังาน

 - เคร่ืองพมิพแ์บบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พมิพ ์  มีความเร็วในการ
พมิพร่์างขาวด าไม่น้อยกวา่
 20 หน้าต่อนาท ี          
      มีความเร็วในการ
พมิพร่์างสีไม่น้อยกวา่ 10
 หน้าต่อนาท ีจ านวน 1 
เคร่ือง

 - 4,300  -  - กองสาธารณสุขฯ

 ๓๔ แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์  - ครุภณัฑ์ส านักงาน  - เพื่อทดแทนเคร่ือง
เก่าที่ช ารุด

 - เคร่ืองโทรสารแบบใช้
กระดาษธรรมดา           
ส่งเอกสารได้ คร้ังละ 20 
แผ่น จ านวน 1 เคร่ือง

 - 18,000  -  - กองสาธารณสุขฯ

 ๓๕ แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์  - ครุภณัฑ์ส านักงาน  - เพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ปฏบิติังานและทดแทน
เคร่ืองเก่าที่ช ารุด

 - โต๊ะคอมพวิเตอร์     
พร้อมเก้าอี้แบบมีพนักพงิ
จ านวน 2 ชุด

 - 7,000  -  - กองสาธารณสุขฯ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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บัญชคีรภัุณฑ์



เปา้หมาย หน่วยงาน 

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 ๓๖ แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์  - ครุภณัฑ์

วทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

 - เพื่อใช้ควบคุมสุนัข 
และสัตวต่์างๆ ในพื้นที่

 - ชุดอุปกรณ์ยิงยาสลบ
ส าหรับสัตว ์จ านวน 1 ชุด

 - 53,500  -  - กองสาธารณสุขฯ

 ๓๗ แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ครุภณัฑ์  - ครุภณัฑ์ส านักงาน  - เพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ท างานและแทนของ
เก่าที่ช ารุด

 - โต๊ะคอมพวิเตอร์    
ขนาดไม่น้อยกวา่ 
100x55x75 ซม.   
จ านวน 4 ตัว

 - 7,200  -  - กองสวสัดิการฯ

 ๓๘ แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ครุภณัฑ์  - ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

 - เพื่อทดแทนเคร่ือง
เก่าที่ช ารุด

 - เคร่ืองส ารองไฟฟา้      
 ขนาดไม่น้อยกวา่ 800 
VA จ านวน 3 เคร่ือง

 - 7,500  -  - กองสวสัดิการฯ

 ๓๙ แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ครุภณัฑ์  - ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

 - เพื่อใช้ในการจัดเก็บ
เอกสารใหเ้ปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย

 - เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์
หรือชนิด LED สี แบบ 
Network มีความเร็วใน
การพมิพร่์างขาวด า/สี ไม่
น้อยกวา่ 18 หน้าต่อนาที
จ านวน 1 เคร่ือง

 - 10,000  -  - กองสวสัดิการฯ

ที่ แผนงาน หมวด
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บัญชคีรภัุณฑ์



เปา้หมาย หน่วยงาน 

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 ๔๐ แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ์  - ครุภณัฑ์ส านักงาน  - เพื่อใช้ในการจัดเก็บ

เอกสารใหเ้ปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย

 - ตู้เหล็กเก็บเอกสารบาน
กระจกเล่ือน ขนาดไม่
น้อยกวา่ 4 ฟตุ จ านวน 2
 ตู้

 - 7,600 - - กองช่าง

 ๔๑ แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ์  - ครุภณัฑ์โรงงาน  - เพื่อทดแทนของเก่า  - ตู้เชื่อมไฟฟา้ (แบบมือ
ถือ) ขนาดไม่น้อยกวา่   
300 เอ จ านวน 1 ตู้

 - 5,900 - - กองช่าง

 ๔๒ แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ์  - ครุภณัฑ์อื่นๆ  - เพื่อใช้
เทดิพระเกียรติ พระ
บรมวงศานุวงศ์ใน
วาระส าคัญต่างๆ

 - ซุ้มเทดิพระเกียรติพระ
บรมวงศานุวงศ์ ผลิตจาก
ไฟเบอร์ กรอบขนาด 
220x330 ซม. ตรา
สัญลักษณ์สูง 100 ซม. 
ครุฑ 50 ซม. พานพุ่มเงิน
พุ่มทอง 2 ชิ้น สูง 110 
ซม. ฐานผลิตจากไฟเบอร์
ขนาด 120x330x70 
ซม. ปา้ยทรงพระเจริญ 
ขนาด 180 ซม. ภาพ
พระบรมฉายาลักษณ์ 
ขนาด 120x240 ซม. 
จ านวน 5 ซุ้ม

 -  ๓๙๒,๐๐๐ - - กองช่าง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

 ๗๔
บัญชคีรภัุณฑ์



เปา้หมาย หน่วยงาน 

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 ๔๓ แผนงานการพาณิชย์ ครุภณัฑ์  - ครุภณัฑ์ส านกังาน  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏบิติังาน
 - เคร่ืองปรับอากาศชนดิติด
ผนงั มรีะบบฟอกอากาศ 
ขนาดไมน่อ้ยกว่า 12,000 
บทียีู จ านวน 1 เคร่ือง

 - 17,000  -  - กองสาธารณสุขฯ

 ๔๔ แผนงานการพาณิชย์ ครุภณัฑ์  - ครุภณัฑ์ส านกังาน  - เพื่อใช้ท าความสะอาด
พื้นอาคารสถานขีนส่งฯ

 - เคร่ืองขัดพื้นมขีนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไมน่อ้ยกว่า
 16 นิ้ว ใช้ไฟฟา้ ราคา
พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 
เคร่ือง

 - 20,000 - - สถานขีนส่ง

 ๔๕ แผนงานการพาณิชย์ ครุภณัฑ์  - ครุภณัฑ์ไฟฟา้และ
วิทยุ

 - เพื่อรักษาความ
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
และส่วนราชการและ
ทดแทนระบบเกา่ที่ช ารุด

 - กล้องวงจรปดิชนดิ
เครือข่ายแบบมมุมองคงที่ 
ส าหรับติดต้ังภายในอาคาร 
จ านวน 16 ตัว พร้อม
อปุกรณ์และค่าแรงติดต้ัง

 - 824,600 - - สถานขีนส่ง

 ๔๖ แผนงานการพาณิชย์ ครุภณัฑ์  - ครุภณัฑ์ส านกังาน  - เพื่อใช้เกบ็ทองภายใน
หอ้งสตองรูม

 - ตู้เหล็กเกบ็แบบฟอร์ม 
ขนาดไมน่อ้ยกว่า 15 ล้ินชัก
 จ านวน 5 ใบ

 -  ๒๐,๐๐๐  -  - สถานธนานบุาล

 ๔๗ แผนงานการพาณิชย์ ครุภณัฑ์  - ครุภณัฑ์ไฟฟา้และ
วิทยุ

 - เพื่อรักษาความ
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินของโรงรับจ าน า

 - กล้องโทรทศันว์งจรปดิ ไม่
นอ้ยกว่า 2 ล้านพกิเซล 
จ านวน 7 ตัว,กล้องโทรทศัน์
วงจรปดิไมน่อ้ยกว่า 4 ล้าน
พกิเซล จ านวน 1 ตัว,ค่า
ฮาร์ดดิสก ์CCTV 8 TB,ค่า
เคร่ืองบนัทกึ NVR 8 Ch IP 
Support ถึง 8 MP

 -  ๗๕,๐๐๐  -  - สถานธนานบุาล

 ๕๖๕,๐๐๐ 2,568,600      -  -

 ๗๕
รวม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรภัุณฑ์



รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 โครงการก่อสร้างทอ่เหล่ียม        
ฐานแผ่ ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย ๔
(หลังวัดทา่นเอียด-บา้นเอื้ออาทร)

 - ก่อสร้างทอ่เหล่ียมฐานแผ่        
ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย ๔          
(หลังวัดทา่นเอียด-บา้นเอื้ออาทร)     
ทอ่เหล่ียมกว้างภายใน 2.10 เมตร
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 125.00 เมตร

 4,678,000   - ถนนประชาวิวัฒน์
 ซอย 4 (หลังวัดทา่น
เอียด-บา้นเอื้ออาทร)

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบ
ระบายน้้า ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 4

 - ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบาย
น้้า ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 4          
รางน้้ากว้างภายใน 0.50 เมตร      
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร

          199,000   - ถนนประชาวิวัฒน์
 ซอย 4

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบ
ระบายน้้า ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 8

 - ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบาย
น้้า ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 8          
วางทอ่ คศล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.30 เมตร พร้อมบอ่พกั ยาวรวมไม่
น้อยกว่า 56.00 เมตร

            60,000   - ถนนประชาวิวัฒน์
 ซอย 8

กองช่าง

รวม 3 โครงการ 4,937,000       

     งบประมาณ  
  (บาท)

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แนวทางการพัฒนา : บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บา้รุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขือ่น ระบบระบายน ้า

1

ยทุธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ : แผนงานเคหะและชุมชน

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม





1 ยุทธศาสตร�ที่ 2 แผนงานการศึกษา
ด�านงานส�งเสริมคุณภาพ แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& 
ชีวิต (พ.ศ.2561-2564)

หน�าที่ 310
โครงการที่ 20
(แบบ ผ.01)

2 ยุทธศาสตร�ที่ 2 แผนงานการศึกษา
ด�านงานส�งเสริมคุณภาพ แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& 
ชีวิต (พ.ศ.2561-2564)

หน�าที่ 311
โครงการที่ 21
(แบบ ผ.01)

โครงการอุดหนุนค�ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ โครงการอุดหนุนค�ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ  - จํานวนเด็กนักเรียนระดับ
ผู�เรียน ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ผู�เรียน ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

และระดับประถมศึกษา คนละ 240 บาท/ และระดับประถมศึกษา คนละ 240 บาท/
ภาคเรียน จํานวน 2,270 คน
งบประมาณ 1,504,120 บาท

ภาคเรียน จํานวน 2,516 คน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป� (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561

สําหรับองค,กรปกครองส-วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

2.1 แผนงานการศึกษา
ที่            รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป�       

(ป5จจุบัน)
               รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป�            

(เปลี่ยนแปลงใหม-)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร,

เป:าหมายผลผลิตของโครงการ เป:าหมายผลผลิตของโครงการ และงบประมาณเพิ่มขึ้น
โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรง ระดับอนุบาล คนละ โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรง ระดับอนุบาล คนละ

แผนงาน

อนุบาลเพิ่มขึ้น

งบประมาณ 1,480,300 บาท

215 บาท/ภาคเรียน จํานวน 634 คน 215 บาท/ภาคเรียน จํานวน 964 คน

ยุทธศาสตร,ที่ ๒ ด�านงานส-งเสริมคุณภาพชีวิต

ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
หน�วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

โครงการอุดหนุนค�าปDจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน โครงการอุดหนุนค�าปDจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
มัธยมศึกษาตอนต�นลดลง
 - จํานวนเด็กนักเรียนระดับ

และงบประมาณลดลง

1

ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
นักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษาตอนต�นของโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ

เทศบาล 3 และ 4 จํานวน 113 คน อัตราคนละ
1,500 บาท/ภาคเรียน (3,000 บาท/คน/ป&)

นักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษาตอนต�นของโรงเรียน
เทศบาล 3 และ 4 จํานวน 133 คน อัตราคนละ
1,500 บาท/ภาคเรียน (3,000 บาท/คน/ป&)
งบประมาณ 399,000 บาท งบประมาณ 339,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
หน�วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา



3 ยุทธศาสตร�ที่ 2 แผนงานการศึกษา
ด�านงานส�งเสริมคุณภาพ แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& 
ชีวิต (พ.ศ.2561-2564)

หน�าที่ 310
โครงการที่ 19
(แบบ ผ.01)

4 ยุทธศาสตร�ที่ 2 แผนงานการศึกษา
ด�านงานส�งเสริมคุณภาพ แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& 
ชีวิต (พ.ศ.2561-2564)

หน�าที่ 307
โครงการที่ 14
(แบบ ผ.01)

ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ระดับอนุบาลและประถมศึกษา อนุบาลเพิ่มขึ้นและงบประมาณ

ที่            รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป�       
(ป5จจุบัน)

               รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป�         
   (เปลี่ยนแปลงใหม-)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร, แผนงาน

โครงการอุดหนุนค�าเครื่องแบบนักเรียน โครงการอุดหนุนค�าเครื่องแบบนักเรียน  - จํานวนเด็กนักเรียนระดับ

เป:าหมายผลผลิตของโครงการ เป:าหมายผลผลิตของโครงการ เพิ่มขึ้น
โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรง ระดับอนุบาล คนละ โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรง ระดับอนุบาล คนละ
300 บาท/ป& จํานวน 634 คน 300 บาท/ป& จํานวน 964 คน
และระดับประถมศึกษา คนละ 360 บาท/ป& และระดับประถมศึกษา คนละ 360 บาท/ป&
จํานวน 2,516 คน จํานวน 2,409 คน
งบประมาณ 1,095,960 บาท งบประมาณ 1,106,400 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
หน�วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

โครงการอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน โครงการอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน  - จํานวนเด็กนักเรียนลดลง
(รายหัว) เด็กปฐมวัยในสถานศึกษา (รายหัว) เด็กปฐมวัยในสถานศึกษา และงบประมาณลดลง
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ เป:าหมายผลผลิตของโครงการ

ต�อป& จํานวน 755 คน ต�อป& จํานวน 702 คน
งบประมาณ 1,283,500 บาท งบประมาณ 1,193,400 บาท

สําหรับเด็กปฐมวัย คนละ 1,700 บาท สําหรับเด็กปฐมวัย คนละ 1,700 บาท

2

ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
หน�วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา



5 ยุทธศาสตร�ที่ 2 แผนงานการศึกษา
อนุบาลมีจํานวนเพิ่มขึ้น ด�านงานส�งเสริมคุณภาพ แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& 

ชีวิต (พ.ศ.2561-2564)
หน�าที่ 308
โครงการที่ 16
(แบบ ผ.01)

6 ยุทธศาสตร�ที่ 2 แผนงานการศึกษา
ด�านงานส�งเสริมคุณภาพ แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& 
ชีวิต (พ.ศ.2561-2564)

หน�าที่ 307
โครงการที่ 12
(แบบ ผ.01)

3

ที่            รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป�       
(ป5จจุบัน)

               รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป�         
   (เปลี่ยนแปลงใหม-)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร, แผนงาน

โครงการอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน โครงการอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน  - จํานวนเด็กนักเรียนระดับ
(รายหัว) ระดับอนุบาลและประถมศึกษา (รายหัว) ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ เป:าหมายผลผลิตของโครงการ และงบประมาณเพิ่มขึ้น
รายหัว ระดับอนุบาล คนละ 850 บาท/ภาค รายหัว ระดับอนุบาล คนละ 850 บาท/ภาคเรียน
เรียน จํานวน 634 คน ,ระดับประถม คนละ จํานวน 964 คน
950 บาท/ภาคเรียน จํานวน 2,516 คน ระดับประถมศึกษา คนละ 950 บาท/ภาคเรียน
รายหัวส-วนเพิ่ม สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2 จํานวน 2,270 คน
คนละ 250 บาท/ภาคเรียน จํานวน 118 คน รายหัวส-วนเพิ่ม สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2
งบประมาณ 5,917,200 บาท คนละ 250 บาท/ภาคเรียน จํานวน 118 คน
ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562 งบประมาณ 6,010,800 บาท
หน�วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562

โครงการอุดหนุนการส�งเสริมกิจกรรมรักการ โครงการอุดหนุนการส�งเสริมกิจกรรมรักการ  - งบประมาณเพิ่มขึ้น
อ�านในสถานศึกษา อ�านในสถานศึกษา
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลที่ได�รับการคัดเลือก โรงเรียนสังกัดเทศบาล จํานวน 4 โรงเรียนๆ ละ
งบประมาณ 50,000 บาท 50,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562 งบประมาณ 200,000 บาท
หน�วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562



7 ยุทธศาสตร�ที่ 2 แผนงานการศึกษา
ด�านงานส�งเสริมคุณภาพ แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& 
ชีวิต (พ.ศ.2561-2564)

หน�าที่ 308
โครงการที่ 15
(แบบ ผ.01)

8 ยุทธศาสตร�ที่ 2 แผนงานการศึกษา
ด�านงานส�งเสริมคุณภาพ แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& 
ชีวิต (พ.ศ.2561-2564)

หน�าที่ 309
โครงการที่ 17
(แบบ ผ.01)

4

ที่            รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป�       
(ป5จจุบัน)

               รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป�         
   (เปลี่ยนแปลงใหม-)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร, แผนงาน

โครงการอุดหนุนปDจจัยพื้นฐานสําหรับเด็ก โครงการอุดหนุนปDจจัยพื้นฐานสําหรับเด็ก  - จํานวนเด็กนักเรียนลดลง
ยากจน ระดับประถมศึกษา ยากจน ระดับประถมศึกษา และงบประมาณลดลง
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
เด็กยากจนระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล เด็กยากจนระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล
ทั้ง 4 โรง คนละ 500 บาท/ภาคเรียน ทั้ง 4 โรง คนละ 1,000 บาท/ภาคเรียน 
จํานวน 1,006 คน จํานวน 908 คน
งบประมาณ 1,006,000 บาท งบประมาณ 908,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
หน�วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

โครงการอุดหนุนค�าหนังสือเรียน ระดับอนุบาล โครงการอุดหนุนค�าหนังสือเรียน ระดับอนุบาลและ  - จํานวนเด็กลดลงและ
และประถมศึกษา ประถมศึกษา งบประมาณลดลง
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ เป:าหมายผลผลิตของโครงการ 
สําหรับโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรง สําหรับโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรง
งบประมาณ 1,810,100 บาท ระดับอนุบาล จํานวน 964 คนๆ ละ 200 บาท/ป&
ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562 ป. 1 จํานวน 402 คนๆ ละ 625 บาท/ป&
หน�วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา ป. 2 จํานวน 403 คนๆ ละ 619 บาท/ป&

ป. 3 จํานวน 394 คนๆ ละ 622 บาท/ป&
ป. 4 จํานวน 373 คนๆ ละ 673 บาท/ป&
ป. 5 จํานวน 350 คนๆ ละ 806 บาท/ป&
ป. 6 จํานวน 348 คนๆ ละ 818 บาท/ป&
งบประมาณ 1,756,400 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562



9 ยุทธศาสตร�ที่ 2 แผนงานการศึกษา
ด�านงานส�งเสริมคุณภาพ แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& 
ชีวิต (พ.ศ.2561-2564)

หน�าที่ 30๒ โครงการที่ 1
(แบบ ผ.01)

ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562

10 ยุทธศาสตร�ที่ 2 แผนงานการศึกษา
ด�านงานส�งเสริมคุณภาพ แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& 
ชีวิต (พ.ศ.2561-2564)

หน�าที่ 303 โครงการที่ 2
(แบบ ผ.01)

5

ที่            รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป�       
(ป5จจุบัน)

               รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป�         
   (เปลี่ยนแปลงใหม-)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร, แผนงาน

โครงการอุดหนุนค�าอาหารกลางวัน โครงการอุดหนุนค�าอาหารกลางวัน  - จํานวนเด็กนักเรียนเพิ่มขึ้น
ให�โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ให�โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และงบประมาณเพิ่มขึ้น
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
นักเรียน ป.1-6 อัตรา 20 บาท/คน/วัน เด็กระดับก�อนประถมศึกษาและระดับ ป.1-6 
จํานวน 200 วัน จํานวน 3,150 คน ในอัตราคนละ 20 บาท/คน/วัน จํานวน 200 วัน
งบประมาณ 12,600,000 บาท จํานวน 3,234 คน

งบประมาณ 12,936,000 บาท
หน�วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับ โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับ  - จํานวนเด็กเล็กลดลง
เด็กศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 ศูนย� เด็กศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 ศูนย� และงบประมาณลดลง
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
เด็กเล็ก อัตรา 20 บาท/คน/วัน เด็กเล็กในอัตรา 20 บาท/คน/วัน จํานวน 245 วัน
จํานวน 280 วัน จํานวน 755 คน จํานวน 702 คน 
งบประมาณ 4,228,000 บาท งบประมาณ 3,439,800 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
หน�วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา



11 ยุทธศาสตร�ที่ 2 แผนงานการศึกษา
ด�านงานส�งเสริมคุณภาพ แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& 
ชีวิต (พ.ศ.2561-2564)

หน�าที่ 309
โครงการที่ 18
(แบบ ผ.01)

12 ยุทธศาสตร�ที่ 2 แผนงานการศึกษา
ด�านงานส�งเสริมคุณภาพ แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& 
ชีวิต (พ.ศ.2561-2564)

หน�าที่ 306
โครงการที่ 10
(แบบ ผ.01)

6

และโรงเรียนดีเด�น 250,000 บาท) โรงเรียน SBMLD ดีเด�น จํานวน 4 โรง โรงเรียนละ
งบประมาณ 4,000,000 บาท 250,000 บาท เปOนเงิน 1,000,000 บาท

ที่            รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป�       
(ป5จจุบัน)

               รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป�         
   (เปลี่ยนแปลงใหม-)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร, แผนงาน

ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562

โครงการอุดหนุนค�าเครื่องอุปกรณ�การเรียน โครงการอุดหนุนค�าเครื่องอุปกรณ�การเรียน  - จํานวนเด็กนักเรียนระดับ
ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ระดับอนุบาลและประถมศึกษา อนุบาลเพิ่มขึ้น
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ เป:าหมายผลผลิตของโครงการ  - เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรง ระดับอนุบาล คนละ โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรง ระดับอนุบาล คนละ ลดลง
100 บาท/ภาคเรียน จํานวน 634 คน และ 100 บาท/ภาคเรียน จํานวน 964 คน และ  - งบประมาณลดลง
ระดับประถมศึกษาคนละ 195 บาท/ภาคเรียน ระดับประถมศึกษาคนละ 195 บาท/ภาคเรียน

(SBMLD) (SBMLD)

โรงเรียนละ 1,000,000 บาท (โรงเรียนที่ โรงเรียนที่เข�าร�วม จํานวน 4 โรง โรงเรียนละ
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ เป:าหมายผลผลิตของโครงการ

เข�าร�วมโครงการ โรงเรียนละ 750,000 บาท 500,000 บาท เปOนเงิน 2,000,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562 งบประมาณ 3,000,000 บาท
หน�วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562

โดยใช�โรงเรียนเปOนฐานในการพัฒนาท�องถิ่น โดยใช�โรงเรียนเปOนฐานในการพัฒนาท�องถิ่น โรงเรียนที่เข�าร�วมโครงการ

หน�วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

โครงการอุดหนุนการพัฒนาการจัดการศึกษา โครงการอุดหนุนการพัฒนาการจัดการศึกษา  - เงินอุดหนุนลดลงสําหรับ

จํานวน 2,516 คน จํานวน 2,270 คน
งบประมาณ 1,108,040 บาท งบประมาณ 1,078,100 บาท



13 ยุทธศาสตร�ที่ 2 แผนงานการศึกษา
ด�านงานส�งเสริมคุณภาพ แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& 
ชีวิต (พ.ศ.2561-2564)

หน�าที่ 304
โครงการที่ 4
(แบบ ผ.01)

7

หน�วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

จํานวน 280 วัน จํานวน 755 คน จํานวน 260 วัน จํานวน  702 คน
งบประมาณ 10,922,550 บาท งบประมาณ 10,876,400 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562

จํานวน 260 วัน จํานวน 3,150 คน จํานวน 260 วัน จํานวน 3,234 คน
ค-าอาหารเสริม (นม) ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก ค-าอาหารเสริม (นม) ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก

 - สําหรับเด็กเล็ก อัตราคนละ 7.37 บาท/คน/วัน  - สําหรับเด็กเล็ก อัตราคนละ 7.37 บาท/คน/วัน

 - สําหรับเด็กก�อนวัยเรียนและระดับประถมศึกษา  - สําหรับเด็กก�อนวัยเรียนและระดับประถมศึกษา
ป& 1-6 ป& 1-6
อัตราคนละ 7.37 บาท/คน/วัน อัตราคนละ 7.37 บาท/คน/วัน

ป& 1-6 อัตราคนละ 7.37 บาท/คน/วัน ป& 1-6 อัตราคนละ 7.37 บาท/คน/วัน 
จํานวน 260 วัน จํานวน 1,737 คน จํานวน 260 วัน จํานวน 1,740 คน

ค-าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ�านสุไหงโก-ลก ค-าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ�านสุไหงโก-ลก

ค-าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาล ค-าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาล

 - สําหรับเด็กก�อนวัยเรียนและระดับประถมศึกษา  - สําหรับเด็กก�อนวัยเรียนและระดับประถมศึกษา

โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม) โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม)  - จํานวนเด็กเล็กลดลง
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ เป:าหมายผลผลิตของโครงการ และงบประมาณลดลง

ที่            รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป�       
(ป5จจุบัน)

               รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป�         
   (เปลี่ยนแปลงใหม-)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร, แผนงาน



14 ยุทธศาสตร�ที่ 2 แผนงานการศึกษา
ด�านงานส�งเสริมคุณภาพ แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& 
ชีวิต (พ.ศ.2561-2564)

หน�าที่ 303
โครงการที่ 3
(แบบ ผ.01)

15 ยุทธศาสตร�ที่ 2 แผนงานการศึกษา
ด�านงานส�งเสริมคุณภาพ แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& 
ชีวิต (พ.ศ.2561-2564)

หน�าที่ 313
โครงการที่ 26
(แบบ ผ.01)

8

ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
หน�วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต�น คนละ 440 บาท/ มัธยมศึกษาตอนต�น คนละ 440 บาท/
ภาคเรียน จํานวน 445 คน ภาคเรียน จํานวน 377 คน
งบประมาณ 391,600 บาท งบประมาณ 331,760 บาท

ผู�เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น ผู�เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น และงบประมาณลดลง
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 และ 4 ระดับ สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 และ 4 ระดับ

หน�วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562

โครงการอุดหนุนค�ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ โครงการอุดหนุนค�ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ  - จํานวนเด็กนักเรียนลดลง

เงินอุดหนุนค�าอาหารกลางวันโรงเรียนบ�านสุไหงโก-ลก
จํานวน 200 วัน จํานวน 1,737 คน นักเรียน ป.1-6 อัตรา 20 บาท/คน/วัน 
งบประมาณ 6,948,000 บาท จํานวน 200 วัน จํานวน 1,740 คน
ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562 งบประมาณ 6,960,000 บาท

ที่            รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป�       
(ป5จจุบัน)

               รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป�         
   (เปลี่ยนแปลงใหม-)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร, แผนงาน

โครงการอุดหนุนส�วนราชการค�าอาหารกลางวัน โครงการอุดหนุนส�วนราชการค�าอาหารกลางวัน  - จํานวนเด็กนักเรียนเพิ่มขึ้น
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ เป:าหมายผลผลิตของโครงการ และงบประมาณเพิ่มขึ้น
นักเรียน ป.1-6 อัตรา 20 บาท/คน/วัน 



16 ยุทธศาสตร�ที่ 2 แผนงานการศึกษา
ด�านงานส�งเสริมคุณภาพ แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& 
ชีวิต (พ.ศ.2561-2564)

หน�าที่ 312
โครงการที่ 25
(แบบ ผ.01)

17 ยุทธศาสตร�ที่ 2 แผนงานการศึกษา
ด�านงานส�งเสริมคุณภาพ แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& 
ชีวิต (พ.ศ.2561-2564)

หน�าที่ 311
โครงการที่ 22
(แบบ ผ.01)

9

งบประมาณ 2,002,500 บาท งบประมาณ 1,696,500 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
หน�วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

รายหัวส-วนเพิ่ม ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น รายหัวส-วนเพิ่ม ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น
โรงเรียนเทศบาล 3 และ 4 คนละ 500 บาท/ โรงเรียนเทศบาล 3 และ 4 คนละ 500 บาท/
ภาคเรียน จํานวน 445 คน ภาคเรียน จํานวน 377 คน

รายหัว ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น โรงเรียน รายหัว ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น โรงเรียน
เทศบาล 3 และ 4 คนละ 1,750 บาท/ภาค เทศบาล 3 และ 4 คนละ 1,750 บาท/ภาค
เรียน จํานวน 445 คน เรียน จํานวน 377 คน

โครงการอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน โครงการอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน  - จํานวนเด็กนักเรียนลดลง
(รายหัว) ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น (รายหัว) ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น และงบประมาณลดลง
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ เป:าหมายผลผลิตของโครงการ

ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
หน�วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต�น คนละ 450 บาท/ มัธยมศึกษาตอนต�น คนละ 450 บาท/ภาคเรียน
ภาคเรียน จํานวน 445 คน จํานวน 377 คน
งบประมาณ 200,250 บาท งบประมาณ 169,650 บาท

ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น และงบประมาณลดลง
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 และ 4 ระดับ สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 และ 4 ระดับ

ที่            รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป�       
(ป5จจุบัน)

               รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป�         
   (เปลี่ยนแปลงใหม-)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร, แผนงาน

โครงการอุดหนุนค�าเครื่องแบบนักเรียน โครงการอุดหนุนค�าเครื่องแบบนักเรียน  - จํานวนเด็กนักเรียนลดลง



18 ยุทธศาสตร�ที่ 2 แผนงานการศึกษา
ด�านงานส�งเสริมคุณภาพ แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& 
ชีวิต (พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2560 หน�าที่ 12
โครงการที่ 10

19 ยุทธศาสตร�ที่ 2 แผนงานการศึกษา
ด�านงานส�งเสริมคุณภาพ แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& 
ชีวิต (พ.ศ.2561-2564)

หน�าที่ 312
โครงการที่ 23
(แบบ ผ.01)

10

ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
หน�วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

ศึกษาตอนต�น ศึกษาตอนต�น และงบประมาณลดลง

จํานวน 445 คน จํานวน 377 คน
งบประมาณ 363,885 บาท งบประมาณ 318,600 บาท

ม.1 จํานวน คนละ 705 บาท/ป& ม.1 จํานวน 160 คนๆ ละ 764 บาท/ป&
ม.2 จํานวน คนละ 865 บาท/ป& ม.2 จํานวน 114 คนๆ ละ 865 บาท/ป&
ม.1 จํานวน คนละ 949 บาท/ป& ม.3 จํานวน 103 คนๆ ละ 949 บาท/ป&

เป:าหมายผลผลิตของโครงการ เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 และ 4 ระดับมัธยม สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 และ 4 ระดับมัธยม

ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
หน�วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา
โครงการอุดหนุนค�าหนังสือเรียน ระดับมัธยม โครงการอุดหนุนค�าหนังสือเรียน ระดับมัธยม  - จํานวนเด็กนักเรียนลดลง

สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 และ 4 คน สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 และ 4 คน 
คนละ 1,000 บาท จํานวน 487 คน คนละ 1,000 บาท จํานวน 377 คน
งบประมาณ 487,000 บาท งบประมาณ 377,000 บาท

ศึกษา (อิสลามศึกษาตอนกลาง/มุตะวัซซีเฎาะห� ศึกษา (อิสลามศึกษาตอนกลาง/มุตะวัซซีเฎาะห�
ม.1-3) ม.1-3)
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ เป:าหมายผลผลิตของโครงการ

โครงการปฏิบัติศาสนกิจ/แบบเรียนสําหรับ โครงการปฏิบัติศาสนกิจ/แบบเรียนสําหรับ  - จํานวนเด็กนักเรียนลดลง
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาแบบผสมผสานระหว�าง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาแบบผสมผสานระหว�าง และงบประมาณลดลง
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอิสลาม หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอิสลาม

ที่            รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป�       
(ป5จจุบัน)

               รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป�         
   (เปลี่ยนแปลงใหม-)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร, แผนงาน

ศึกษาตอนต�น ศึกษาตอนต�น



20 ยุทธศาสตร�ที่ 2 แผนงานการศึกษา
ด�านงานส�งเสริมคุณภาพ แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& 
ชีวิต (พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2560 หน�าที่ 13
โครงการที่ 11

21 ยุทธศาสตร�ที่ 2 แผนงานการศึกษา
ด�านงานส�งเสริมคุณภาพ แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& 
ชีวิต (พ.ศ.2561-2564)

หน�าที่ 312
โครงการที่ 24
(แบบ ผ.01)

11

สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 และ 4 ระดับ สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 และ 4 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต�น คนละ 210 บาท/ มัธยมศึกษาตอนต�น คนละ 210 บาท/ภาคเรียน
ภาคเรียน จํานวน 445 คน จํานวน 377 คน

โครงการอุดหนุนค�าเครื่องอุปกรณ�การเรียน โครงการอุดหนุนค�าเครื่องอุปกรณ�การเรียน  - จํานวนเด็กนักเรียนลดลง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น และงบประมาณลดลง
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ เป:าหมายผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ 1,948,000 บาท งบประมาณ 1,508,000 บาท
หน�วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
หน�วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

เป:าหมายผลผลิตของโครงการ เป:าหมายผลผลิตของโครงการ
นักเรียน ม.1-3 โรงเรียนเทศบาล 3 และ 4 นักเรียน ม.1-3 โรงเรียนเทศบาล 3 และ 4
จํานวน 487 คนๆ ละ 20 บาท (จํานวน 200 วัน) จํานวน 377 คนๆ ละ 20 บาท (จํานวน 200 วัน)

ที่จัดการศึกษาแบบผสมผสานระหว�างหลักสูตร ที่จัดการศึกษาแบบผสมผสานระหว�างหลักสูตร และงบประมาณลดลง
การศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษา
(อิสลามศึกษาตอนกลาง/มุตะวัซซีเฎาะห� ม.1-3) (อิสลามศึกษาตอนกลาง/มุตะวัซซีเฎาะห� ม.1-3)

ที่            รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป�       
(ป5จจุบัน)

               รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป�         
   (เปลี่ยนแปลงใหม-)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร, แผนงาน

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับสถานศึกษา โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับสถานศึกษา  - จํานวนเด็กนักเรียนลดลง

งบประมาณ 186,900 บาท งบประมาณ 158,340 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
หน�วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา



22 ยุทธศาสตร�ที่ 2 แผนงานการศึกษา
ด�านงานส�งเสริมคุณภาพ แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& 
ชีวิต (พ.ศ.2561-2564)

หน�าที่ 229
โครงการที่ 9

23 ยุทธศาสตร�ที่ 2 แผนงานการศึกษา
ด�านงานส�งเสริมคุณภาพ แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& 
ชีวิต (พ.ศ.2561-2564)

หน�าที่ 228 โครงการที่ 7

ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562

เป:าหมายผลผลิตของโครงการ เป:าหมายผลผลิตของโครงการ สอนเพิ่มขึ้น
จัดจ�างครูสนับสนุนการเรียนการสอนของ จัดจ�างครูสนับสนุนการเรียนการสอนในโรงเรียน  - งบประมาณเพิ่มขึ้น
โรงเรียนและศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล เทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน จํานวน 62 คน

หน�วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียน โครงการส�งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนใน  - เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ
เทศบาลและศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล  - จ�างครูสนับสนุนการเรียนการ

โรงเรียนเทศบาล 4 จํานวน 2 คน โรงเรียนเทศบาล 4 จํานวน 4 คน
งบประมาณ 2,600,000 บาท งบประมาณ 3,600,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562

จํานวน 20 คน งบประมาณ 9,216,000 บาท
งบประมาณ 2,880,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562

ที่            รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป�       
(ป5จจุบัน)

               รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป�         
   (เปลี่ยนแปลงใหม-)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร, แผนงาน

โครงการจัดการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศสู�สากล โครงการจัดการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศสู�สากล  - มีการจ�างครูสอนภาษาจีน
(ภาษาจีน) (ภาษาจีน) เพิ่มขึ้นและงบประมาณเพิ่มขึ้น
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ เป:าหมายผลผลิตของโครงการ

12

หน�วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

จัดจ�างครูสอนภาษาจีนของโรงเรียนเทศบาล 1 จัดจ�างครูสอนภาษาจีนของโรงเรียนเทศบาล 1 
จํานวน 1 คน, โรงเรียนเทศบาล 2 จํานวน 1 จํานวน 2 คน, โรงเรียนเทศบาล 2 จํานวน 1
คน, โรงเรียนเทศบาล 3 จํานวน 10 คน คน, โรงเรียนเทศบาล 3 จํานวน 13 คน



1 ยุทธศาสตร�ที่ 2 แผนงานสาธารณสุข
ด�านงานส�งเสริมคุณภาพ
ชีวิต แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& 

(พ.ศ.2561-2564)
โครงการที่ 3
หน�าที่ 233
แบบ (ผ.01)พ.ศ.2562 - 2564

หน�วยงานรับผิดชอบหลัก กองสาธารณสุขฯ
นําความรู�ที่ได�มาปรับใช�ในการ
ดําเนินงานด�านการส�งเสริมสุขภาพ
ตลอดจนการดูแลจัดการสิ่งแวดล�อม
ในพื้นที่ต�อไป

13

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป� (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561

สําหรับองค,กรปกครองส-วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

งบประมาณ 500,000 บาท งบประมาณ 500,000 บาท แกนนําชุมชนทั้ง 28 ชุมชน ไปศึกษา
ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& ดูงานนั้น จะเพิ่มประสบการณ�

เป3าหมายผลผลิตของโครงการ เป3าหมายผลผลิตของโครงการ หลักของ อปท. และการจัดการอบรม
อสม. ทั้ง 28 ชุมชน จํานวน 80 คน แกนนําชุมชน 28 ชุมชน จํานวน 80 คน และกลุ�มเปCาหมาย ซึ่งประกอบด�วย

ยุทธศาสตร,ที่ ๒ ด�านงานส-งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานสาธารณสุข
ที่ รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป�      

(ป;จจุบัน)
รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป� 

(เปลี่ยนแปลงใหม-)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร, แผนงาน

โครงการอบรมและศึกษาดูงานสาธารณสุข โครงการอบรมและศึกษาดูงานด�านการส�งเสริม  - การส�งเสริมสุขภาพและการจัด
มูลฐานแก� อสม. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สุขภาพและจัดการสิ่งแวดล�อม การสิ่งแวดล�อมเปFนอํานาจหน�าที่

พ.ศ.2562 - 2564



2 ยุทธศาสตร�ที่ 2 แผนงานสาธารณสุข
ด�านงานส�งเสริมคุณภาพ แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& 
ชีวิต (พ.ศ.2561-2564)

โครงการที่ 4
หน�าที่ 234

3 ยุทธศาสตร�ที่ 2 แผนงานสาธารณสุข
ด�านงานส�งเสริมคุณภาพ แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& 
ชีวิต (พ.ศ.2561-2564)

โครงการที่ 6
หน�าที่ 235

 - ชื่อโครงการและงบประมาณเปลี่ยน
เนื่องจากให�สอดคล�องกับงบประมาณ
ที่ได�รับการสนับสนุน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด�านสาธารณสุข
เป3าหมายผลผลิตของโครงการ
28 ชุมชน (ชุมชนละ 20,000 บาท)
งบประมาณ 560,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2561หน�วยงานรับผิดชอบหลัก กองสาธารณสุขฯ

โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานฯ
เป3าหมายผลผลิตของโครงการ
28 ชุมชน (ชุมชนละ 15,000 บาท
งบประมาณ 420,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2561

หน�วยงานรับผิดชอบหลัก กองสาธารณสุขฯ

ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562 - 2564
พ.ศ.2562 - 2564

และตลาดเก็นติ้ง งบประมาณ 60,000 บาท
งบประมาณ 60,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป&

เป3าหมายผลผลิตของโครงการ กลุ�มผู�ประกอบการตลาดสดเทศบาลและ โครงการ
กลุ�มผู�ประกอบการร�านอาหาร,ตลาดสดเทศบาล ตลาดเก็นติ้ง 

โครงการอบรมด�านสาธารณสุขในกลุ�มต�างๆ โครงการพัฒนาตลาดสดน�าซื้อ  - มีความจําเปFนที่ต�องเปลี่ยนแปลง
(กลุ�มผู�ประกอบการ) เป3าหมายผลผลิตของโครงการ ชื่อโครงการตามวัตถุประสงค�ของ

ที่ รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป�      
(ป;จจุบัน)

รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป� 
(เปลี่ยนแปลงใหม-)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร,ที่ ๒ ด�านงานส-งเสริมคุณภาพชีวิต

14

ยุทธศาสตร, แผนงาน
2.2 แผนงานสาธารณสุข



1 ยุทธศาสตร�ที่ 2 แผนงานสร�างความ
ด�านงานส�งเสริมคุณภาพ เข�มแข็งของชุมชน
ชีวิต

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป' 
(พ.ศ.2561-2564)
โครงการที่ 4
หน�าที่ 319
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ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป' พ.ศ.2561 ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป' พ.ศ.2563
หน�วยงานรับผิดชอบหลัก กองสวัสดิการฯ

ยาว 16.50 จํานวน 1 สนาม ยาว 16.50 จํานวน 1 สนาม
งบประมาณ 1,451,000 บาท งบประมาณ 1,490,000 บาท

ยาว 45.00 ม. จํานวน 1 สนาม ยาว 45.00 ม. จํานวน 1 สนาม
ก�อสร�างสนามเซป?คตะกร�อ ขนาด 9.00 ม. ก�อสร�างสนามเซป?คตะกร�อ ขนาด 9.00 ม.

เป�าหมายผลผลิตของโครงการ เป�าหมายผลผลิตของโครงการ ประจําป' งบประมาณ 2563

ก�อสร�างสนามฟุตซอล ขนาด 28.00 ม. ก�อสร�างสนามฟุตซอล ขนาด 28.00 ม.

โครงการก�อสร�างลานกีฬาชุมชนศรีอามาน โครงการก�อสร�างลานกีฬาชุมชนศรีอามาน  - เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
(แบบ ผ.05) (แบบ ผ.05) จากกรมส�งเสริมการปกครองส�วนท�องถิ่น

2.3 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน
ที่ รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป(      

(ป*จจุบัน)
รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป( 

(เปลี่ยนแปลงใหม/)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร2 แผนงาน

ยุทธศาสตร2ที่ ๒ ด�านงานส/งเสริมคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป( (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561

สําหรับองค2กรปกครองส/วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก



1 ยุทธศาสตร�ที่ 2 แผนงานการพาณิชย�
ด�านงานส�งเสริมคุณภาพ
ชีวิต แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& 

(พ.ศ.2561-2564)
โครงการที่ 10
หน�าที่ 238

งบประมาณ 150,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562

แผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป� (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561

สําหรับองค,กรปกครองส-วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

2.4 แผนงานการพาณิชย,
ที่        รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป�       

(ป5จจุบัน)
           รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป�     

       (เปลี่ยนแปลงใหม-)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร,

โครงการรณรงค�ป8องกันโรคพิษสุนัขบ�า โครงการรณรงค�ป8องกันโรคพิษสุนัขบ�า  - ชื่อโครงการและงบประมาณ
เป:าหมายผลผลิตของโครงการ ตามโครงการสัตว�ปลอดโรค คนปลอดภัย เปลี่ยน เนื่องจากให�สอดคล�องกับ

จากโรคพิษสุนัขบ�าฯ งบประมาณที่ได�รับการสนับสนุน
งบประมาณ 35,000 บาท เป:าหมายผลผลิตของโครงการ และเพิ่มเป8าหมายคือ

ยุทธศาสตร,ที่ ๒ ด�านงานส-งเสริมคุณภาพชีวิต
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ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562 สุนัขและแมวจรจัดบริเวณภายในเขตเทศบาลฯ สุนัขบริเวณอาคารกักสัตว�เทศบาลฯ
หน�วยงานรับผิดชอบหลัก กองสาธารณสุขฯ และสุนัขบริเวณอาคารกักสัตว�เทศบาลฯ

สุนัขและแมวจรจัดบริเวณภายในเขตเทศบาลฯ



1 ยุทธศาสตร�ที่ 2 แผนงานงบกลาง
ด�านงานส�งเสริมคุณภาพ
ชีวิต แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป( 

(พ.ศ.2561-2564)
โครงการที่ 1
หน�าที่ 244

2 ยุทธศาสตร�ที่ 2 แผนงานงบกลาง
ด�านงานส�งเสริมคุณภาพ
ชีวิต แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป( 

(พ.ศ.2561-2564)
โครงการที่ 2
หน�าที่ 244หน�วยงานรับผิดชอบหลัก กองสวัสดิการฯ

คนพิการ จํานวน 454 คน
งบประมาณ 4,358,400 คน
ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562

คนพิการ จํานวน 657 คน
งบประมาณ 6,307,200 คน
ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562
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โครงการสงเคราะห�เบี้ยยังชีพคนพิการ
เป�าหมายผลผลิตของโครงการ

ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562
หน�วยงานรับผิดชอบหลัก กองสวัสดิการฯ

 - จํานวนผู�พิการเพิ่มขึ้นมากขึ้น
 - จํานวนผู�พิการเข�าถึงสิทธิเพิ่มมากขึ้น

โครงการสงเคราะห�เบี้ยยังชีพคนพิการ
เป�าหมายผลผลิตของโครงการ

ขั้นบันได

ผู�สูงอายุ จํานวน 3,378 คน ผู�สูงอายุ จํานวน 3,849 คน  - จํานวนผู�สูงอายุเพิ่มขึ้นและผู�สูงอายุ

งบประมาณ 26,227,600 บาท งบประมาณ 29,992,800 บาท เข�าถึงสิทธิมากขึ้น

ยุทธศาสตร�ที่ ๒ ด�านงานส งเสริมคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป+ (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561

สําหรับองค�กรปกครองส วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

2.5 แผนงานงบกลาง
ที่ รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป+      

(ป;จจุบัน)
รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป+ 

(เปลี่ยนแปลงใหม )

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร� แผนงาน

โครงการสงเคราะห�เบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ โครงการสงเคราะห�เบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ  - ปรับเงินเบี้ยยังชีพผู�สูงอายุตาม
เป�าหมายผลผลิตของโครงการ เป�าหมายผลผลิตของโครงการ



3 ยุทธศาสตร�ที่ 2 แผนงานงบกลาง
ด�านงานส�งเสริมคุณภาพ
ชีวิต แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป( 

(พ.ศ.2561-2564)
โครงการที่ 3
หน�าที่ 245

ยุทธศาสตร�

เป�าหมายผลผลิตของโครงการ เป�าหมายผลผลิตของโครงการ  - จํานวนผู�ติดเชื้อเอดส�เข�าถึง
ผู�ติดเชื้อเอดส� จํานวน 90 คน ผู�ติดเชื้อเอดส� จํานวน 100 คน สิทธิเพิ่มมากขึ้น
งบประมาณ 540,000 บาท งบประมาณ 600,000 คน
ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562
หน�วยงานรับผิดชอบหลัก กองสวัสดิการฯ

แผนงาน

โครงการสงเคราะห�ผู�ติดเชื้อเอดส� โครงการสงเคราะห�ผู�ติดเชื้อเอดส�  - จํานวนผู�ติดเชื้อเอดส�เพิ่มขึ้น

ที่ รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป+      
(ป;จจุบัน)

รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป+ 
(เปลี่ยนแปลงใหม )

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
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1 ยุทธศาสตร�ที่ 3 แผนงานการพาณิชย�

ด�านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& 

(พ.ศ.2561-2564)
โครงการที่ 1
หน�าที่ 248
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ยุทธศาสตร
ที่ 3 ด�านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร�อย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป) (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561

สําหรับองค
กรปกครองส6วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

3.1 แผนงานการพาณิชย

ที่        รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป)      

 (ป:จจุบัน)
           รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป)   

         (เปลี่ยนแปลงใหม6)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร
 แผนงาน

โครงการจ�างเหมาผู�รักษาความปลอดภัย โครงการจ�างเหมาผู�รักษาความปลอดภัย  - เนื่องจากสถานีขนส9ง

เป<าหมายผลผลิตของโครงการ เป<าหมายผลผลิตของโครงการ ในการบริหารจัดการและ

จ�างเหมาผู�รักษาความปลอดภัย จํานวน 6 คน จ�างเหมาผู�รักษาความปลอดภัย จํานวน 4 คน ได�ลดจํานวนผู�รักษาความ

งบประมาณ 504,000 บาท งบประมาณ 360,000 บาท ปลอดภัย เป@นจํานวน 4 คน

สถานีขนส9งผู�โดยสารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สถานีขนส9งผู�โดยสารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีรายได�ไม9เพียงพอ

หน9วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักปลัดฯ

ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562 - ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562 -
2564 2564



1 ยุทธศาสตร�ที่ 4 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ด�านการวางแผน การส�งเสริม แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป% 

การลงทุนพาณิชยกรรม (พ.ศ.2561-2564)
และการท�องเที่ยว โครงการที่ 1

หน�า 249
หน�วยรับผิดชอบหลัก กองคลัง

งบประมาณ 27,000 บาท งบประมาณ 30,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป% พ.ศ.256๒ ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป% พ.ศ.256๒

 - ค�าเช�าที่ดินเพิ่มขึ้น

เป�าหมายผลผลิตของโครงการ เป�าหมายผลผลิตของโครงการ

ที่ดินรถไฟ จํานวน ๑ แห�ง ที่ดินรถไฟ จํานวน ๑ แห�ง 
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ยุทธศาสตร�ที่ 4 ด�านการวางแผน การส"งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท"องเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป* (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561

สําหรับองค�กรปกครองส"วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่       รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป*       

(ป9จจุบัน)
รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป* 

(เปลี่ยนแปลงใหม")

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร� แผนงาน

โครงการเช�าที่ดินการรถไฟบริเวณซุ�มขายอาหาร โครงการเช�าที่ดินการรถไฟบริเวณซุ�มขายอาหาร



1 ยุทธศาสตร�ที่ 4 แผนงานสาธารณสุข
ด�านการวางแผน การส�งเสริม

การลงทุนพาณิชยกรรม แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& 
และการท�องเที่ยว (พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
พ.ศ.2560
โครงการที่ 1
หน�าที่ 28
แบบ ผ.05

2 ยุทธศาสตร�ที่ 4 แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& 
ด�านการวางแผน การส�งเสริม (พ.ศ.2561-2564)
การลงทุนพาณิชยกรรม หน�าที่ 251
และการท�องเที่ยว โครงการที่ 3

ยุทธศาสตร
ที่ 4 ด�านการวางแผน การส�งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท�องเที่ยว

งบประมาณรวม 84,990,000 งบประมาณรวม 84,990,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป' (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561

สําหรับองค
กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

4.2 แผนงานสาธารณสุข
ที่        รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป'        

  (ป8จจุบัน)
 รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป'    

(เปลี่ยนแปลงใหม�)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร
 แผนงาน

โครงการจัดตั้งตลาดกลางสินค�าเกษตรชายแดน โครงการจัดตั้งตลาดกลางสินค�าเกษตรชายแดน  - ไม�ได�ดําเนินการในป&งบประมาณ

เป;าหมายผลผลิตของโครงการ เป;าหมายผลผลิตของโครงการ ขอรับงบประมาณภาคใต�ชายแดน

 - ก�อสร�างตลาดกลางสินค�าเกษตรชายแดน  - ก�อสร�างตลาดกลางสินค�าเกษตรชายแดน ประจําป&งบประมาณ พ.ศ.2562
สุไหงโก-ลก งบประมาณ 56,990,000 บาท สุไหงโก-ลก งบประมาณ 56,990,000 บาท

งบประมาณ 28,00,000 บาท

 - ก�อสร�างบ�านพักชดเชยให�ผู�ปฏิบัติงานของ
การรถไฟแห�งประเทศไทย การรถไฟแห�งประเทศไทย

งบประมาณเพิ่มขึ้น

สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก 2561 จึงเปลี่ยนแปลงมาเสนอ

งบประมาณ 28,00,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2561
หน�วยงานรับผิดชอบหลัก กองสาธารณสุขฯ

ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562

 - ก�อสร�างบ�านพักชดเชยให�ผู�ปฏิบัติงานของ

โครงการเช�าที่ดินการรถไฟ (ตลาดรถไฟ)
เป;าหมายผลผลิตของโครงการ

โครงการเช�าที่ดินการรถไฟ (ตลาดรถไฟ)
เป;าหมายผลผลิตของโครงการ

 - เช�าที่ดินการรถไฟ (ตลาดรถไฟ จํานวน 1 แห�ง)
งบประมาณ 1,098,200 บาท

 - เช�าที่ดินการรถไฟ (ตลาดรถไฟ จํานวน 1 แห�ง)
งบประมาณ 1,098,124 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
หน�วยงานรับผิดชอบหลัก กองสาธารณสุขฯ

ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562

 - ค�าเช�าที่ดินเพิ่มขึ้น



1 ยุทธศาสตร�ที่ 4 แผนงานเคหะและชุมชน

 ด�านการวางแผนการส�งเสริม

การลงทุนพาณิชยกรรม

และการท�องเที่ยว

ยุทธศาสตร
ที่ 4 ด�านการวางแผน การส�งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท�องเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป' (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 พ.ศ.2561

สําหรับองค
กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

4.3 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่               รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป'                      

(ป7จจุบัน)
               รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป'             

(เปลี่ยนแปลงใหม�)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร
 แผนงาน

โครงการพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก ให�เป,นเมืองศูนย�กลางการค�าชายแดน โครงการพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก เป,นเมืองศูนย�กลางการค�าชายแดน  - ไม�ได�ดําเนินการในป/งบประมาณ

ระหว�างประเทศ (ปรับปรุงพื้นที่การเคหะฯ 25 ไร� เป,นพื้นที่จัดกิจกรรม ระหว�างประเทศ (ปรับปรุงพื้นที่การเคหะฯ 25 ไร� เป,นพื้นที่จัดกิจกรรม 2561 จึงเปลี่ยนแปลงเสนอขอรับ

กระตุ�นเศรษฐกิจ) กระตุ�นเศรษฐกิจ) งบประมาณภาคใต�ชายแดน พ.ศ.2562

เป:าหมายผลผลิตของโครงการ เป:าหมายผลผลิตของโครงการ  - เดิมเป,นแผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป/ 
(พ.ศ.2561-2564)     
หน�า 320           
โครงการที่ 5               
แบบ ผ.05เปลี่ยนแปลงเป,นแผนงานเคหะและชุมชนกิจกรรมที่ 1 : จัดซื้อที่ดินพื้นที่ ๒๕ ไร� ของการเคหะแห�งชาติ           

งบประมาณ ๕๓,๑๑๘,๗๐๐  บาท
กิจกรรมที่ 2 : งานอาคาร
รายการที่ (๑) งานปรับพื้นที่,รื้อถอนอาคารเก�า (ลักษณะบ�านนDอคดาวน� 
๒ ชั้น),ถมดินปรับระดับพร�อมบดทับ หนา ๐.๓๐ ม. (๒๕ ไร�),ถมหินคลุก
ปรับระดับพร�อมบดทับ หนา ๐.๑๐ ม. (๓ ไร�),โรยหินเกล็ดทับหน�าปรับ
ระดับพร�อมบดทับ หนา ๐.๐๕ ม. (๒.๘๗ ไร�)
รวมงบประมาณ ๑๖,๓๗๘,๓๗๐.๐๐ บาท
รายการที่ (๒) งานรั้วทึบ (ความยาวรวม ๓๗๖ ม.)                           
งบประมาณ ๑,๐๖๒,๔๑๐ บาท
รายการที่ (๓) ปลูกต�นไม� (ต�นหูกระจง) งบประมาณ ๑๗๕,๐๐๐ บาท
รายการที่ (๔) ไฟส�องสว�างเสา High-mest สูง ๑๕ ม. กิ่งวงแหวน ๘ ดวง
โคม/ต�น (๓ ต�น) งบประมาณ ๒,๑๒๗,๘๔๗.๕๒ บาท 
รายการที่ (๕) ไฟฟXาแสงสว�าง (ระบบโซล�าเซลล�) (จํานวน ๑๔ ต�น)
งบประมาณ ๗๑๘,๔๐๓.๖๕ บาท
รวมข�อ (๑)-(๕) งบประมาณ  ๒๐,๔๖๒,๐๓๒.๐๙ บาท 
(หมายเหตุ ประเภทงานอาคาร รวมค�า factor F ๑.๒๔๙๓)  
รวมเป,นเงินงบประมาณ  ๒๕,๕๖๓,๒๑๖.๖๙ บาท
 

กิจกรรมที่ ๑  : จัดซื้อที่ดินพื้นที่ 25 ไร� ของการเคหะแห�งชาติ 
งบประมาณ 53,000,000                                          
กิจกรรมที่ ๒  : งานอาคาร                                            รายการ
ที่ (1) งานปรับพื้นที่,รื้อถอนอาคารเก�า (ลักษณะบ�านนDอคดาวน� ๒ ชั้น),
ถมดินปรับระดับพร�อมบดทับ หนา ๐.๓๐ ม. (๒๕ ไร�),ถมหินคลุกปรับ
ระดับพร�อมบดทับ หนา ๐.๑๐ ม. (๓ ไร�),โรยหินเกล็ดทับหน�าปรับระดับ
พร�อมบดทับ หนา ๐.๐๕ ม. (๒.๘๗ ไร�)                              รวม
งบประมาณ ๑๖,๓๗๘,๓๗๐.๐๐ บาท                                  
รายการที่ (๒) งานรั้วทึบ (ความยาวรวม ๓๗๖ ม.)                           
งบประมาณ ๑,๐๖๒,๔๑๐ บาท                                               
รายการที่ (๓) ปลูกต�นไม� (ต�นหูกระจง) งบประมาณ ๑๗๕,๐๐๐ บาท 
รายการที่ (๔) ไฟส�องสว�างเสา High-mestสูง ๑๕ ม. กิ่งวงแหวน ๘ ดวง
โคม/ต�น (๓ ต�น) งบประมาณ ๒,๑๒๗,๘๔๗.๕๒ บาท                       
รายการที่ (๕) ไฟฟXาแสงสว�าง (ระบบโซล�าเซลล�) (จํานวน ๑๔ ต�น)
งบประมาณ ๗๑๘,๔๐๓.๖๕ บาทรวมข�อ (๑)-(๕) งบประมาณ  
๒๐,๔๖๒,๐๓๒.๐๙ บาท 
(หมายเหตุ ประเภทงานอาคาร รวมค�า factor F ๑.๒๔๙๓)  
รวมเป,นเงินงบประมาณ  ๒๕,๕๖๓,๒๑๖.๖๙ บาท



1 ยุทธศาสตร�ที่ 5 แผนงานเคหะและชุมชน
ด�านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ� แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป( 
ทรัพยากรธรรมชาติ (พ.ศ.2561-2564)
และสิ่งแวดล�อม โครงการที่ 2 หน�า 315
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พร�อมวงเงินงบประมาณ
และป(งบประมาณ 

จากกรมส4งเสริมการปกครอง
ส4วนท�องถิ่น ตามแบบ ผ.05

เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

กับองค�การบริหารส4วนจังหวัด
นราธิวาส ตามแบบ ผ.03
เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ
ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการใหม4

ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2561
หน4วยงานรับผิดชอบหลัก กองสาธารณสุขฯ

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (ผ.03)
เป�าหมายผลผลิตของโครงการ
ก4อสร�างบ4อฝ=งกลบขยะมูลฝอยบ4อที่ 3
พร�อมโรงคัดแยกขยะและสถานีขนถ4ายขยะ
งบประมาณ 37,000,000 บาท

แยกขยะมูลฝอย (ผ.05)
เป�าหมายผลผลิตของโครงการ
ก4อสร�างบ4อฝ=งกลบขยะมูลฝอยบ4อที่ 3 พร�อม
โรงคัดแยกขยะ
งบประมาณ 133,669,100 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562

 - เดิมได�ประสานโครงการพัฒนา

ที่ รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป!       
(ป#จจุบัน)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย�กําจัดขยะ โครงการก4อสร�างบ4อฝ=งกลบบ4อที่ 3 และโรงคัด

รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป! 
(เปลี่ยนแปลงใหม))

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป! (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 พ.ศ.2561

สําหรับองค5กรปกครองส)วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร5 แผนงาน
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ยุทธศาสตร5ที่ 5 ด�านการบริหารจัดการและการอนุรักษ5ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม



2 ยุทธศาสตร�ที่ 5 แผนงานเคหะและชุมชน
ด�านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ� แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป( 
ทรัพยากรธรรมชาติ (พ.ศ.2561-2564)
และสิ่งแวดล�อม โครงการที่ 4 หน�า 257

ยุทธศาสตร5

หน4วยงานรับผิดชอบหลัก กองช4าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562

 - ค4าเช4าเพิ่มขี้น

งบประมาณ 150,000 บาท

เป�าหมายผลผลิตของโครงการ
เช4าที่ดินการรถไฟ จํานวน 2 แห4ง
งบประมาณ 100,000 บาท

เป�าหมายผลผลิตของโครงการ
เช4าที่ดินการรถไฟ จํานวน 2 แห4ง

โครงการเช4าที่ดินการรถไฟ

แผนงาน

โครงการเช4าที่ดินการรถไฟ

ที่ รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป!       
(ป#จจุบัน)

รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป! 
(เปลี่ยนแปลงใหม))

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
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1 ยุทธศาสตร�ที่ 7 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ด�านการบริหารจัดการ แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป# 
ตามหลักธรรมาภิบาล (พ.ศ.2561-2564)

โครงการที่ 6,7 หน�า 269
และ 8 หน�า 270

ผู�ปฏิบัติงาน จํานวน ๑ คน

 - 3.โครงการจ�างเหมาผู�ปฏิบัติงานจัดเก็บค=าธรรมเนียมเก็บขนขยะ
มูลฝอย
เป�าหมายผลผลิตของโครงการ

๑.งานจัดเก็บค=าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย

1.งานจัดเก็บรายได�
2.งานการเงิน
3.บัญชีงานธุรการกองคลัง
งบประมาณ 324,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป# พ.ศ.2562
หน=วยงานรับผิดชอบหลัก กองคลัง
งบประมาณ 108,000 บาท
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 - 2.โครงการจ�างเหมาผู�ปฏิบัติงานกองคลัง งบประมาณ 216,000 บาท
เป�าหมายผลผลิตของโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป# พ.ศ.2562

๑ โครงการ

งบประมาณ 216,000 บาท 2.บัญชีงานธุรการกองคลัง

เป�าหมายผลผลิตของโครงการ ผู�ปฏิบัติงาน จํานวน ๒ คน
ผู�ปฏิบัติงาน จํานวน ๒ คน 1.งานการเงิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561

สําหรับองค0กรปกครองส1วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตร0ที่ 7 ด�านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

3.งานจัดเก็บค=าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่               รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป             

(ป:จจุบัน)

               รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป          
       (เปลี่ยนแปลงใหม1)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร0 แผนงาน

 - 1.โครงการจ�างเหมาผู�ปฏิบัติงานสํารวจข�อมูล 1.โครงการจ�างเหมาผู�ปฏิบัติงานกองคลัง  - รวม 3 โครงการเปEน 
ทรัพย�สิน เป�าหมายผลผลิตของโครงการ



1 ยุทธศาสตร�ที่ ๗ แผนงานการศึกษา
ด�านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& 

(พ.ศ.2561-2564)
เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
หน�าที่ 7 โครงการที่ 4

2 ยุทธศาสตร�ที่ ๗ แผนงานการศึกษา
ด�านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& 

(พ.ศ.2561-2564)
โครงการที่ 34
หน�าที่ 284
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ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
หน8วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

อาคารเรียน 1 และ 3 โรงเรียนเทศบาล 1
งบประมาณ 500,000 บาท งบประมาณ 450,000 บาท

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

3,607 ตารางเมตร 

ยุทธศาสตร�
7.2 แผนงานการศึกษา

ป&งบประมาณ 2562
โครงการทาสีอาคารกระดังงาโครงการปรับปรุงทาสีอาคารกระดังงา
โรงเรียนเทศบาล ๓

ทาสีอาคารกระดังงา ทั้งภายในและภายนอก โรงเรียนเทศบาล 3 พื้นที่ไม8น�อยกว8า 

เป�าหมายผลผลิตของโครงการ เป�าหมายผลผลิตของโครงการ ห�องสุขา เปDน จํานวน 8 ห�อง
ห�องสุขา จํานวน 21 ห�อง

หน8วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
โครงการปรับปรุงห�องสุขา โรงเรียนเทศบาล 1 โครงการปรับปรุงห�องสุขา โรงเรียนเทศบาล 1  - ลดจํานวนในการปรับปรุง

ปรับปรุงห�องสุขา จํานวน 8 ห�อง อาคารเรียน 2 และงบประมาณลดลง

ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2561 งบประมาณ 450,000 บาท

เป�าหมายผลผลิตของโครงการ เป�าหมายผลผลิตของโครงการ
พื้นที่ไม8น�อยกว8า 3,600.00 ตร.ม. ทาสีบริเวณภายในและภายนอกอาคารกระดังงา

 - เพื่อนํามาดําเนินการใน 
โรงเรียนเทศบาล ๓

งบประมาณ 450,000 บาท

แผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท(องถิ่นสี่ป* (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒ พ.ศ.2561

สําหรับองค�กรปกครองส6วนท(องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตร�ที่ 7 ด(านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ที่           รายละเอียดแผนพัฒนาท(องถิ่นสี่ป*         
   (ป<จจุบัน)

           รายละเอียดแผนพัฒนาท(องถิ่นสี่ป*          
(เปลี่ยนแปลงใหม6)



3 ยุทธศาสตร�ที่ ๗ แผนงานการศึกษา
ด�านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& 

(พ.ศ.2561-2564)
โครงการที่ 37
หน�าที่ 284

หน8วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

4 ยุทธศาสตร�ที่ ๗ แผนงานการศึกษา
ด�านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& 

(พ.ศ.2561-2564)
โครงการที่ 42

หน8วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา หน�าที่ 286

ยุทธศาสตร�ที่ รายละเอียดแผนพัฒนาท(องถิ่นสี่ป*      
(ป<จจุบัน)

รายละเอียดแผนพัฒนาท(องถิ่นสี่ป*    
(เปลี่ยนแปลงใหม6)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

 - เพื่อให�สอดคล�องกับความ

โครงการติดตั้งหลังคาทางเดินระหว8างอาคารเรียน  - เพื่อให�สอดคล�องกับความ
อาคารเรียน 1 และ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 1 และ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 เปDนจริงตามสภาพพื้นที่
เป�าหมายผลผลิตของโครงการ เป�าหมายผลผลิตของโครงการ
กันสาดหลังคาโค�ง ขนาด 3x10x1.5 จํานวน ติดตั้งหลังคาทางเดินอาคารเรียน 1 และ

ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562

1 หลัง 2 โรงเรียนเทศบาล 2 ขนาดกว�าง 2.00 ม. 

แผนงาน

โครงการติดตั้งกันสาดหลังคาโค�ง ระหว8าง

เปDนจริงตามสภาพพื้นที่

งบประมาณ 100,000 บาท ยาว 9.00 ม.
ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562 งบประมาณ 96,000 บาท
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รั้วสแตนเลส ความยาวไม8น�อยกว8า 100 ม. ก8อสร�างรั้วโรงเรียนสแตนเลส โรงเรียนเทศบาล 4
งบประมาณ 200,000 บาท ความยาวไม8น�อยกว8า 102.00 ม.

งบประมาณ 923,000 บาทปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562
ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562

และงบประมาณเพิ่มขึ้น

โครงการก8อสร�างรั้วโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 4โครงการก8อสร�างรั้ว โรงเรียนเทศบาล 4
เป�าหมายผลผลิตของโครงการ เป�าหมายผลผลิตของโครงการ



1 ยุทธศาสตร�ที่ 7 แผนงานการพาณิชย�

ด�านการบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาล แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& 

(พ.ศ.2561-2564)

โครงการที่ 1

หน�าที่ 300

2 ยุทธศาสตร�ที่ 7 แผนงานการพาณิชย�

ด�านการบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาล แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& 

(พ.ศ.2561-2564)

โครงการที่ 3

หน�าที่ 300
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กําหนด

โครงการจ�างเหมารักษาความสะอาดสถานีขนส:ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป� (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561

สําหรับองค,กรปกครองส-วนท�องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตร,

จ�างเหมาผู�ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด จ�างเหมาผู�ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด 500 บาท/คน เพื่อรักษาบุคลากร

ยุทธศาสตร,ที่ 7 ด�านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ที่               รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป�           
 (ป8จจุบัน)

   รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป�          
(เปลี่ยนแปลงใหม-)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง แผนงาน
7.3 แผนงานการพาณิชย,

เป<าหมายผลผลิตของโครงการ เป<าหมายผลผลิตของโครงการ  - เนื่องจากเพิ่มค:าจ�างเดือนละ

จัดเก็บครุภัณฑ�เครื่องจักรกล พร�อมโรงจอดรถ 2561 จึงเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับ

โครงการจ�างเหมารักษาความสะอาดสถานีขนส:ง  - งบประมาณเพิ่มขึ้น

หน:วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักปลัดฯ

งบประมาณ 180,000 บาท โดยอัตราค:าจ�างไม:เกินระเบียบ

ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562-2564

จํานวน 2 คน จํานวน 2 คน ที่ปฏิบัติงานที่ดีให�คงอยู:กับองค�กร

งบประมาณ 168,000 บาท

โครงการก:อสร�างศูนย�ปฏิบัติงานและสถานที่ 

ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562-2564

เป<าหมายผลผลิตของโครงการ

จํานวน 1 แห:ง

งบประมาณ 5,000,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2561

จัดเก็บครุภัณฑ�เครื่องจักรกล พร�อมโรงจอดรถ

ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป& พ.ศ.2562

หน:วยงานรับผิดชอบหลัก กองสาธารณสุขฯ

 - ไม:ได�ดําเนินการในป&งบประมาณ

งบประมาณ 2562

โครงการก:อสร�างศูนย�ปฏิบัติงานและสถานที่ 

บริเวณโรงฆ:าสัตว�

เป<าหมายผลผลิตของโครงการ

จํานวน 1 แห:ง

งบประมาณ 5,000,000 บาท

บริเวณโรงฆ:าสัตว�



1  - บัญชีครุภัณฑ� ผ.08 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป(

(สํานักปลัดฯ) (พ.ศ.2561-2564)

แบบ ผ.08

หน%า 347

ลําดับที่ 82

2  - บัญชีครุภัณฑ� ผ.08 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป(

(สํานักปลัดฯ) (พ.ศ.2561-2564)

แบบ ผ.08

หน%า 347

ลําดับที่ 83

3  - บัญชีครุภัณฑ� ผ.08 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป(

(กองวิชาการฯ) (พ.ศ.2561-2564)

แบบ ผ.08

หน%า 346

ลําดับที่ 78

จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 2,600 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ. 2562   

เป�าหมายผลผลิตของโครงการ กระทรวงดิจิทัลฯ
เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร�หรือชนิด LED ขาวดํา (18 หน%า/นาที)

เครื่องพิมพ�

เป�าหมายผลผลิตของโครงการ

เครื่องพิมพ� จํานวน 1 เครื่อง 

แผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561

สําหรับองค0กรปกครองส1วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ที่    รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป          
(ป6จจุบัน)

              รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป            
(เปลี่ยนแปลงใหม1)

 - เปลี่ยนแปลงตามราคามาตรฐานเครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร�

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ครุภัณฑ0

งบประมาณ 3,200 บาท งบประมาณ 2,500 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ. 2562   ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ. 2562   

หนEวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักปลัดฯ

เครื่องสํารองไฟ เครื่องสํารองไฟ

งบประมาณ 3,300 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ. 2561

เครื่องสํารองไฟ เครื่องสํารองไฟ  - เปลี่ยนแปลงตามราคามาตรฐาน
เป�าหมายผลผลิตของโครงการ เป�าหมายผลผลิตของโครงการ ครุภัณฑ�
เครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 เครื่อง เครื่องสํารองไฟ ขนาดไมEน%อยกวEา 800 VA จํานวน 1 เครื่อง

ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ. 2562

หนEวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักปลัดฯ

 - เพื่อนํามาดําเนินการในป(งบประมาณ

เป�าหมายผลผลิตของโครงการ เป�าหมายผลผลิตของโครงการ 2562

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 

จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 3,200 บาท จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท

(งบประมาณ 3,200 บาท) (งบประมาณ 2,500 บาท)

ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ. 2562

หนEวยงานรับผิดชอบหลัก กองวิชาการฯ

30



4  - บัญชีครุภัณฑ� ผ.08 แผนงานรักษาความ

ครุภัณฑ�ยานพาหนะ สงบภายใน

และขนสEง แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป(

(สํานักปลัดฯ) (พ.ศ.2561-2564)

งานปJองกันภัยฝLายพลเรือน แบบ ผ.08

และระงับอัคคีภัย หน%า 355

ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2563 ลําดับที่ 112

5 บัญชีครุภัณฑ� ผ.08 แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ�สํานักงาน แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( 

(สํานักการศึกษา) (พ.ศ.2561-2564)

แบบ ผ.08

หน%าที่ 352

ลําดับที่ 101

ลึก 0.5 เมตร  จํานวน 1 ลํา (งบประมาณ 126,000 บาท) เพียงพอ

(งบประมาณ 300,000 บาท) ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562  - เพื่อนําไปดําเนินการในป(งบประมาณ

เป�าหมายผลผลิตของโครงการ เป�าหมายผลผลิตของโครงการ ความเปNนจริงตามสภาพพื้นที่

เรืออลูมิเนียมท%องแบนพร%อมเครื่องยนต� เรืออลูมิเนียมท%องแบน ขนาดไมEน%อยกวEา กว%าง 1.50 เมตร ประสบอุทกภัย

ยาว 4.2 เมตร กว%าง 1.6 เมตร ยาว 3.7 เมตร ลึก 0.4 เมตร จํานวน 2 ลํา  - เพื่อให%มีอุปกรณ� เครื่องมือ เครื่องใช%

เรืออลูมิเนียมท%องแบนพร%อมเครื่องยนต� เรืออลูมิเนียมท%องแบน  - เพื่อให%ใช%งานได%สอดคล%องกับ

ที่    รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป          
(ป6จจุบัน)

              รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป            
(เปลี่ยนแปลงใหม1)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ครุภัณฑ0 แผนงาน

เป�าหมายผลผลิตของโครงการ เป�าหมายผลผลิตของโครงการ และงบประมาณลดลง

ตู%กระจกบานเลื่อน ตู%กระจกบานเลื่อน  - ลดจํานวนตู%กระจกบานเลื่อน

2562

หนEวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักปลัดฯ

ตู%กระจกบานเลื่อน จํานวน 30 ใบ ตู%กระจกบานเลื่อน จํานวน 15 ใบ

สําหรับศูนย�ฯ เทศบาล จํานวน 6 ใบ สําหรับศูนย�ฯ เทศบาล จํานวน 3 ใบ

ศูนย�ฯ มัสยิดอัลอามีน จํานวน 6 ใบ ศูนย�ฯ มัสยิดอัลอามีน จํานวน 3 ใบ

ศูนย�ฯ มัสยิดอะห�มาดียะห� จํานวน 6 ใบ ศูนย�ฯ มัสยิดอะห�มาดียะห� จํานวน 3 ใบ

ศูนย�ฯ วัดโก-ลกเทพวิมล จํานวน 6 ใบ ศูนย�ฯ วัดโก-ลกเทพวิมล จํานวน 3 ใบ

และโรงเรียนเทศบาล 4 จํานวน 6 ใบ และโรงเรียนเทศบาล 4 จํานวน 3 ใบ

งบประมาณ 154,800 บาท งบประมาณ 54,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562

หนEวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา
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6 บัญชีครุภัณฑ� ผ.08 แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ�การศึกษา แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( 

(สํานักการศึกษา) (พ.ศ.2561-2564)

แบบ ผ.08

หน%าที่ 351

ลําดับที่ 96

7 บัญชีครุภัณฑ� ผ.08 แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ�โฆษณาและ แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( 

เผยแพรE (พ.ศ.2561-2564)

(สํานักการศึกษา) แบบ ผ.08

หน%าที่ 352

ลําดับที่ 103

ที่    รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป          
(ป6จจุบัน)

              รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป            
(เปลี่ยนแปลงใหม1)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ครุภัณฑ0 แผนงาน

ชุดโตTะ - เก%าอี้อนุบาลชุดโตTะ - เก%าอี้อนุบาล

เป�าหมายผลผลิตของโครงการ

หนEวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

 - เปลี่ยนแปลงตามราคาท%องตลาด

ชุดโตTะ - เก%าอี้อนุบาล จํานวน 50 ชุด สําหรับโรงเรียน

เทศบาล 1 

งบประมาณ 85,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562

เป�าหมายผลผลิตของโครงการ

ชุดโตTะ - เก%าอี้อนุบาล จํานวน 50 ชุด สําหรับ

โรงเรียนเทศบาล 1 

งบประมาณ 150,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร� แบบ VAGA เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร�  - เปลี่ยนจากเครื่องมัลติมีเดีย

และจอรับภาพ ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เป�าหมายผลผลิตของโครงการ โปรเจคเตอร� แบบ VAGA

เป�าหมายผลผลิตของโครงการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร� ระดับ SVGA เปNนเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร�

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร� แบบ VAGA ขนาดไมEน%อยกวEา 3,000 ANSL Lumens จํานวน 1 เครื่อง แบบ SVGA 

และจอรับภาพ ชนิดมอเตอร�ไฟฟJา ขนาดเส%น สําหรับสํานักการศึกษา งบประมาณ 13,300 บาท  - เปลี่ยนแปลงตามราคามาตรฐาน

ทแยงมุม 100 นิ้ว จํานวน 1 จอ ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562 ครุภัณฑ�

งบประมาณ 52,500 บาท หนEวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562

หนEวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา
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8 บัญชีครุภัณฑ� ผ.08 แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ�โฆษณาและ แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( 

เผยแพรE (พ.ศ.2561-2564)

(สํานักการศึกษา) แบบ ผ.08

หน%าที่ 348

ลําดับที่ 89

9  - บัญชีครุภัณฑ� ผ.08 แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ�วิทยาศาสตร� แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( 

หรือการแพทย� (พ.ศ.2561-2564)

(สํานักการศึกษา) หน%าที่ 287 

โครงการที่ 46

จํานวน 1 เครื่อง ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลอามีน

ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562

เป�าหมายผลผลิตของโครงการ

โครงการจัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักดิจิตอลและ เครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอลพร%อมที่วัดสEวนสูง  - เดิมเปNนโครงการพัฒนาตามแบบ

ที่วัดสEวนสูง ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลอามีน ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลอามีน แบบ ผ.01 เปลี่ยนแปลงเปNนแบบ

แบบ ผ.01 แบบ ผ.08

เป�าหมายผลผลิตของโครงการ

ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562

หนEวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

และที่วัดสEวนสูง จํานวน 2 อัน

งบประมาณ 6,๐๐๐ บาท งบประมาณ 20,000 บาท

เครื่องชั่งน้ําหนักดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง เครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอลพร%อมที่วัดสEวนสูง

ที่    รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป          
(ป6จจุบัน)

              รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป            
(เปลี่ยนแปลงใหม1)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ครุภัณฑ0 แผนงาน

โทรทัศน�สี พร%อมเครื่องเลEน DVD  โทรทัศน� แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV  - เปลี่ยนจากโทรทัศน�สีพร%อม

สามารถเชื่อมตEอกับอินเตอร�เน็ตได%

มัสยิดอะห�มาดียะห� จํานวน 2 ชุด, ศูนย�พัฒนา สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 จํานวน 5 เครื่อง โดยไมEต%องใช%เครื่องเลEน  DVD  

เด็กเล็กอัลอามีน จํานวน 2 ชุด โรงเรียนเทศบาล 2 จํานวน 1 เครื่อง  - เปลี่ยนแปลงตามราคามาตรฐาน

เป�าหมายผลผลิตของโครงการ เป�าหมายผลผลิตของโครงการ เครื่องเลEน DVD  

โทรทัศน�สี พร%อมเครื่องเลEน DVD  โรงเรียน โทรทัศน� แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV เปNนโทรทัศน� แอลอีดี (LED TV)

เทศบาล 1 จํานวน 18 ชุด, ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ระดับความละเอียดของจอภาพ 1920x1080 พิกเซล แบบ Smart TV ที่สามารถใช%

งบประมาณ 212,400 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562

33

ครุภัณฑ�

แบบ ผ0.8 คือบัญชีรายการครุภัณฑ�

 - เปลี่ยนแปลงตามราคามาตรฐาน

หนEวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

งบประมาณ 240,000 บาท ศูนย�ฯ เทศบาล จํานวน 2 เครื่อง ครุภัณฑ�

ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562 ศูนย�ฯ มัสยิดอะห�มาดียะห� 2 เครื่อง

หนEวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา ศูนย�ฯ มัสยิดอัลอามีน ๒ เครื่อง

เทศบาล จํานวน 2 ชุด, ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดจอไมEน%อยกวEา 40 นิ้ว จํานวน 12 เครื่อง



10 บัญชีครุภัณฑ� ผ.08 แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ�กีฬา แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( 

(สํานักการศึกษา) (พ.ศ.2561-2564)

หน%าที่ 354

โครงการที่ 107

11 บัญชีครุภัณฑ� ผ.08 แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( 

(สํานักการศึกษา) (พ.ศ.2561-2564)

แบบ ผ.08

หน%าที่ 353

ลําดับที่ 104

12  - บัญชีครุภัณฑ� ผ.08 แผนงานการศึกษา

(สํานักการศึกษา) แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( 

แบบ ผ0.8 คือบัญชีรายการครุภัณฑ� (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับที่ไมEได%ดําเนินการตาม หน%าที่ 287

โครงการพัฒนาท%องถิ่น โครงการที่ 48

งบประมาณ 43,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562

 - เปลี่ยนแปลงตามราคาท%องตลาด

งบประมาณ 43,800 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562

หนEวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

เครื่องคอมพิวเตอร�โนTตบุTค เครื่องคอมพิวเตอร�โนTตบุTค  - เปลี่ยนแปลงตามราคามาตรฐาน

เครื่องเลEนสนาม

เป�าหมายผลผลิตของโครงการ

เครื่องเลEนสนามพลาสติกชุดเล็ก จํานวน 1 ชุด

สําหรับศูนย�ฯ วัดโก-ลกเทพวิมล 

เครื่องเลEนสนาม

เป�าหมายผลผลิตของโครงการ

เครื่องเลEนสนาม (ชุดอุโมงค�รถไฟผจญภัย) จํานวน 1 ชุด

สําหรับศูนย�ฯ วัดโก-ลกเทพวิมล 

ที่    รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป          
(ป6จจุบัน)

              รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป            
(เปลี่ยนแปลงใหม1)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ครุภัณฑ0 แผนงาน

เป�าหมายผลผลิตของโครงการ กระทรวงดิจิทัลฯ

ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562

หนEวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

เครื่องคอมพิวเตอร�โนTตบุTค สําหรับสํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอร�โนTตบุTค สําหรับสํานักงานประมวลผล

ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 เครื่อง สําหรับศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

เทศบาล งบประมาณ 16,000 บาท งบประมาณ 21,000 บาท

เป�าหมายผลผลิตของโครงการ

34

ติดตั้งอุปกรณ�สมาร�ททีวี ขนาด 50 นิ้ว อุปกรณ�สมาร�ททีวี ขนาด 50 นิ้ว เครื่องคอมพิวเตอร�

เครื่องคอมพิวเตอร�โนTตบุTค และอุปกรณ�รับสัญญาณ โนTตบุTค และอุปกรณ�รับสัญญาณอินเตอร�เน็ต ประเภทครุภัณฑ�การศึกษา

อินเตอร�เน็ต งบประมาณ 200,000 บาท

งบประมาณ 200,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562

โครงการจัดซื้ออุปกรณ�พัฒนาห%องเรียนคุณภาพ อุปกรณ�พัฒนาห%องเรียนคุณภาพโรงเรียนเทศบาล 4  - เดิมเปNนโครงการพัฒนาตามแบบ

ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562

หนEวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 4 แบบ ผ.08 แบบ ผ.01 เปลี่ยนแปลงเปNนแบบ

แบบ ผ.01 เป�าหมายผลผลิตของโครงการ

เป�าหมายผลผลิตของโครงการ อุปกรณ�พัฒนาห%องเรียนคุณภาพ พร%อมติดตั้ง



13 บัญชีครุภัณฑ� ผ.08 แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( 

(สํานักการศึกษา) (พ.ศ.2561-2564)

แบบ ผ.08

หน%าที่ 351

ลําดับที่ 98

14 บัญชีครุภัณฑ� ผ.08 แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( 

(สํานักการศึกษา) (พ.ศ.2561-2564)

แบบ ผ.08

หน%าที่ 351

ลําดับที่ 99

15 บัญชีครุภัณฑ� ผ.08 แผนงานสาธารณสุข

ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( 

(กองสาธารณสุขฯ) (พ.ศ.2561-2564)
งานบริการสาธารณสุข โครงการที่ 113

และงานสาธารณสุขอื่น หน%าที่ 355

เป�าหมายผลผลิตของโครงการ เป�าหมายผลผลิตของโครงการ จอเพิ่มขึ้น และงบประมาณเพิ่มขึ้น

งบประมาณ 384,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562

ที่    รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป          
(ป6จจุบัน)

              รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป            
(เปลี่ยนแปลงใหม1)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ครุภัณฑ0 แผนงาน

เป�าหมายผลผลิตของโครงการ เป�าหมายผลผลิตของโครงการ

เครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับสํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับประมวลผล แบบที่ 1  - เปลี่ยนเปNนคอมพิวเตอร�ใช%สําหรับ

โรงเรียนเทศบาล ๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ ประมวลผล แบบที่ 1 มีขนาด

โรงเรียนเทศบาล ๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ กระทรวงดิจิทัลฯ

เครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับสํานักงาน จอขนาด เครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับประมวลผล แบบที่ 1 

ไมEน%อยกวEา 18.5 นิ้ว จํานวน 24 เครื่อง จอขนาดไมEน%อยกวEา 19 นิ้ว จํานวน 24 เครื่อง

งบประมาณ 528,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2561

หนEวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา

เครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับสํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับสํานักงาน คุณลักษณะครุภัณฑ�เปลี่ยนไป

จอขนาด ไมEน%อยกวEา 18.5 นิ้ว จอขนาดไมEน%อยกวEา 19 นิ้ว

จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณ 16,000 บาท งบประมาณ 16,000 บาท

เครื่องสํารองไฟ เครื่องสํารองไฟ  - เปลี่ยนแปลงตามราคามาตรฐาน

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 AV เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 AV

จํานวน 24 เครื่อง จํานวน 24 เครื่อง

ปรากฎในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2563 ปรากฎในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562

หนEวยงานรับผิดชอบหลัก กองสาธารณสุขฯ

35

เครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับสํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอร�  - เปลี่ยนมาดําเนินการในป(

เป�าหมายผลผลิตของโครงการ เป�าหมายผลผลิตของโครงการ งบประมาณ 2562 และรายละเอียด

งบประมาณ 76,800 บาท งบประมาณ 67,200 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2561

หนEวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักการศึกษา



16 บัญชีครุภัณฑ� ผ.08 แผนงานสาธารณสุข

ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( 

(กองสาธารณสุขฯ) (พ.ศ.2561-2564)
งานบริการสาธารณสุข โครงการที่ 114

และงานสาธารณสุขอื่น หน%าที่ 356

17 บัญชีครุภัณฑ� ผ.08 แผนงานเคหะและชุมชน

ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( 

(กองชEาง) (พ.ศ.2561-2564)

โครงการที่ 71

หน%าที่ 344

18 บัญชีครุภัณฑ� ผ.08 แผนงานเคหะและชุมชน

ครุภัณฑ�ยานพาหนะ

และขนสEง แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( 

(กองสาธารณสุขฯ) (พ.ศ.2561-2564)

โครงการที่ 115

หน%าที่ 356งบประมาณ 2,000,000 บาท งบประมาณ 1,980,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2563 ปรากฏในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562

หนEวยงานรับผิดชอบหลัก กองสาธารณสุขฯ

รถยนต�บรรทุกแบบกระบะเทท%าย ขนาด 6 ตัน       รถยนต�บรรทุกแบบกระบะเทท%าย ขนาด 6 ตัน 6 ล%อ  - ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ�

6 ล%อ ปริมาตรกระบอกสูบไมEต่ํากวEา 6,000 ซีซี ปริมาตรกระบอกสูบไมEต่ํากวEา 6,000 ซีซี ขนาดความจุ

จํานวน 1 คัน ได%ไมEน%อยกวEา 4 ลูกบาศก�หลา จํานวน 1 คัน

ปรากฎในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562

รถยนต�บรรทุกแบบกระบะเทท%าย รถยนต�บรรทุกแบบกระบะเทท%าย  - เปลี่ยนมาดําเนินการในป(

เป�าหมายผลผลิตของโครงการ เป�าหมายผลผลิตของโครงการ งบประมาณ 2562 

เป�าหมายผลผลิตของโครงการ กระทรวงดิจิทัลฯ

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง เครื่องสํารองไฟ ขนาดไมEน%อยกวEา 800 VA จํานวน 2 เครื่อง

งบประมาณ 6,400 บาท งบประมาณ 5,000 บาท

หนEวยงานรับผิดชอบหลัก กองชEาง ปรากฎในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562

36

จํานวน 1 เครื่อง มีความเร็วในการพิมพ�รEางขาวดําไมEน%อยกวEา

เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร�หรือชนิด LED เครื่องพิมพ�แบบฉีดหมึกพร%อมติดตั้งถังหมึกพิมพ�  - เปลี่ยนมาดําเนินการในป(

เป�าหมายผลผลิตของโครงการ เป�าหมายผลผลิตของโครงการ งบประมาณ 2562 และรายละเอียด

เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร�หรือชนิด LED เครื่องพิมพ�แบบฉีดหมึกพร%อมติดตั้งถังหมึกพิมพ� คุณลักษณะครุภัณฑ�เปลี่ยนไป

ที่    รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป          
(ป6จจุบัน)

              รายละเอียดแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป            
(เปลี่ยนแปลงใหม1)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ครุภัณฑ0 แผนงาน

 - เปลี่ยนแปลงตามราคามาตรฐาน

หนEวยงานรับผิดชอบหลัก กองสาธารณสุขฯ งบประมาณ 4,300 บาท

ปรากฎในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2562

งบประมาณ 3,300 บาท 20 หน%าตEอนาที มีความเร็วในการพิมพ�รEางสีไมEน%อยกวEา กระทรวงดิจิทัลฯ

ปรากฎในแผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป( พ.ศ.2563 10 หน%าตEอนาที จํานวน 1 เครื่อง

เครื่องสํารองไฟ เครื่องสํารองไฟ  - เปลี่ยนแปลงตามราคามาตรฐาน

เป�าหมายผลผลิตของโครงการ




