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คำนำ 

 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีหน้าที ่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการ ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น          
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล    
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย          
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จ ึงได ้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาล             
เมืองสุไหงโก-ลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตาม         
ให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามาร  ถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
 
    

                         คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 หน้า 2 

 

 
ส่วนที่ 1 บทนำ 

 
 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) สู่กระบวนการของการแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น     
ไปสู่การปฏิบัติ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทาง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ     
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยมีรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
 

1.การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกมีการดำเนินการตามข้อกำหนด
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 24 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ ่นและการนำไปปฏิบัติ โดย
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้วและนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบ และใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม และให้มีการจัดทำแผนดำเนินงาน    
มีการระบุห้วงระยะเวลาในการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที ่ เพื ่อให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น  ขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น เพื่อลดความซ้ำซ้อนของโครงการและขั้นตอนท้ายสุดของ      
การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ คือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 

2.ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล  
 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
   1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน  
   2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน   
   3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
   4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน  
   5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
 

 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน
ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการและคณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าว ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี
และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
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 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2)  พ.ศ.2559 (ฉบับที ่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดว่า 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้   
 (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     
 (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา       
 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ต้องดำเนินการ
ให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
 1.ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการ
กำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
 2.ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
 3.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการต่อไป 
 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ 29 อำนาจหน้าที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น (๓) และ ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๕) ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ให้ดำเนินการปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น กรอบระยะเวลา
ดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้สภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม  ซึ่งอาจจะประชุม
รับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้ โดยในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นนำแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มาติดตามและประเมินผล 
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แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  
  

ลำดับ ผู้รับผิดชอบ แนวทางการดำเนินงาน 
1 คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  

2 ผู้บริหารท้องถิ่น 1) สรุปผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น 
2) เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภา
ท้องถิ่น 

3 สภาท้องถิ่น 1) จัดให้มีการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญหรือวิสามัญแล้วแต่
กรณี เพื่อรับทราบผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จากผู้บริหารท้องถิ่น 
2) สมาชิกสภาท้องถิ ่นหรือที ่ประชุมแห่งสภาท้องถิ ่น สามารถ
อภิปรายและเสนอความเห็นในที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
3) ประธานสภาท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นได้รับทราบ และได้เสนอความเห็น 
หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

4 ผู้บริหารท้องถิ่น ส่งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่น     
ได้รับทราบและได้เสนอความเห็นหรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 
การพัฒนาท้องถิ่นในสภาท้องถิ่นแล้วส่งให้คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

5 คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

1) ผู้บริหารท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือได้รับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
จากสภาท้องถิ่น 
2) เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 

6 ผู้บริหารท้องถิ่น 1) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว 
2) ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
3) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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3.แบบรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามคู่มือการติดตามและประเมินผล การจัดทำ
และแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื ่องซักซ้อมแนวทางการ
ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดเค้าโครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
 

 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 โดยใช้รูปแบบการติดตามเค้าโครงและรายละเอียด วิธีการ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นตามความเหมาะสมของสำหรับเทศบาล โดยใช้รูปแบบในการประเมินผล ดังนี้ 
 

แบบท่ี 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
 

แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการ
ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน  
 - เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ไตรมาสที่ 1  
 - เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ไตรมาสที่ 2 
 - เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน ไตรมาสที่ 3 
 - เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ไตรมาสที่ 4 
 

 โดยติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
 

แบบท่ี 3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ส่วนทีหนึ่ง เป็นแบบประเมินผลความพึงพอใจ ต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง  
 ส่วนที่สอง เป็นแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 หน้า 6 

 

 
แบบท่ี 4 แบบประเมินที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการ 
 ให้คะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และประเมินผลโครงการ
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 ส่วนที ่หนึ ่ง แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื ่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
 ส่วนที่สอง แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  
 สรุปผลคะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และประเมินผลโครงการเพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย 
 

แบบที่ 5 แบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลด้วยระบบ e-plan เป็นส่วนหนึ่งของการ
ติดตามและประเมินผล เป็นระบบที่จัดทำข้ึนเพื่อบันทึก “แผนพัฒนาท้องถิ่น” 
  - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
  - แผนปฏิบัติการ 
  - แนวทางการนำแผนพัฒนานำไปสู่การปฏิบัติ 
  - การติดตามและประเมินผลโครงการ/แผนงาน 
  - ออกรายงานด้านแผนงาน 
  

4.การกำหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามความก้าวหน้าผลของการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกจะมีการติดตามทุกๆ    
3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 จนถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 
 

 โดยเริ่มจากการติดตามความก้าวหน้าผลของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และโครงการที่ยกเลิก และผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ 
และการเบิกจ่ายงบประมาณ รายงานผลการติดตามและประเมินผล ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของ    
ทุกปี รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพื่อให้ผู ้บริหารท้องถิ่นนำเสนอสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและปิดประกาศให้ประชาชน
รับทราบ เพ่ือสร้างกระบวนการตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใส 
5.การรายงานผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีอำนาจหน้าที่ในการ
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกโดยอย่างน้อย      
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
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ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

ป ร ะ ก า ศ ผ ล ก า ร ต ิ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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ส่วนที่ 2 การตดิตามและประเมินผล 
 

 
ยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

“วิสัยทัศน์” 
“สุไหงโก-ลก เมืองแห่งการศึกษา กีฬาและท่องเที่ยว คุณภาพชีวิตประชาชนดี  

มีโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐาน” 
❖ ยุทธศาสตร์ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม ทางน้ำ สะพาน เขื่อน  
ระบบระบายน้ำ 

  1.2 สร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค 
  1.3 จัดทำผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตำบล 
  1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
  1.5 จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
2.2 ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม   
2.3 ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
2.4 สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2.5 ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ   
2.6 ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรค รักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และพัฒนาระบบ 
      บริการสาธารณสุข 

            2.7 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   3.1 ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 
         ระบบประชาธิปไตย  
     3.2 พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจน 
         การรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 

  3.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อย  
        ในท้องถิ่น 
  3.4 ส่งเสริมให้ผู้นำศาสนาเข้ามามีบทบาทเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
   4.1 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน  
      4.2 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น  
      4.3 ส่งเสริมการค้าออนไลน์ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
      4.4 ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
      4.5 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ 
  4.6 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 

       ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     5.1 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     5.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ 
                           ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
    5.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
     5.4 จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย 
     5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล 
6.3 เสริมสร้างและทำนุบำรุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น 
6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน  

            ยุทธศาสตร์ที่ 7 ดา้นการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
7.1 พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 
7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
7.4 ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
7.5 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
7.6 พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนินงานขององค์กร 
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 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้
เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นรูปแบบเชิงปริมาณ มีความจำเป็นและสำคัญในการมาหาค่าและ
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

แบบช่วยกำกับการจัดทำยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเองเป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกครั้งๆ หลังจากที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินงาน 
ไม่มีการ

ดำเนินงาน 
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

  

๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น √ 
 

๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น √ 
 

๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ √ 
 

๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่น √ 
 

๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น √ 
 

๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา 
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

√ 
 

ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  

๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล √ 
 

๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัทำแผน √ 
 

๙. มีการวเิคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ การ
พัฒนาท้องถิ่น 

√ 
 

๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

√  

๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

√ 
 

๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน √ 
 

๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น √ 
 

๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์และแผนงาน √ 
 

๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด √ 
 

๑๖. มีการอนุมตัิและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น √ 
 

๑๗. มีการจดัทำบัญชีกลุม่โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น √ 
 

๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลยุทธศาสตร์ √ 
 

19.มีการกำหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลโครงการ √ 
 

20. มีการมีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม ่ √ 
 

- มีการดำเนินการครบทั้ง 20 ข้อ 
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ตารางเปรียบเทียบจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และเพ่ิมเติม   
มีเป้าหมายดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

 โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มีเป้าหมายที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565     
มีโครงการทั้งหมด จำนวน 263 โครงการ และโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 91 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 34.60 
 

 งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ ่นที ่มีเป้าหมายที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
งบประมาณ 882 ,166 ,773 บาท และงบประมาณที ่ได ้ร ับการจ ัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติ         
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบประมาณ  129,386,140 คิดเป็นร้อยละ 14.18 

 

  

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จำนวนโครงการ จำนวนงบประมาณ 
ปรากฏอยู่
ในแผนป ี

พ.ศ.2565  

บรรจุใน 
เทศบัญญัติ  

ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับงบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

๑.ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพื้นฐาน 48 1 69,092,000 180,000 
๒.ยุทธศาสตรด์้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 103 37 244,407,800 109,088,300 

๓.ยุทธศาสตรด์้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม   
และการรักษาความสงบเรยีบร้อย 

4 4 2,796,000 2,796,000 

๔.ยุทธศาสตรด์้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

9 6 177,425,040 2,166,340 

๕.ยุทธศาสตรด์้านการบริหารจัดการ 
และการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

19 12 228,751,033 7,682,000 

๖.ยุทธศาสตรด์้านศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

22 18 8,920,000 2,800,000 

๗.ยุทธศาสตรด์้านบรหิารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล 58 13 150,774,900 3,208,500 
รวม 263 91 882,166,773 125,071,140 
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ผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ตั้งแต่ วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 
.................................................................................  

 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก กองยุทธศาสตร์และงบประมาณได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้า        
ผลของการดำเนินโครงการพัฒนา/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ทั ้ง 7 ยุทธศาสตร์ และรายการครุภัณฑ์              
ของหน่วยงาน สำนักงาน กองสังกัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม 
พ.ศ.2564  ถึง วันที ่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 เพื ่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา         
แยกตามยุทธศาสตร์/แผนงาน ครุภัณฑ์แยกตามประเภท เสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ซึ่งสรุปผลได้ ดังนี้ 
 

ส่วนแรกโครงการพัฒนา 
 ๑.โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565),แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม   
และแผนพัฒนาท้องถิ ่นที ่ เปลี ่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รวมโครงการทั ้งสิ้น          
จำนวน 263 โครงการ ดังนี้ 
 - โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
จำนวน 23๙ โครงการ 
 - โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 จำนวน 4 โครงการ 
 - โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ.2565 จำนวน ๒ โครงการ 
 - โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ.2565 จำนวน 5 โครงการ 
 - โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2564 จำนวน 13 โครงการ 
  

 ๒.ติดตามโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ .ศ.2561-2565),แผนพัฒนาท้องถิ่น        
ที่เพิ่มเติม และแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ    
พ.ศ.๒๕๖5 จำนวน 98 โครงการ ดังนี้ 
 - โครงการพัฒนาที่ได้ร ับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี        
พ.ศ.2565 จำนวน 91 โครงการ 
 - โครงการพัฒนาที่ได้ใช้จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3 โครงการ 
 - โครงการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 4 โครงการ  
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ความก้าวหน้าผลของการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ตารางแสดงจำนวนโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่มีการดำเนินการแล้วเสร็จ/โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ/โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการและโครงการที่ยกเลิก 
 

 

ยุทธศาสตร์  

 
จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  

 
จำนวนโครงการ 

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  

 
จำนวนโครงการ 

ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 

 
จำนวนโครงการ 

ที่ยกเลิก 

 
รวมจำนวน 

โครงการทั้งหมด 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1.ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพื้นฐาน ๑  25.00 2 50.00 1 25.00 - - 4 100.00 

2.ยุทธศาสตรด์้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต  28 71.79 3 7.70 - - 8 20.52 39 100.00 
3.ยุทธศาสตรด์้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
   และการรักษาความสงบเรียบรอ้ย 

3 75.00 1 25.00 - - - - ๔ 100.00 

4.ยุทธศาสตรด์้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
   พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

5 83.34 - - - - 1 16.67 ๖ 100.00 

5.ยุทธศาสตรด์้านการบริหารจัดการ 
   และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑0 76.93 1 7.70 1 15.39 1 7.70 ๑3 100.00 

6.ยุทธศาสตรด์้านศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ี
   และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

9 50.00 - - 3 16.67 6 33.34 18 100.00 

7.ยุทธศาสตรด์้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 9 64.29 5 35.72 - - - - 14 100.00 
รวม 65 67.01 12 12.38 5 5.16 16 16.33 98 100.00 

สรุปผลจากตารางดังกล่าว ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 98 โครงการ 
 1.โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 65 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 67.01 โครงการทั้งหมด 
 2.โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 12 โครงการ คดิเป็นร้อยละ 12.38 ของโครงการทั้งหมด 
 3.โครงการที่ยังไม่ไดด้ำเนินการ จำนวน 5 โครงการ คดิเป็นร้อยละ 5.16 ของโครงการทั้งหมด  
 4.โครงการที่ได้ยกเลิก จำนวน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.33 ของโครงการทัง้หมด (สาเหตุของการยกเลิกโครงการพัฒนาอยู่ในหน้าท่ี 16-21)
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สรุปผลจากตารางดังกล่าวความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ.2565 จำนวน 98 โครงการ 
 1.โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 65 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 67.01 โครงการทั้งหมด 
 2.โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.38 ของโครงการทั้งหมด 
 3.โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.16 ของโครงการทั้งหมด 
 4.โครงการที่ได้ยกเลิก จำนวน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.33 ของโครงการทั้งหมด 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการด าเนินการ
แล้วเสร็จ 
67.01%

โครงการที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ
12.38%

โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ         
5 .16%

โครงการที่ได้ยกเลิก 
16.33%

1 2 3 4
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ติดตามการเบิกจ่ายโครงการพัฒนา/กิจกรรมในแต่ละยุทธศาสตร์ที่ได้รบัการจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ.2565 จำนวน 98 โครงการ 

- โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและมีการดำเนินการแล้วเสร็จ มกีารเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว จำนวน 65 โครงการ  - โครงการที่อยู่ระหวา่งดำเนินการ จำนวน 12 โครงการ 
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ        - โครงการที่ได้ยกเลิก จำนวน 16 โครงการ 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบัญญัติฯ โอนงบประมาณ  
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
จากสำนักงบประมาณ 

รวม การเบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน   จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน จำนวน 
โครงการ 

ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1 180,000- - - 3 3,408,000 - - 4 3,408,000 1 20.00 265,000 7.78 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 37 110,553,300 - - - - 

 
2 

 
3,600,900  

39 110,553,300 28 71.80 96,128,501.12 86.96 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

4 2,796,000 - - - - 

 
- 

 
- 

4 2,796,000 3 75.00 2,499,000 89.38 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  
ด้านการวางแผนการส่งเสริม 
การลงทุนพาณิชยกรรมและ 
การท่องเที่ยว 

6 2,166,340 - - - - 
 
- 

 
- 6 2,166,340 5 83.34 895,000 41.32 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕  
ด้านการบริหารจัดการ 
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

12 7,682,000 - - - - 1 300,000 13 11,795,600 10 76.93 7,519,959 63.76 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

18 2,800,000 - - - - 
 
- 

 
- 18 2,800,000 9 50.00 1,328,256 6.18 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๗  
ด้านบริหารจัดการตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

13 3,208,500 - - - - 
 

1 
 

2,135,900 14 13,098,290 9 64.29 2,920,181.24 22.30 

รวม 91 129,386,140 - - 3 3,408,000 4 4,500,900 98 146,617,530 65 67.01 112,663,369.36 76.85 
 
สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการพัฒนาที่ได้รบัการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 98  โครงการ งบประมาณรวม 146,617,530 บาท 
- เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน 65 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 67.01 ของโครงการทั้งหมด  
- เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว จำนวน 112,663,369.36 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 76.85 ของงบประมาณทั้งหมด 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 หน้า 16 

 

สาเหตุของการยกเลิกโครงการพัฒนา/กิจกรรมในแต่ละยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565                    
รวมทั้งสิ้นจำนวน 15 โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานการศึกษา 
1.โครงการจัดนิทรรศการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  (ป ครั ้งที ่ 2/2563) (สำนักการศึกษา) 
งบประมาณ 50,000 บาท 
ยกเลิกเพราะเนื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19 )           
แพร่ระบาดอย่างหนัก ประกอบกับเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการจัดนิทรรศการและการแข่งขันทักษะ    
ทางวิชาการและโครงการอนุบาลสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ ทำให้ไม่มีผลงาน
ไปแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศ อีกทั้งทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (เจ้าภาพ) ไม่ได้ดำเนินการ
จัดกิจกรรมดังกล่าวและเลื่อนการจัดกิจกรรม 
2.โครงการอนุบาลสร้างสรรค์ (สำนักการศึกษา) งบประมาณ 50,000 บาท  
ยกเลิกเพราะเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มีการร่วมกลุ่มของเด็กนักเรียน/ครู เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจจะทำให้เกิด
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อสัมผัสกัน       
ที่สามารถแพร่โรคได้ จึงไม่ได้ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าว ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่
พบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นจำนวนมาก 
3.โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาล (สำนักการศึกษา) งบประมาณ 50,000 บาท 
ยกเลิกเพราะเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มีการร่วมกลุ่มของเด็กนักเรียน/ครู/ผู้ปกครอง เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจจะ
ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดต่อสัมผัส
กันที่สามารถแพร่โรคได้ จึงไม่ได้ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าว 
4.โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคใต้และระดับประเทศ   
(ป ครั้งที่ 2/2563) (สำนักการศึกษา) งบประมาณ 350,000 บาท 
ยกเลิกเพราะเนื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19 )           
แพร่ระบาดอย่างหนัก  
5.โครงการแข่งขันเรือยอกอง (สำนักการศึกษา) งบประมาณ 200,000 บาท 
ยกเลิกเพราะเนื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19 )           
แพร่ระบาดอย่างหนัก  
6.โครงการการแข่งขันปันจักสีลัต (สำนักการศึกษา) งบประมาณ 150,000 บาท 
ยกเลิกเพราะเนื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19 )           
แพร่ระบาดอย่างหนัก  
7.โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา กลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (สำนักการศึกษา)  
งบประมาณ 150,000 บาท 
ยกเลิกเพราะเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มีการร่วมกลุ่มกันของบุคคล เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อสัมผัสกัน       
ที่สามารถแพร่โรค และหลีกเลี่ยงการร่วมกิจกรรมที่มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  
แผนงานสาธารณสุข 
8.โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการจ ัดการส ุน ัขจรจัด (พ คร ั ้งท ี ่  7/2564)  (กองสาธารณสุขฯ)         
งบประมาณ   - ได้รับเงินรางวัลบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2564 

ยกเลิกเนื่องจากเปลี่ยนชื่อโครงการและเป้าหมายของโครงการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
แผนงานสาธารณสุข 
9.โครงการเช่าที่ดินการรถไฟ (ตลาดรถไฟ) (ป ครั้งที่ 2/2563) (สำนักการศึกษา) 
งบประมาณ 100,000บาท 
ยกเลิกเพราะเนื่องจากหมดสัญญาการเช่าที่ดินการรถไฟ  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10.โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข (พ ครั้งท่ี 5/2563) (กองสาธารณสุขฯ)          
งบประมาณ 100,000บาท 
ยกเลิกเพราะเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
11.โครงการประเพณีชักพระ (สำนักการศึกษา) งบประมาณ 300,000 บาท  
ยกเลิกเพราะเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
12.โครงการวันส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม ่(สำนักการศึกษา) งบประมาณ 20,000 บาท  
ยกเลิกเพราะเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มีการร่วมกลุ่มกันของบุคคล เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อสัมผัสกัน        
ที่สามารถแพร่โรค และหลีกเลี่ยงการร่วมกิจกรรมที่มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  
13.โครงการวันตรุษจีน (สำนักการศึกษา) งบประมาษ 300,000 บาท 
ยกเลิกเพราะเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มีการร่วมกลุ่มกันของบุคคล เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อสัมผัสกัน       
ที่สามารถแพร่โรค และหลีกเลี่ยงการร่วมกิจกรรมที่มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  
14.โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน (สำนักการศึกษา) งบประมาณ 100,000 บาท 
ยกเลิกเพราะเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มีการร่วมกลุ่มกันของบุคคล เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อสัมผัสกัน       
ทีส่ามารถแพร่โรค และหลีกเลี่ยงการร่วมกิจกรรมที่มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  
15.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (ป ครั้งที่ 2/2563) (สำนักการศึกษา) งบประมาณ 200,000 บาท 
ยกเลิกเพราะ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มีการร่วมกลุ่มกันของบุคคล เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อสัมผัสกัน      
ที่สามารถแพร่โรค และหลีกเลี่ยงการร่วมกิจกรรมที่มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  
16.โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ (ป ครั้งที่ 2/2563) (สำนักการศึกษา) งบประมาณ 40,000 บาท 
ยกเลิกเพราะ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มีการร่วมกลุ่มกันของบุคคล เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อสัมผัสกันที่
สามารถแพร่โรค และหลีกเลี่ยงการร่วมกิจกรรมที่มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  
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สาเหตุของโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ/กิจกรรมในแตล่ะยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565                    
รวมทั้งสิ้นจำนวน 5 โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านงานโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 
1.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนในเขตเทศบาล (กองช่าง) งบประมาณ 180,000 บาท 
ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก ไม่ได้เบิกจ่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสุไหงโก-ลก  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
2.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะมิ่งขวัญประชา (ป ครั้งที่ 5/2564) งบประมาณ 300,000 บาท 
ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงโครงการและมีงบประมาณไม่เพียงพอจึงไม่สามารถดำเนินการ
ได้ในปี 2565 และได้มีการเพ่ิมเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพือรองรับการดำเนินงานในปีนึ  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี (สำนักการศึกษา) งบประมาณ 150,000 บาท 
ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
4.โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด ็จพระนางเจ ้าส ุท ิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี              
(สำนักการศึกษา) งบประมาณ 80,000 บาท 
ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
5.โครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล       
อด ุลย เดชมหาราช บรมนาถบพ ิตร  (ร ั ชกาลท ี ่  9 )  (ป  คร ั ้ งท ี ่  2/2563)  (สำน ักการศ ึกษา )                  
งบประมาณ 60,000 บาท 
ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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ส่วนที่สองรายการครุภัณฑ์ 

 ๑.รายการครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565),แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมและ
แผนพัฒนาท้องถิ ่นที ่เปลี ่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รวมรายการครุภัณฑ์ทั ้งสิ้น      
จำนวน 87 รายการ ดังนี้ 
 - รายการครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จำนวน 19 รายการ 

- รายการครุภัณฑ์ที่ดำเนินการที ่มีการจัดซื้อใช้ในสำนักงานเทศบาลฯ ที่ไม่ได้จัดซื้อเพื่อบริการ
สาธารณะจึงไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลฯ จำนวน 68 รายการ 

๒.ติดตามรายการครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2561-2565),แผนพัฒนาท้องถิ่น        
ที่เพิ่มเติม และแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบรปะมาณ      
พ.ศ.2565 จำนวน 19 รายการ 

- รายการครุภัณฑ์ที ่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
พ.ศ.2565 จำนวน 17 รายการ 

- รายการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 2 รายการ 
ความก้าวหน้าผลของการดำเนินงานการจัดซื้อรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

ครุภัณฑ ์ 

 
จำนวนรายครุภัณฑ์ที่

ดำเนินการ 
จัดซื้อแล้วเสร็จ 

 
จำนวนรายการครุภณัฑ ์
ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 

 
จำนวนรายการครุภณัฑ ์

ที่ยังไม่ไดด้ำเนินการ 

 
จำนวนรายการครุภณัฑ ์

ที่ได้ยกเลิก  

 
รวมจำนวนรายการ

ครุภัณฑ์ทั้งหมด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

 
รวม 

 
15 

  

 
79  

 
4 
  

 
21.00 

  

 
- 

 
- 

 
-  

 
- 

 
19  

 
100.00 

 

สรุปผลจากตารางดังกล่าว ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจัดซื้อรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 จำนวน 19 รายการ 
 1.รายการครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดซื้อแล้วเสร็จ จำนวน 15 รายการ  
คิดเป็นร้อยละ 79 ของรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด 
 2.รายการครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จำนวน 4 รายการ  
คิดเป็นร้อยละ 21 ของรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด 
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สรุปผลจากตารางดังกล่าว ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจัดซื้อรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 จำนวน 19 รายการ 

1.รายการครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดซื้อแล้วเสร็จ จำนวน 15 รายการ  
คิดเป็นร้อยละ 79 ของรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด 
 2.รายการครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จำนวน 4 รายการ  
คิดเป็นร้อยละ 21 ของรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด 
 

 
 
 
 

รายการครุภัณฑ์
ที่ด าเนินการจัดซื้อ
แล้วเสร็จ 79%

รายการครุภัณฑ์
ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ

21%

1 2 3
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ติดตามการเบิกจ่ายในการจัดซื้อรายการครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ.2565 

 

ครุภัณฑ์  

เทศบัญญัติฯ โอนงบประมาณ  
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวม การเบิกจ่าย 

จำนวน 
รายการ
ครุภัณฑ์ 

จำนวนเงิน จำนวน 
รายการครภุัณฑ ์

จำนวนเงิน  จำนวน 
รายการครภุัณฑ ์

จำนวนเงิน จำนวน 
รายการครภุัณฑ ์

จำนวนเงิน จำนวน 
รายการครภุัณฑ ์

ร้อยละ  จำนวนเงิน  ร้อยละ  

รวม 17  315,350 - 

 
 

-  

 
2 
 

 
3,320,000 

 
19 

 
3,633,950 

 
15 

 
79.00 

 
313,950  

 
8.64 

 

 สรุปผลการเบิกจ่ายรายการครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 19 รายการ งบประมาณ 3,633,950 บาท 
  - เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน 15 รายการ คิดเป็นร้อยละ 79 ของรายการครุภัณฑ์ท้ังหมด 
  - เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว จำนวน 3,633,950 บาท คดิเป็นร้อยละ 8.64 ของงบประมาณทั้งหมด 
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ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เทศบาล
ได้จัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูล ปีละ 1 ครั ้ง หลังจากสิ ้นสุด
ปีงบประมาณ จำนวน 400 ชุด ปรากฏว่ามีผู ้ตอบแบบสอบถามและส่งคืนเทศบาล จำนวน 400 ราย โดยทอด
แบบสอบถามไปยังชุมชนทั้ง 31 ชุมชน โดยสรุปผลการประเมินเป็น 2 ส่วน 
 

  -  ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกในภาพรวม 
-  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  

จำแนกยุทธศาสตร์ ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ 
 

- เพศผู้ตอบแบบสอบถาม  
ชาย จำนวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48 

 หญิง จำนวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 52 
 

- อายุผู้ตอบแบบสอบถาม 
   อายุต่ำกว่า  20 ปี จำนวน   18 คน  คิดเป็นร้อยละ 5 
   อายุ  20 - 30  ป ี จำนวน   81 คน  คิดเป็นร้อยละ 20 
   อายุ  31 - 40  ป ี จำนวน   91 คน  คิดเป็นร้อยละ 23 
   อายุ  41 - 50  ป ี จำนวน   88 คน  คิดเป็นร้อยละ 22 
   อายุ  51 - 60  ป ี จำนวน   85 คน  คิดเป็นร้อยละ 21 
   อายุมากกว่า 60 ปี จำนวน   37 คน  คิดเป็นร้อยละ 9 
 

- การศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ประถมศึกษา  จำนวน 148 คน  คิดเป็นร้อยละ 37 
   มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 126 คน  คิดเป็นร้อยละ 32 
   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน   74 คน  คิดเป็นร้อยละ 19 
   ปริญญาตรี  จำนวน   43 คน  คิดเป็นร้อยละ 11 
   สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน     7 คน  คิดเป็นร้อยละ 1 
   อ่ืน ๆ   จำนวน     4 คน  คิดเป็นร้อยละ 1 
 

- อาชีพหลักของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   รับราชการ  จำนวน   16 คน  คิดเป็นร้อยละ 4 
   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน   10 คน  คิดเป็นร้อยละ 2 
   ค้าขาย/ธุรกิจ  จำนวน 113 คน  คิดเป็นร้อยละ 28 
   รับจ้าง   จำนวน 211 คน  คิดเป็นร้อยละ 53 
   นักเรียน/นักศึกษา จำนวน   22 คน  คิดเป็นร้อยละ 6 
   เกษตรกร  จำนวน     8 คน  คิดเป็นร้อยละ 2 
   อ่ืน ๆ   จำนวน   20 คน  คิดเป็นร้อยละ 5 
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ส่วนที่ 1 : ผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 43.% 54% 3% 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 43% 55% 2% 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 49% 47% 4% 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 46% 49% 5% 
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 41% 54% 5% 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 45% 51% 4% 
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 47% 50% 3% 
8) การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน 44% 51% 5% 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 47% 49% 4% 

ภาพรวม 45% 51.12% 4% 
 

 เกณฑ์ในการพิจารณา : หากสัดส่วนของประชาชนที่พอใจมากและพอใจ มีมากกว่าร้อยละ 50 แสดงว่า
องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่ นสามารถดำเน ินงานได ้บรรล ุตามเป ้ าหมายท ี ่ กำหนด แต ่ถ ้ าม ี ร ้ อยละ                               
ของประชาชนที่พอใจมากและพอใจ น้อยกว่าร้อยละ 50 แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินงาน
ได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 
 

 สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินการของเทศบาลเมืองสุไหงโก -ลกมีผู ้ตอบ
แบบสอบถามดังนี้  
 - พอใจมาก ร้อยละ 45  
 - พอใจ ร้อยละ 51.12  
 - ไม่พอใจ ร้อยละ 4 
 

 ซึ ่งจากผลการประเมินของเทศบาลเมืองส ุไหงโก -ลกดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่าประชาชนมีความ                 
พึงพอใจมากและพอใจรวมกันแล้วอยู่ในที่ระดับร้อยละ 96.12 สรุปได้ว่าเทศบาลสามารถดำเนินงานได้บรรลุตาม
เป้าหมายที่กำหนด 
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ส่วนที่ ๒ : ผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานจำแนกยุทธศาสตร์ซึ่งในแต่ละยุทธศาสตร์
มีประเด็นต่างๆ ให้ประเมิน 8 ประเด็น ได้แก ่
 1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 
 2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 
 3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม 
 4.มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อประชาชนทราบ 
 5.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
 6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
 7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
 8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

 ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องให้คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็น (คะแนนเต็ม 10)  
และนำคะแนนที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมาคิดค่าเฉลี่ย สรุปเป็นภาพรวมของความพึงพอใจในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 
 

ความพึงพอใจ คะแนนเต็มความพึงพอใจ  
(เต็ม 10 คะแนน) 

(๑) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 8.48 
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 8.46 
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม 8.44 
4.มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อประชาชนทราบ 8.38 
5.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.30 
6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.38 
7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.36 
8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.33 

รวม 8.39 
(๒) ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 8.41 
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 8.47 
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม 8.31 
4.มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อประชาชนทราบ 8.26 
5.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.31 
6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.29 
7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.35 
8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.39 

รวม 8.35 
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ความพึงพอใจ 

 
คะแนนเต็มความพึงพอใจ  

(เต็ม 10 คะแนน) 
(3) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 8.31 
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 8.47 
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม 8.42 
4.มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อประชาชนทราบ 8.37 
5.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.36 
6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.25 
7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.38 
8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.34 

รวม 8.37 
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 8.32 
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 8.48 
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม 8.32 
4.มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อประชาชนทราบ 8.30 
5.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.34 
6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.42 
7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.38 
8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.30 

รวม 8.36 
(5) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 8.25 
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 8.34 
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม 8.27 
4.มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อประชาชนทราบ 8.32 
5.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.33 
6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.30 
7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.34 
8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.37 

รวม 8.32 
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ความพึงพอใจ  

 
คะแนนเต็มความพึงพอใจ  

(เต็ม 10 คะแนน) 
(6) ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 8.37 
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 8.42 
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม 8.38 
4.มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อประชาชนทราบ 8.34 
5.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.35 
6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.31 
7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.39 
8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.43 

รวม 8.38 
(7) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 8.39 
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 8.43 
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม 8.31 
4.มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อประชาชนทราบ 8.36 
5.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.38 
6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.35 
7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.39 
8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.41 

รวม 8.38 
รวมค่าเฉลี่ย 8.37 

 
 

 เกณฑ์ในการพิจารณา : หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 0 หรือ ใกล้ 0 แสดงว่าผลการดำเนินงาน
ตามแผนย ุทธศาสตร ์ขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น  ในย ุทธศาสตร ์น ั ้นๆ ไม ่ประสบความสำเร็ จ                            
หากค่าคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 5 แสดงว่า ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์ กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบความสำเร็จในระดับปานกลาง และหากคะแนนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 10 
หร ื อ  ใกล ้  10  แสดงว ่ าผลการดำ เน ิ น งานตามแผนย ุทธศาสตร ์ ขององค ์กรปกครองส ่ วนท ้ องถิ่ น                                     
ในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบความสำเร็จมากท่ีสุด 
 

 ข้อมูลจากตารางดังกล่าว สรุปได้ว่าระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงาน ของเทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก จำแนกยุทธศาสตร์ในภาพรวมของ 7 ยุทธศาสตร์ อยู่ที่ระดับคะแนน 8.37 (คะแนนเต็ม 10) สรุปได้ว่า
ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลประสบความสำเร็จมากท่ีสุด 
 

 ซึ่งคะแนนทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อยู่ในเกณฑ์ท่ีใกล้เคียงกัน ยุทธศาสตร์ที่มีคะแนนมากที่สุด 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 8 คะแนน (คะแนนเต็ม 10) 
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ปัญหา และอุปสรรค 
การพัฒนาท้องถิ่นและปัญหาความต้องการของคนในพ้ืนที่ ได้นำมาจากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในหลาย
ช่องทาง เช่น การออกชุมชนพบปะประชาชน เวทีประชาคม แอพพลิเคชั่น และเว็ปไซต์ Facebook เป็นต้น โดยผ่าน
กระบวนการประชาคม เพื ่อนำปัญหาความต้องการที ่สำคัญเร่งด่วนบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ ่นของเทศบาล           
เมืองสุไหงโก-ลก ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั ้ง ๗ ยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้จัดทำโครงการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ทั ้งหมด ๗ ยุทธศาสตร์ เพื ่อพัฒนาท้องถิ ่นแก้ปัญหาความต้องการของประชาชน              
แ ต ่ เ น ื ่ อ ง จ า ก ส ถ า น ก า ร ณ ์ ก า ร แ พ ร ่ ร ะบ า ด ข อ ง โ ร ค ต ิ ด เ ช ื ้ อ ไ ว ร ั ส โ ค โ ร น า  2 0 1 9  ( COVID-1 9 )                                             
ได้ระบาดในพื้นที่ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกจึงมีความจำเป็น ต้องงดจัดบางโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเฝ้าระวัง 
ป ้องก ันและควบค ุมการแพร ่ระบาดของโรค ส ่ งผลให ้ เทศบาลดำเน ินการจ ัดทำโครงการแล ้ว เสร็จ                     
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 จำนวน 65 โครงการ 
 
ข้อเสนอแนะ 
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน และยังมี
สายพันธุ์ที ่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มีความรุนแรงขึ้น เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกจึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการกำหนดยุทธศาสตร์  การวางแผน การดำเนินงาน 
และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดและการดำเนินงานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส 
เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง ทั้งนี้ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและ    
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกได้
โดยตรงต่อผู้บริหารของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็ปไซต์ของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
www.saraban-kolokcity@lgo.mail.go.th หร ือต ิดต ่อให ้ข ้อม ูลได ้ท ี ่สำน ักงานเทศบาลเม ืองส ุ ไหงโก -ลก             
เลขที่ 25 ถนนทรายทอง 2 ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120 หมายเลขโทรศัพท์ 
073-611006 ในวันและเวลาราชการ 



โครงการพัฒนาของเทศบาลเมอืงสไุหงโก-ลก



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แล้ว 
เสร็จ

อยู่
ระหว่าง ยังไม่ได้

ด าเนินการ
ยกเลิก

โครงการ
งบประเมินท่ีใช้จริง

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.ภายในชุมชนศรีอามาน  (พ คร้ังท่ี 
11/2564)

1,000,000 กองช่าง P

2 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้้า ภายในชุมชนศรีอามาน  (พ คร้ังท่ี 11/2564) 1,000,000 กองช่าง P

3 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้้า ถนนประชาวิวัฒน์ (ทางเข้าวัดทองดีประชาราม) 
(พ คร้ังท่ี 11/2564)

150,000 กองช่าง P

4 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.ถนนชลธารเขต ซอย 1 (บริเวณทางโค้ง-
ริมคลอง)(พ คร้ังท่ี 11/2564)

300,000 กองช่าง P

5 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้้าถนนภายในชุมชน
ศรีอามาน (พ คร้ังท่ี 10/2564)

5,000,000 กองช่าง P

6 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้้าถนนเจริญเขต ซอย
 17      (หมู่บ้านมะลิวัลย์)  (พ คร้ังท่ี 10/2564)

1,150,000 กองช่าง P

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี 2565
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

(ต้ังแต่ วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565)

แผนปี 2565
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

ท่ี โครงการ

1

หมายเหตุ



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แล้ว 
เสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก
โครงการ

งบประเมินท่ีใช้จริง
หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

7 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.ถนนโต๊ะลือเบ ซอย 3(พ คร้ังท่ี 
10/2564)

650,000 กองช่าง P

8 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้้าถนนประชาวิวัฒน์ซอย 4(พ คร้ังท่ี 
10/2564)

2,550,000 กองช่าง P

9 โครงการขุดลอกคูระบายน้้า ภายในชุมชนจือแรตูลี (พ คร้ังท่ี 10/2564) 500,000 กองช่าง P

10 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้้าถนนเจริญเขต ซอย
 4
(พ คร้ังท่ี 10/2564)

540,000 กองช่าง P

11 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.ถนนรักษ์ชนะอุทิศ 2(ถนนภายในชุมชน
สันติสุข)(พ คร้ังท่ี 10/2564)

1,250,000 กองช่าง P

12 โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม พร้อมถนน คสล.ถนนเอเชีย 18(ซอยหลังด่าน)  
(พ คร้ังท่ี 10/2564)

6,500,000 กองช่าง P

13 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้้าถนนภายในชุมชน
สวนมะพร้าว (พ คร้ังท่ี 10/2564)

1,650,000 กองช่าง P

14 โครงการฟ้ืนฟูและบูรณาการแหล่งน้้าชุมชนอริศรา-ชุมชนคอกไก่  (พ คร้ังท่ี 
10/2564)

100,000 กองช่าง P

15 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้้า ถนนรักษ์ชนะอุทิศ
  
(พ คร้ังท่ี 10/2564)

2,200,000 กองช่าง P

16 โครงการขุดลอกคูระบายน้้าจากชุมชนอริศราชุมชนศรีอามานไปถึงชุมชนโต๊ะลือเบ
  
(พ คร้ังท่ี 10/2564)

500,000 กองช่าง P

17 โครงการขุดลอกคลองบือเร็ง 1,2  (พ คร้ังท่ี 10/2564) 500,000 กองช่าง P

2

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน
ท่ี โครงการ

แผนปี 2565



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ แล้ว 
เสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก
โครงการ

งบประเมินท่ีใช้จริง

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

18 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้้า ถนนประชาวิวัฒน์  (พ คร้ังท่ี 10/2564) 560,000 กองช่าง P

19 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้้า ภายในชุมชนกือบงกาแม (ข้างโรงเรียนแสงธรรม)
(พ คร้ังท่ี 10/2564)

1,250,000 กองช่าง P

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในชุมชนกือบงกาแม(บ้านบลูกานากอ)  
(พ คร้ังท่ี 10/2564)

530,000 กองช่าง P

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนทรายทอง 1 ซอย 6  (พ คร้ังท่ี 10/2564) 1,500,000 กองช่าง P

22 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.ถนนสฤษด์ิวงศ์  (พ คร้ังท่ี 10/2564) 2,300,000 กองช่าง P

23 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้้า ถนนทรายทอง 1
 ซอย 10 (พ คร้ังท่ี 10/2564)

403,000 กองช่าง P

24 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้้า คสล.ถนนลูกเสืออนุสรณ์ ซอย 8 
(พ คร้ังท่ี 10/2564)

175,000 กองช่าง P

3

ท่ี โครงการ
แผนปี 2565 หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน
หมายเหตุ



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แล้ว 
เสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก
โครงการ

งบประเมินท่ีใช้จริง

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนทรายทอง 3 ซอย 1 (อู่ 3 บี) (พ คร้ังท่ี 
10/2564)

655,000 กองช่าง P โครงการทับซ้อน

26 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรชุมชนสวนมะพร้าว (พ คร้ังท่ี 
10/2564)

14,050,000 กอง
สวัสดิการฯ

P

27 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้้าถนนทรายทอง 4 
ซอย       หมู่บ้านมณีรินทร์ (พ คร้ังท่ี 7/2564)

1,467,000 กองช่าง P

28 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้้าถนนประชาวิวัฒน์ 
ซอย 4 (โรงน้้าแข็ง) (พ คร้ังท่ี 6/2564)

1,312,000 กองช่าง P

29 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้้า ถนนสายชุมชนกือบงกาแม (ข้าง
โรงเรียนแสงธรรมวิทยา)(พ คร้ังท่ี 6/2564)

1,048,000  จ่ายจากเงินสะสม กองช่าง P

30 โครงการก่อสร้างและปรับปรุง คสล.ถนนบ้านศาลาอูมา (พ คร้ังท่ี 6/2564) 1,227,000 กองช่าง P

31 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.ถนนวงศ์วิถี ซอยโรงน้้าแข็ง (พ คร้ังท่ี 
6/2564)

443,000 กองช่าง P

32 โครงการก่อสร้างและปรับปรุง คสล.พร้อมระบบระบายน้้า ถนนภายในชุมชนศรี
อามาน (พ คร้ังท่ี 8/2565)

2,100,000  จ่ายจากเงินสะสม กองช่าง P 2,130,000            

33 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.ถนนภายในชุมชนศรีอามาน (พ คร้ังท่ี 
8/2565)

260,000  จ่ายจากเงินสะสม กองช่าง P 265,000               

4

ท่ี โครงการ
แผนปี 2565 หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน
หมายเหตุ



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แล้ว 
เสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก
โครงการ งบประเมินท่ีใช้จริง

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

34 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้้า 
ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 3    (ฝ่ังซ้าย) 

1,192,000 กองช่าง

35 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้้า 
ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 3    (ฝ่ังขวา)

1,211,000 กองช่าง

36 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนประชาส้าราญ (ข้างธนาคารกรุงศรีฯ) 863,000 กองช่าง

37 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนประชาส้าราญ 1,026,000 กองช่าง

38 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนสฤษวงศ์ 1,595,000 กองช่าง

39 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนภายในชุมชนเจริญทรัพย์ ซอยหน้า
บ้านเลขท่ี 67/25 (บ้านแบซู)

341,000 กองช่าง P

40  โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนภายในชุมชนเจริญทรัพย์ ซอย
หน้าบ้าน เลขท่ี 67/87 (บ้านก๊ะรอซีลา)

654,000 กองช่าง P

41 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนภายในชุมชน ซรีจาฮายา ซอยข้าง
บ้านเลขท่ี 992/60

430,000 กองช่าง P

42 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนภายในชุมชน ซรีจาฮายา ซอยข้าง
บ้านเลขท่ี 992/61

477,000 กองช่าง P

43 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนเจริญเขต      
ซอย 19/2

139,000 กองช่าง P

5

ท่ี โครงการ
แผนปี 2565

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน
หมายเหตุ



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ แล้ว 
เสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก
โครงการ

งบประเมินท่ีใช้จริง
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

44 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้้า ถนนเจริญเขต 
ซอย 19/4

608,000 กองช่าง P

45 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนภายในชุมชนกือบงกาแม ซอย 8 
(บูกานากอ)

235,000 กองช่าง P

46 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนภายในชุมชนกือบงกาแม ซอย 10 
(บูกานากอ)

152,000 กองช่าง P

47 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้้า ถนนเอเซีย 18 ซอยสรรพสามิต 537,000 กองช่าง P

แผนงานเคหะและชุมชน
48 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนในเขตเทศบาล             180,000 กองช่าง P

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 1 (48 โครงการ) 1 2 1 1,589,000.00      
6

ท่ี โครงการ แผนปี 2565 หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แล้ว 
เสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก
โครงการ

งบประเมินท่ีใช้จริง

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

1 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 200,000             200,000 ส้านักปลัดฯ P 183,065
แผนงานการศึกษา

1 โครงการอุดหนุนการจัดท้าศูนย์การเรียนรู้ส้าหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา 50,000 ส้านัก
การศึกษา

P

2 โครงการจัดท้าศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

1,000,000 ส้านัก
การศึกษา

P

3 โครงการจัดนิทรรศการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  (ป คร้ังท่ี 2/2563) 300,000 50,000              ส้านัก
การศึกษา

P เน่ืองจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค4 โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการและแสดงผลงานนักเรียนกลุ่มโรงเรียน

เทศบาลระดับภาคและระดับประเทศ (ป คร้ังท่ี 2/2563)
800,000 400,000            ส้านัก

การศึกษา
P 365,981.00          ผูกพัน 125,000.-บาท

5 โครงการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสู่สากล (ภาษาจีน) (ป คร้ังท่ี 2/2563) 3,780,000 3,780,000         ส้านัก
การศึกษา

P 75,000.00            ผูกพัน 15,000.-บาท

6 โครงการอนุบาลสร้างสรรค์ 50,000               40,000 ส้านัก
การศึกษา

P เน่ืองจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

หมายเหตุ

7

ท่ี โครงการ
แผนปี 2565 หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แล้ว 
เสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก
โครงการ งบประเมินท่ีใช้จริง

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

7 โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาล (ป คร้ังท่ี 2/2563) 60,000               50,000 ส้านัก
การศึกษา

P เน่ืองจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค

8 โครงการอุดหนุนการรณรงค์เพ่ือป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (ป คร้ังท่ี 
5/2564)

175,000 ส้านัก
การศึกษา9 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 (ป คร้ังท่ี 5/2564)
2,250,000 ส้านัก

การศึกษา
P

10 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาล (ป คร้ังท่ี 
5/2564)

12,936,000 ส้านัก
การศึกษา

11 โครงการอุดหนุนส่วนราชการค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 
(ป คร้ังท่ี 5/2564)

          6,960,000 ส้านัก
การศึกษา

12 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันส้าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ้านวน 4 ศูนย์ 
(ป คร้ังท่ี 5/2564)

3,439,800 ส้านัก
การศึกษา

13 โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม) 10,876,400 ส้านัก
การศึกษา

ท่ี โครงการ
แผนปี 2565 หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน
หมายเหตุ
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แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แล้ว 
เสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก
โครงการ

งบประเมินท่ีใช้จริง

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

14 โครงการอุดหนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถ่ิน (SBMLD) (ป คร้ังท่ี 5/2564)

3,000,000 ส้านัก
การศึกษา

15 โครงการอุดหนุนการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา (ป คร้ังท่ี 
5/2564)

200,000 ส้านัก
การศึกษา

16 โครงการอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เด็กปฐมวัยในสถานศึกษา (ป 
คร้ังท่ี 5/2564)

1,193,400 ส้านัก
การศึกษา

17 โครงการอุดหนุนค่าปัจจัยพ้ืนฐานส้าหรับเด็กยากจน ระดับประถมศึกษา (ป คร้ังท่ี
 5/2564)

908,000 ส้านัก
การศึกษา

18 โครงการอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับอนุบาลและ
ประถมศึกษา (ป คร้ังท่ี 5/2564)

6,010,800 ส้านัก
การศึกษา

19 โครงการอุดหนุนค่าหนังสือเรียน ระดับอนุบาลและประถมศึกษา (ป คร้ังท่ี 
5/2564)

1,885,700 ส้านัก
การศึกษา

20 โครงการอุดหนุนค่าเคร่ืองอุปกรณ์การเรียน ระดับอนุบาลและประถมศึกษา (ป 
คร้ังท่ี 5/2564)

1,098,400 ส้านัก
การศึกษา

21 โครงการอุดหนุนค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ระดับอนุบาลและประถมศึกษา (ป คร้ังท่ี 
5/2564)

1,111,750 ส้านัก
การศึกษา

22 โครงการอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับอนุบาลและประถมศึกษา 
(ป คร้ังท่ี 5/2564)

1,510,300 ส้านัก
การศึกษา

โครงการ
แผนปี 2565

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน
ท่ี หมายเหตุ
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แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แล้ว 
เสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก
โครงการ

งบประเมินท่ีใช้จริง

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

23 โครงการอุดหนุนค่าปัจจัยพ้ืนฐานส้าหรับเด็กยากจน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ป
 คร้ังท่ี 5/2564)

399,000 ส้านัก
การศึกษา

24 โครงการอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ป 
คร้ังท่ี 5/2564)

1,696,500 ส้านัก
การศึกษา

25 โครงการอุดหนุนค่าเคร่ืองอุปกรณ์การเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ป คร้ังท่ี 
5/2564)

158,340 ส้านัก
การศึกษา

26 โครงการอุดหนุนค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ป คร้ังท่ี 5/2564) 169,650 ส้านัก
การศึกษา27 โครงการอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ป 

คร้ังท่ี 5/2564)
331,360 ส้านัก

การศึกษา
28 โครงการอุดหนุนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (ป คร้ังท่ี 5/2564) 80,000 ส้านัก

การศึกษา29 โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ป คร้ังท่ี 5/2564) 38,400 ส้านัก
การศึกษา30 โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการติดต้ังระบบ Wireless Fidelity : WiFi (ป คร้ังท่ี

 5/2564)
28,800 ส้านัก

การศึกษา
P

31 โครงการอุดหนุนการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน (ป คร้ังท่ี 5/2564) 400,000 ส้านัก
การศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน
โครงการ
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หมายเหตุท่ี
แผนปี 2565



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แล้ว 
เสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก
โครงการ

งบประเมินท่ีใช้จริง

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

32 โครงการอุดหนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 200,000 ส้านัก
การศึกษา33 โครงการอุดหนุนการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจัดท้าแผนพัฒนา

การศึกษาดีเด่น
450,000 ส้านัก

การศึกษา
P

34 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ 600,000 ส้านัก
การศึกษา

P

35 โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเท่ียวในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (ป คร้ังท่ี 5/2564)

200,000 ส้านัก
การศึกษา

36 โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง" (ป คร้ังท่ี 5/2564)

400,000 ส้านัก
การศึกษา

37 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา (ป คร้ังท่ี 
5/2564)

200,000 ส้านัก
การศึกษา

38 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย (ป คร้ังท่ี 5/2564) 80,000 ส้านัก
การศึกษา39 โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร/ส่ือการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษา/พุทธ

ศาสนาในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ชายแดนใต้) (ป คร้ังท่ี 5/2564)
600,000 ส้านัก

การศึกษา

แผนปี 2565 หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน
ท่ี หมายเหตุ
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โครงการ



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แล้ว 
เสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก
โครงการ

งบประเมินท่ีใช้จริง

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

40 โครงการพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา (มุตะวัซซีเฎาะห์) และส่ือการเรียนการสอน
ในสถานศึกษามีการจัดการศึกษาหลักสูตรผสมผสาน (ป คร้ังท่ี 5/2564)

300,000 ส้านัก
การศึกษา

41 โครงการปฏิบัติศาสนกิจ/แบบเรียนส้าหรับสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาแบบ
ผสมผสานระหว่างหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษา 
(อิสลามศึกษาตอนกลาง/มุตะวัซซีเฎาะห์ ม.1-3) (ป คร้ังท่ี 5/2564)

377,000 ส้านัก
การศึกษา

42 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันส้าหรับสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาแบบผสมผสาน
ระหว่างหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษา (อิสลามกลาง/มุ
ตะวัซซีเฎาะห์ ม.1-3) (ป คร้ังท่ี 5/2564)

1,508,000 ส้านัก
การศึกษา

43 โครงการอุดหนุนค่าหนังสือเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ป คร้ังท่ี 5/2564) 318,600 ส้านัก
การศึกษา

44 โครงการส่ือการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ (ป คร้ังท่ี 5/2564) 40,000 ส้านัก
การศึกษา45 โครงการอุดหนุนค่าหนังสือเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) (ป คร้ังท่ี 5/2564) 140,400 ส้านัก
การศึกษา46 โครงการอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) (ป คร้ังท่ี 5/2564) 140,400 ส้านัก
การศึกษา

ท่ี หมายเหตุ
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แผนปี 2565 หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน
โครงการ



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แล้ว 
เสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก
โครงการ

งบประเมินท่ีใช้จริง

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

47 โครงการอุดหนุนค่าเคร่ืองแบบนักเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) (ป คร้ังท่ี 5/2564) 210,600 ส้านัก
การศึกษา

48 โครงการอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) (ป คร้ังท่ี 
5/2564)

301,860 ส้านัก
การศึกษา

49 โครงการจ้างวิทยากรปฏิบัติหน้าท่ีครูสอนอิสลามศึกษา 354,240 ส้านัก
การศึกษา

P

50 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนเทศบาล 9,216,000 8,928,000         ส้านัก
การศึกษา

P 3,549,018.67       ผูกพัน 708,000.-บาท

51 โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเปตอง ภายในสนามกีฬามหาราช 1,980,000 ส้านัก
การศึกษา

P

บัญชีโครงการท่ีเกินศักยภาพของ อปท.
52 โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอลและลู่ว่ิงลานกรีฑายางสังเคราะห์สนามมหาราช 31,600,000 ส้านัก

การศึกษา
P

53 โครงการอบรมสัมมนา "การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามกฎหมายกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561"

44,000 ส้านัก
การศึกษา

P

ผลการด าเนินงาน
โครงการ

แผนปี 2565 หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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ท่ี



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แล้ว 
เสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก
โครงการ

งบประเมินท่ีใช้จริง

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

54 โครงการอบรมสัมมนา "การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามกฎหมายกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561"

99,000 ส้านัก
การศึกษา

P

55 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพโรงเรียนต้นแบบการประเมิน
การศึกษาทางไกล Digital Life Box for new DLTV

20,000 ส้านัก
การศึกษา

P

56 โครงการแข่งขันกีฬา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งประเทศไทยระดับภาคใต้
และระดับประเทศ

1,500,000 ส้านัก
การศึกษา

P

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
57 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โรงเรียนในสังกัดเทศบาล)

(ป คร้ังท่ี 5/2564)
33,937,800        23,543,300 ส้านัก

การศึกษา
P      23,006,016.95

1.เงินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 14,393,400
2.เงินอุดหนุนส้าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ประกอบด้วย
2.1 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 67,200
2.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 400,000
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 200,000
2.4 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการรักการอ่านในสถานศึกษา อปท. 200,000

โครงการ
แผนปี 2565

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน
หมายเหตุ
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ท่ี



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แล้ว 
เสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก
โครงการ

งบประเมินท่ีใช้จริง

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
2.5 ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 200,000

2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท. 507,000
2.7 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 175,000

2.8 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 80,000
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถ่ิน (SBMLD)

3,000,000

2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

400,000

2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเท่ียวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

200,000

3.เงินอุดหนุนส้าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถ่ิน (ค่าปัจจัยพ้ืนฐาน
ส้าหรับเด็กนักเรียนยากจน)

1,005,000

4. เงินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด้วย

4.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 6,243,800

แผนปี 2565
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน
ท่ี โครงการ
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หมายเหตุ



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แล้ว 
เสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก
โครงการ

งบประเมินท่ีใช้จริง

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
4.2 ค่าหนังสือเรียน 1,988,200
4.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 1,126,200
4.4 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 1,178,800
4.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1,547,600
5. เงินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วย
5.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร/ส่ือการเรียนการสอนวิชาอิสลาม
ศึกษา/พุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

600,000

5.2 ค่าวัสดุส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย 80,000
6. ค่าเบ้ียประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 345,600

58 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
(ป คร้ังท่ี 4/2563)

3,448,000         2,891,200         ส้านัก
การศึกษา

P             2,447,663

1.เงินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 2,263,800
2.เงินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) ประกอบด้วย
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 748,000
ค่าหนังสือเรียน 77,200

ท่ี โครงการ
แผนปี 2565

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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ผลการด าเนินงาน



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แล้ว 
เสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก
โครงการ

งบประเมินท่ีใช้จริง

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ค่าอุปกรณ์การเรียน 77,200
ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 115,800
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 166,000
3.เงินอุดหนุนส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้เพ่ือจัดหาส่ือการเรียนการสอนเชิงอัตลักษณ์ของความเป็น
ชาติ

40,000

งานระดับมัธยมศึกษา
59 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(โรงเรียนในสังกัดเทศบาล) 

(ป คร้ังท่ี 4/2563)
5,934,800 4,656,100 ส้านัก

การศึกษา
P        4,088,158.90

1. เงินอุดหนุนส้าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถ่ิน (ค่าปัจจัยพ้ืนฐาน
ส้าหรับเด็กนักเรียนยากจน)

396,000

2. เงินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด้วย
2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 1,901,800
2.2 ค่าหนังสือเรียน 395,200
2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 177,400
2.4 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 197,600
2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 371,800

ผลการด าเนินงาน
หมายเหตุ
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ท่ี โครงการ
แผนปี 2565

หน่วยงาน
รับผิดชอบ



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แล้ว 
เสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก
โครงการ

งบประเมินท่ีใช้จริง

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
3. เงินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วย

3.1 ค่าอาหารกลางวัน ส้าหรับสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาแบบผสมผสานระหว่าง
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษา อิสลามศึกษาตอนกลาง/
มุตะวัซซีเฎาะห์ (ม.1-3)

1,756,000

3.2 ค่าวัสดุท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติศาสนกิจ/แบบเรียน ส้าหรับสถานศึกษาท่ีจัด
การศึกษาแบบผสมผสานระหว่างหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตร
อิสลามศึกษา 
(อิสลามศึกษา

439,000

3.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา(มุตะวัซซีเฎาะห์) และส่ือการ
เรียนการสอนในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาหลักสูตรผสมผสาน

300,000

60 โครงการอุดหนุนส่วนราชการค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก (ป คร้ังท่ี
 4/2563)

7,900,200 7,308,000         ส้านัก
การศึกษา

P 6,648,600            

ท่ี โครงการ
แผนปี 2565

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน
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หมายเหตุ



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แล้ว 
เสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก
โครงการ

งบประเมินท่ีใช้จริง

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

61 โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม) (ป คร้ังท่ี 4/2563) 11,014,500 9,573,500         ส้านัก
การศึกษา

P 6,978,317.76       ผูกพัน 2,646,851.04

1.ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 3,604,400 3,276,700         P 453,247.20          
2.ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาล 6,566,900          5,580,100 P 798,953.76          
3.ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 843,200             716,700 P 89,804.88            
แผนงานสาธารณสุข

1 โครงการอบรมด้านสาธารณสุขในกลุ่มต่างๆ 80,000 กอง
สาธารณสุขฯ

P

1.1 กลุ่มเส่ียง
1.2 กลุ่มเด็กวัยเรียน

2 โครงการอบรมและศึกษาดูงานแก่ผู้ประกอบการจ้าหน่ายอาหารและตลาดสด 400,000 กอง
สาธารณสุขฯ

P

3 โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและจัดการส่ิงแวดล้อม 500,000 กอง
สาธารณสุขฯ

P

4 โครงการพัฒนาตลาดสดน่าซ้ือ 60,000               10,000 กอง
สาธารณสุขฯ

P 6,590

5 โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานฯ 435,000 กอง
สาธารณสุขฯ

P

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน
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แผนปี 2565
หมายเหตุท่ี โครงการ



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แล้ว 
เสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก
โครงการ งบประเมินท่ีใช้จริง

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

6 โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อประจ้าถ่ินในชุมชน 30,000 กอง
สาธารณสุข

P

7 โครงการส่งเสริมและพัฒนางานสุขาภิบาลอาหาร พัฒนาแผงลอยจ้าหน่ายอาหาร
ให้ถูกหลักสุขาภิบาล

120,000               20,000 กอง
สาธารณสุข

P
                   6,200

8 โครงการอบรมจัดระเบียบผู้ประกอบการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 60,000               20,000 กอง
สาธารณสุข

P 14,398

9 โครงการอุดหนุนส้าหรับการด้าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด้าริด้าน
สาธารณสุข

580,000             580,000 กอง
สาธารณสุข

P 580,000

10 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ

150,000 150,000            กอง
สาธารณสุข

P 145,450               

11 โครงการส้ารวจข้อมูลจ้านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

15,000 15000 กอง
สาธารณสุข

P
15,000                 

12 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลอาคารกักสัตว์ 396,000             216,000 กอง
สาธารณสุข

P 216,000               

13 โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการจัดการสุนัขจรจัด (พ คร้ังท่ี 7/2564) 600,000   - เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

กอง
สาธารณสุขฯ

P -เงินรางวัลบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดีปี 

256414 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 (พ คร้ังท่ี 5/2563)

400,000 กอง
สาธารณสุข

P

20

หมายเหตุ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน
ท่ี โครงการ

แผนปี 2565



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แล้ว 
เสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก
โครงการ งบประเมินท่ีใช้จริง

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสังคมสงเคราะห์

1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ 100,000               50,000 กอง
สวัสดิการฯ

P                  27,470

2 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ติดเช้ือ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดยาเสพติด 30,000 กอง
สวัสดิการฯ

P ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ3 โครงการช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 327,000 กอง

สวัสดิการฯแผนงานเคหะและชุมชน
1 โครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาและกิจกรรมนันทนาการภายในสวนม่ิงขวัญประชา 

60 ไร่
1,500,000 กองช่าง P

2 โครงการปรับปรุงสนามหญ้าเทียมสนามกีฬามหาราช 2,649,000 ส้านักศึกษา
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด (ป คร้ังท่ี 5/2564) 150,000             150,000 กอง
สวัสดิการฯ

P                300,900

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทแกนน้าสตรี 70,000               45,000 กอง
สวัสดิการฯ

P                  44,850

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน (ป คร้ังท่ี 5/2564) 300,000             300,000 กอง
สวัสดิการฯ

P                  15,900

4 โครงการพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหาความยากจนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ป คร้ังท่ี 5/2564)

1,590,000          1,590,000 กอง
สวัสดิการฯ

P 829,932               

1.1 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกชุมชนตันหยงมะลิ (ป คร้ังท่ี 5/2564) 45,000

ท่ี โครงการ
แผนปี 2565

หมายเหตุ
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แล้ว 
เสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก
โครงการ

งบประเมินท่ีใช้จริง

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

1.2 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกชุมชนบาโงปริเม็ง
45,000

P

1.3 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกชุมชนจือแรตูลี
45,000

P

1.4 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกชุมชนโต๊ะลือเบ 45,000 P
1.5 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกชุมชนเสาสัญญาณ 45,000 P
1.6 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกชุมชนหัวกุญแจ

45,000
P

1.7 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกชุมชนท่าประปา 45,000 P
1.8 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกชุมชนหลังด่าน

45,000
P

1.9 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกชุมชนโก-ลกวิลเลจ
45,000

P

1.10 กิจกรรมฝึกอบรมให้แก่สมาชิกชุมชนบือเร็ง 45,000 P
1.11 กิจกรรมฝึกอบรมให้แก่สมาชิกชุมชนบือเร็งใน 45,000 P
1.12 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกชุมชนศรีอามาน

45,000
P

1.13 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกชุมชนท่าโรงเล่ือย 45,000 P

1.14 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกชุมชนหลังล้อแม๊ก 45,000
P

1.15 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกชุมชนกูโบร์ 45,000 P
1.16 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกชุมชนเจริญสุข

45,000
P

ผลการด าเนินงาน
หมายเหตุ

แผนปี 2565 หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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โครงการท่ี



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แล้ว 
เสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก
โครงการ งบประเมินท่ีใช้จริง

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
1.17 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกชุมชนกือดาบารู 45,000 P

1.18 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกชุมชนซรีจาฮายา 45,000 P

1.19 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกชุมชนดงงูเห่า 45,000 P
1.20 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกชุมชนทรายทอง 45,000 P
1.21 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกชุมชนบาโงเปาะเล็ง 45,000 P
1.22 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกชุมชนโปฮงยามู 45,000 P

1.23 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกชุมชนสวนมะพร้าว 45,000 P

1.24 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกชุมชนหัวสะพาน 45,000 P
1.25 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกชุมชนอริศรา 45,000 P
1.26 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกชุมชนมัสยิดกลาง 45,000 P
1.27 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกชุมชนสันติสุข 45,000 P
1.28 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุ 62,500 P
1.29 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกกลุ่มสตรี 62,500 P
1.30 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้้า 50,000 P
1.31 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกกลุ่มนวดแผนไทย 50,000 P
1.32 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกกลุ่มอาหาร/ขนม 50,000 P

ท่ี หมายเหตุโครงการ
แผนปี 2565

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน
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แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แล้ว 
เสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก
โครงการ งบประเมินท่ีใช้จริง

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
1.33 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกกลุ่มตัดเย็บเส้ือผ้า 50,000 P
1.34 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกกลุ่มช่างเดินสายไฟ/ช่างเอนกประสงค์ 50,000 P

5 โครงการก่อสร้างลานกีฬา ชุมชนศรีอามาน (แก้ไข คร้ังท่ี 11/2564) 4,063,000 กอง
สวัสดิการฯ

P
6 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้โรงเรียนผู้สูงอายุ (พ คร้ังท่ี 5/2563) 100,000 กอง

สวัสดิการฯ
P

7 โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน (พ คร้ังท่ี 6/2564) 1,550,000          1,550,000 กอง
สวัสดิการฯ

P 1,450,000            เหลือ 2 ชุมชน ไม่ได้
เบิก1. ชช.เจริญเขต 28 โครงการส่งงนักกีฬาเข้าแข่งขันและประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาค

และประเทศ
กอง

สวัสดิการฯ
9 โครงการขยายเครือข่าย TO BE NUMBER ONE กอง

สวัสดิการฯ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1 โครงการจัดส่งเยาวชน ประชาชน เข้าร่วมการแข่งขันและการประกวดในกิจกรรม
ต่างๆ

250,000             150,000 ส้านัก
การศึกษา

ü 42,985.00            

2 โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งประเทศไทยระดับ
ภาคใต้และระดับประเทศ (ป คร้ังท่ี 2/2563)

1,000,000 350,000            ส้านัก
การศึกษา

ü เน่ืองจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 3 โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง 80,000 60,000              ส้านัก

การศึกษา
ü 42,860.00            
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หมายเหตุท่ี
ผลการด าเนินงาน

โครงการ
แผนปี 2565

หน่วยงาน
รับผิดชอบ



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แล้ว 
เสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก
โครงการ

งบประเมินท่ีใช้จริง

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

4 โครงการแข่งขันเรือยอกอง 300,000             200,000 ส้านัก
การศึกษา

ü เน่ืองจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

5 โครงการการแข่งขันปันจักสีลัต 250,000             150,000 ส้านัก
การศึกษา

ü เน่ืองจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

6 โครงการแข่งขันบาสเกตบอล 150,000               20,000 ส้านัก
การศึกษา

ü 57,490.00            

7 โครงการแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 300,000             280,000 ส้านัก
การศึกษา

ü 235,739.00          

8 โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตระกร้อ 70,000               20,000 ส้านัก
การศึกษา

ü 60,110.00            

9 โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา กลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 150,000             150,000 ส้านัก
การศึกษา

ü เน่ืองจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

10 โครงการส่งเสริมดนตรี
เพ่ือเยาวชน

100,000

11 โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี 200,000
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ผลการด าเนินงาน
ท่ี โครงการ

แผนปี 2565
หมายเหตุ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แล้ว 
เสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก
โครงการ

งบประเมินท่ีใช้จริง

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานงบกลาง

1 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 38,240,400        35,314,800 กอง
สวัสดิการฯ

P 33,954,300          

2 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพคนพิการ 8,784,400          7,178,400 กอง
สวัสดิการฯ

P 7,367,000            
3 โครงการสงเคราะห์ผู้ติดเช้ือเอดส์ 600,000             564,000 กอง

สวัสดิการฯ
P 566,500               

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1 โครงการพัฒนาอุทยานผ้าปาเต๊ะเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนบาโงเปาะเล็ง 

(แก้ไข คร้ังท่ี 10/2564)
1,465,000   - อุดหนุนเฉพาะกิจ กอง

สวัสดิการฯ
P 1,465,000 ส้านักงบประมาณ

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 2 (103 โครงการ) 297,096,900     120,126,800 28 3 - 8 96,128,501.12
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ท่ี โครงการ
แผนปี 2565 หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน
หมายเหตุ



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แล้ว 
เสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก
โครงการ

งบประเมินท่ีใช้จริง

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1 โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังความปลอดภัย ส้านักงานเทศบาลเมือง สุไหงโก-ลก 
(ป คร้ังท่ี 2/2563)

324,000             324,000 ส้านักปลัดฯ P 297,000  กันเงิน และเบิกจ่ายใน
เดือนตุลาคม 2565 

324,000แผนงานการศึกษา
1 โครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยโรงเรียนเทศบาล (ป คร้ังท่ี 2/2563) 864,000             864,000 ส้านัก

การศึกษา
P 594,000               ผูกพัน 54,000.-บาท

แผนงานเคหะและชุมชน
1 โครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสวนสาธารณะของเทศบาล 1,176,000          1,176,000 กองช่าง P 1,176,000            

แผนงานการพาณิชย์
1 โครงการจ้างเหมาผู้รักษาความปลอดภัยสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองสุไหง

โก-ลก
 (ป คร้ังท่ี 2/2563)

432,000             432,000 สถานีขนส่ง P 432,000

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 3 (4 โครงการ) 2,796,000         2,796,000 3 1  -  - 2,499,000           

หมายเหตุ
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ท่ี โครงการ
แผนปี 2565 หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แล้ว 
เสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก
โครงการ งบประเมินท่ีใช้จริง

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 
และการท่องเท่ียว
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

1 โครงการเช่าท่ีดินการรถไฟบริเวณซุ้มขายอาหารสวนร่ืนอรุณ 35,000               35,000 กองคลัง P 33,690                 

2 โครงการมาแลนะ (แก้ไข คร้ังท่ี 4/2563) 300,000               20,000 ส้านักปลัดฯ P 9,508

3 โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการนักท่องเท่ียว (ป คร้ังท่ี 2/2563) 720,000             720,000 ส้านักปลัดฯ P 570,142  กันเงิน และเบิกจ่ายใน
เดือน ตุลาคม  

โครงการท่ีเกินศักยภาพของ อปท.
4 โครงการ Street Art เมืองต้นแบบและการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษสุไหง

โก-ลก
2,000,000 กอง

ยุทธศาสตร์ฯ
P

5 โครงการพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าชายแดนระหว่าง
ประเทศ (ปรับปรุงพ้ืนท่ีการเคหะฯ 25 ไร่ เป็นพ้ืนท่ีจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ)

86,958,700 กอง
ยุทธศาสตร์ฯ

P

ท่ี โครงการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน
หมายเหตุ
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แผนปี 2565



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แล้ว 
เสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก
โครงการ งบประเมินท่ีใช้จริง

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน            พาณิชยก
รรม และการท่องเท่ียว
แผนงานสาธารณสุข

1 โครงการถนนคนเดิน 150,000               20,000 กอง
สาธารณสุขฯ

P 18,890

2 โครงการเทศกาลอาหารจานเด็ด 1,000,000             100,000 กอง
สาธารณสุขฯ

P 46,250

3 โครงการเช่าท่ีดินการรถไฟ (ตลาดรถไฟ) (ป คร้ังท่ี 2/2563) 1,271,340          1,271,340 กอง
สาธารณสุขฯ

P เน่ืองจากหมดสัญญา
เช่าทีดินการรถไฟ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการท่ีเกินศักยภาพของ อปท.

1 โครงการจัดต้ังตลาดกลางสินค้าเกษตรชายแดนสุไหงโก-ลก (แก้ไข คร้ังท่ี 
11/2564)

84,990,000 กอง
สาธารณสุขฯ

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 4 (9 โครงการ) 177,425,040         2,166,340 5 - -
1 678,480              
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หมายเหตุท่ี โครงการ

แผนปี 2565
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แล้ว 
เสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก
โครงการ งบประเมินท่ีใช้จริง

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข

1 โครงการรักษ์แม่น้้าโก-ลก 150,000 กอง
สาธารณสุข

P

2 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการความสะอาด
และส่ิงแวดล้อมภายในเมือง

400,000 กอง
สาธารณสุข

P

3 โครงการลดคัดแยกขยะมูลฝอย 200,000               35,000 กอง
สาธารณสุข

P 12,020                 

4 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกด้าเนินการดูแลอาคารศูนย์อาหาร (ตลาดข้ีแพะ) 792,000             216,000 กอง
สาธารณสุข

P 216,000               

5 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกด้าเนินการดูแลตลาดสดเทศบาล (ตลาดรถไฟ) 950,000             324,000 กอง
สาธารณสุข

P 324,000               

6 โครงการอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (พ คร้ังท่ี 
5/2563)

400,000             200,000 กอง
สาธารณสุข

P 164,225               

หมายเหตุ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปี 2565
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ท่ี โครงการ



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แล้ว 
เสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก
โครงการ งบประเมินท่ีใช้จริง

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน

1 โครงการเช่าท่ีดินรถไฟ 150,000             100,000 กองช่าง P 201,473               

2 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกด้าเนินการขนย้ายและฝังกลบขยะ 4,000,000             648,000 กอง
สาธารณสุข

P 648,000               
3 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดภายในชุมชน (ป คร้ังท่ี 

2/2563)
1,836,000 1,836,000 กอง

สาธารณสุขฯ
P 1,827,000            

4 โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสวนสาธารณะของเทศบาล 2,803,600 2,803,000 กองช่าง P 2,796,000            

5 โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารอเนกประสงค์ พร้อมดูแลรักษาไม้
ประดับสวนร่ืนอรุณ

108,000 กองช่าง P

6 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลจัดการบ่อบ้าบัดส่ิงปฏิกูล 108,000             108,000 กอง
สาธารณสุข

P 108,000               

7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสิรินธร 2,000,000 กองช่าง P

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะม่ิงขวัญประชา (ป คร้ังท่ี 5/2564) 300,000   - เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

กองช่าง P -เงินรางวัลบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดีปี 

2564

ท่ี โครงการ
แผนปี 2565

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน
หมายเหตุ
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แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แล้ว 
เสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก
โครงการ งบประเมินท่ีใช้จริง

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยรวม เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
(แก้ไข คร้ังท่ี 11/2564)

112,790,532.83 กอง
สาธารณสุขฯ

P

โครงการท่ีเกินศักยภาพของ อปท.
2 โครงการก่อสร้างระบบรวมรวมและระบบบ้าบัดน้้าเสีย (แก้ไข คร้ังท่ี 11/2564) 100,350,900 กอง

สาธารณสุขฯ
P

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
1 โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความสะอาดสนามกีฬามหาราช สนามฟุตบอล

 ลานคนเดิน สนามเปตอง สนามฟุตซอล สนามหญ้าเทียม ห้องประชุมมหาราช
และอ่ืนๆ

988,000             988,000 ส้านัก
การศึกษา

P 899,241               ผูกพัน 82,291.-บาท

2 โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข (พ คร้ังท่ี 5/2563) 100,000             100,000 ส้านัก
การศึกษา

P เน่ืองจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019

แผนงานการพาณิชย์
1 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลระบบและการจัดการโรงฆ่าสัตว์ 324,000 324,000 กอง

สาธารณสุข
P 324000

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 5 (19 โครงการ) 228,751,033         7,682,000 10 1 1 1 7,519,959           

หมายเหตุ

32

ท่ี โครงการ
แผนปี 2565

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แล้ว 
เสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก
โครงการ งบประเมินท่ีใช้จริง

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
แผนงานการศึกษา

1 โครงการอบรมผู้สอนคัมภีร์กุรอานในเขตเทศบาล 50,000 ส้านัก
การศึกษา

P
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1 โครงการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน  (ป คร้ังท่ี 5/2564) 200,000 200,000 กอง
สวัสดิการฯ

P 243,270               โอนเพ่ิม 44100โอน
มาจากโครงการจัดงาน

ฮารีราย2 โครงการจัดงานอาซูรอสัมพันธ์ 200,000 กอง
สวัสดิการฯ

งบประมาณประกาศใช้
 14 มี.ค. 2565

3 โครงการจัดงานเมาลิดสัมพันธ์ 400,000 กอง
สวัสดิการฯ

งบประมาณประกาศใช้
 14 มี.ค. 2566

4 โครงการจัดงานฮารีรายอ 350,000 350,000 กอง
สวัสดิการฯ

P 300,700               

หมายเหตุ
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ท่ี โครงการ

แผนปี 2565
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แล้ว 
เสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก
โครงการ งบประเมินท่ีใช้จริง

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

5 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชน  (ป คร้ังท่ี 5/2564) 100,000 100,000 กอง
สวัสดิการฯ

P 69,050                 

1.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน 50,000
1.2 กิจกรรมพัฒนาความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรมและเยาวชน 50,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1 โครงการอุดหนุนกิจการด้านศาสนา 4,000,000 ส้านัก

การศึกษา
P

2 โครงการประเพณีชักพระ 350,000 300,000 ส้านัก
การศึกษา

ü งบประมาณประกาศใช้
 14 มี.ค. 2565

3 โครงการประเพณีลอยกระทง  (ป คร้ังท่ี 4/2563) 650,000 200,000 ส้านัก
การศึกษา

P 102,040               

4 โครงการวันส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 350,000 20,000 ส้านัก
การศึกษา

ü งบประมาณประกาศใช้
 14 มี.ค. 2565

34

หมายเหตุท่ี โครงการ

แผนปี 2565
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แล้ว 
เสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก
โครงการ งบประเมินท่ีใช้จริง

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

5 โครงการวันตรุษจีน 450,000 300,000 ส้านัก
การศึกษา

ü เน่ืองจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019

6 โครงการประเพณีสงกรานต์ (ป คร้ังท่ี 4/2563) 350,000             200,000 ส้านัก
การศึกษา

P 101,510.00          

7 โครงการวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา 250,000             200,000 ส้านัก
การศึกษา

P 199,320.00          

8 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน (สมโภชศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ) 100,000 50,000 ส้านัก
การศึกษา

P 50,000.00            
9 โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน 100,000             100,000 ส้านัก

การศึกษา
P เน่ืองจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 10 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (ป คร้ังท่ี 2/2563) 300,000             200,000 ส้านัก

การศึกษา
P เน่ืองจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 11 โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ (ป คร้ังท่ี 2/2563) 60,000               40,000 ส้านัก

การศึกษา
P เน่ืองจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

35

ท่ี โครงการ

แผนปี 2565
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แล้ว 
เสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก
โครงการ งบประเมินท่ีใช้จริง

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

12 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

150,000             150,000 ส้านัก
การศึกษา

P เน่ืองจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

13 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 250,000             200,000 ส้านัก
การศึกษา

ü 209,600.00          

14 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถพระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง

100,000 60,000 ส้านัก
การศึกษา

ü 52,766.00            

15 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี

100,000               80,000 ส้านัก
การศึกษา

P เน่ืองจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

16 โครงการจัดกิจกรรมน้อมร้าลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลท่ี 9) (ป คร้ังท่ี 
2/2563)

60,000               50,000 ส้านัก
การศึกษา

P เน่ืองจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 6 (22 โครงการ) 8,920,000         2,800,000 9 - 3 6 1,328,256           

หมายเหตุ

36

ท่ี โครงการ

แผนปี 2565
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แล้ว 
เสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก
โครงการ งบประเมินท่ีใช้จริง

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

1 โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ้าและพนักงานจ้างดีเด่น 20,000 กองการ
เจ้าหน้าท่ี

P

2 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน (ป คร้ังท่ี 2/2563) 450,000 100,000 กองการ
เจ้าหน้าท่ี

P 68,050                 

3 โครงการวันเทศบาล 100,000               50,000 ส้านักปลัดฯ P 21,760
4 โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล 500,000 กอง

ยุทธศาสตร์ฯ
P 133,000 ท่ีมาของเงิน:เบิกในค่า

ใช้สอย(จ้างเหมา
5 โครงการจัดเวทีประชาคม 20,000 กอง

ยุทธศาสตร์ฯ
P

6 โครงการจัดท้าส่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานราชการ
เอกชนในอ้าเภอสุไหงโก-ลก

126,000 กอง
ยุทธศาสตร์ฯ

P 126,000               ท่ีมาของเงิน:เบิกในวัสดุ
ส้านักงาน

7 โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 10,000 กอง
ยุทธศาสตร์ฯ

P

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุท่ี โครงการ

แผนปี 2565
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

37



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แล้ว 
เสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก
โครงการ งบประเมินท่ีใช้จริง

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

8 โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานกองคลัง (ป คร้ังท่ี 4/2563) 648,000             216,000 กองคลัง  P 108,000               

9
โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของเทศบาลเข้ารับการประชุมฝึกอบรมการ
สร้างจิตส้านึกและความตระหนักต่อการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

50,000 ทุกกอง  P

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1 โครงการเสริมสร้างสุขภาพและทดสอบสมรรถภาพร่างกายของเจ้าหน้าท่ี 10,000 ส้านักปลัดฯ  P

โครงการท่ีเกินศักยภาพของ อปท.
2 จัดซ้ือรถยนต์หอน้้าดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัย ขนาดความสูงในการปฏิบัติงานไม่

น้อยกว่า 36 เมตร จ้านวน 1 คัน
45,000,000 ส้านักปลัดฯ  P

แผนงานการศึกษา
1 โครงการพัฒนาข้าราชการครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 549,000 ส้านัก

การศึกษา
 P

2 โครงการจ้างเหมาท้าความสะอาด (ป คร้ังท่ี 2/2563) 972,000             972,000 ส้านัก
การศึกษา

 P 684,000               ผูกพัน 63,000.-บาท

ท่ี โครงการ

แผนปี 2565
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ
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แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แล้ว 
เสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก
โครงการ งบประเมินท่ีใช้จริง

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานการศึกษา

3 โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าท่ีงานบันทึกข้อมูล (ป คร้ังท่ี 4/2563) 360,000             360,000 ส้านัก
การศึกษา

 P 319,032.24          ผูกพัน 40,000.-บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1 โครงการทาสีภายนอกอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 2 (แก้ไข คร้ังท่ี 10/2564) 200,000 ส้านัก

การศึกษา
 P

2 โครงการปรับปรุงห้องน้้าอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 1 (แก้ไข คร้ังท่ี 10/2564) 300,000 ส้านัก
การศึกษา

 P

3 โครงการปรับปรุงป้ายช่ือโรงเรียนเทศบาล 1-4 (แก้ไข คร้ังท่ี 10/2564) 800,000 ส้านัก
การศึกษา

 P

4 โครงการติดต้ังกันสาดทางเดินข้ึนด้านหน้าและด้านข้างอาคารเรียน 2 (พิกุลทอง) 
โรงเรียนเทศบาล 2 (แก้ไข คร้ังท่ี 10/2564)

90,000 ส้านัก
การศึกษา

 P

5 โครงการติดต้ังหลังคาทางโค้งทางเดินระหว่างอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 
(แก้ไข คร้ังท่ี 10/2564)

60,000 ส้านัก
การศึกษา

 P

6 โครงการติดต้ังหลังคาระหว่างอาคารเรียนอนุบาล (พุทธรักษา) กับอาคาร
อเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 (แก้ไข คร้ังท่ี 10/2564)

270,000 ส้านัก
การศึกษา

 P

หมายเหตุท่ี

39

โครงการ

แผนปี 2565
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แล้ว 
เสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก
โครงการ งบประเมินท่ีใช้จริง

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

7 โครงการติดต้ังตะแกรงเหล็กปิดคูระบายน้้ารอบอาคารเรียน (ปาหนัน) และโรง
อาหารโรงเรียนเทศบาล 2 (แก้ไข คร้ังท่ี 10/2564)

15,000               13,000 ส้านัก
การศึกษา

 P             13,000.00

8 โครงการก่อสร้างห้องส้านักงานอ้านวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (แก้ไข คร้ังท่ี 10/2564) 400,000 ส้านัก
การศึกษา

 P

9 โครงการปูพ้ืนกระเบ้ืองบันไดและพ้ืนทางข้ึนอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาล 1 
(แก้ไข คร้ังท่ี 10/2564)

50,000 ส้านัก
การศึกษา

 P

10 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (รวงผ้ึง) โรงเรียนเทศบาล 2 
(แก้ไข คร้ังท่ี 10/2564)

600,000 ส้านัก
การศึกษา

 P

11 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสนามเทนนิส จ้านวน 4 คอร์ด (แก้ไข คร้ังท่ี 
10/2564)

6,180,000 ส้านัก
การศึกษา

 P

12 โครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล 3 (แก้ไข คร้ังท่ี 10/2564) 2,135,900   - อุดหนุนเฉพาะกิจ ส้านัก
การศึกษา

 P ของบตรงจากส้านัก
งบประมาณ

13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอเนกประสงค์ (หลังคาโดมหน้าอาคารบุษราคัม) 
โรงเรียนเทศบาล 4 (แก้ไข คร้ังท่ี 10/2564)

350,000 ส้านัก
การศึกษา

 P

14 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับปรุงพ้ืนท่ีลานกิจกรรม โรงเรียนเทศบาล 2
 (แก้ไข คร้ังท่ี 10/2564)

185,000 ส้านัก
การศึกษา

 P

40

ท่ี โครงการ

แผนปี 2565
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แล้ว 
เสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก
โครงการ งบประเมินท่ีใช้จริง

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

15 โครงการปรับปรุงสนามบาสเกตบอล โรงเรียนเทศบาล 2 (แก้ไข คร้ังท่ี 10/2564) 2,000,000 ส้านัก
การศึกษา

 P

16 โครงการจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาล 4 (แก้ไข คร้ังท่ี 10/2564) 120,000 ส้านัก
การศึกษา

 P

17 โครงการปรับปรุงโรงฝึกงาน โรงเรียนเทศบาล 4 (แก้ไข คร้ังท่ี 10/2564) 250,000 ส้านัก
การศึกษา

 P

18 โครงการติดต้ังหลังคาสนามเด็กเล่น โรงเรียนเทศบาล 4 (แก้ไข คร้ังท่ี 10/2564) 300,000 ส้านัก
การศึกษา

 P

19 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 9 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง โรงเรียนเทศบาล 2 
(แก้ไข คร้ังท่ี 10/2564)

10,553,000 ส้านัก
การศึกษา

 P

20 โครงการปรับปรุงอาคาร (คาเธร์) (แก้ไข คร้ังท่ี 11/2564) 5,000,000 ส้านัก
การศึกษา

 P

21 โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล (ภายในสนามกีฬามหาราช) (แก้ไข คร้ังท่ี 11/2564) 500,000 ส้านัก
การศึกษา

 P

22 โครงการปรับปรุงโรงประกอบอาหารโรงเรียนเทศบาล 2 (แก้ไข คร้ังท่ี 11/2564) 255,000 ส้านัก
การศึกษา

 P

41

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุท่ี โครงการ

แผนปี 2565
หน่วยงาน
รับผิดชอบ



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แล้ว 
เสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก
โครงการ งบประเมินท่ีใช้จริง

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

23 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (2 ช้ัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก (แก้ไข คร้ังท่ี 11/2564)

1,500,000 ส้านัการศึกษา  P

24 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ช้ัน 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 
(แก้ไข คร้ังท่ี 11/2564)

8,500,000 ส้านัการศึกษา  P

25 โครงการก่อสร้างห้องน้้าโรงเรียนเทศบาล 3 (แก้ไข คร้ังท่ี 11/2564) 350,000 ส้านัก
การศึกษา

 P

26 โครงการปรับปรุงหน้าต่างโดยติดต้ังเหล็กดัดหน้าต่างบริเวณด้านหลังอาคารชงโค 
โรงเรียนเทศบาล 3 (แก้ไข คร้ังท่ี 11/2564)

148,500 ส้านัก
การศึกษา

 P

27 โครงการปรับปรุงทัศนียภาพและร้ัวบริเวณอาคารกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
(แก้ไข คร้ังท่ี 11/2564)

700,000 กอง
สาธารณสุขฯ

 P

28 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังอุปกรณ์พร้อมใช้งาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดเจาะ
บ่อบาดาลและติดต้ังอุปกรณ์พร้อมใช้งานบริเวณศูนย์ก้าจัดขยะฯและโรงฆ่าสัตว์
(แก้ไข คร้ังท่ี 11/2564)

200,000 กอง
สาธารณสุขฯ

 P

29 โครงการจัดซ้ือท่ีดินเพ่ือขยายศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอย (แก้ไข คร้ังท่ี 11/2564) 31,000,000 กอง
สาธารณสุขฯ

 P
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ท่ี โครงการ

แผนปี 2565
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แล้ว 
เสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก
โครงการ งบประเมินท่ีใช้จริง

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

30 โครงการก่อสร้างปรับปรุงร้ัวสนามกีฬาสันติภาพ (แก้ไข คร้ังท่ี 11/2564) 2,000,000 กองช่าง  P

31 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารกองช่าง (ส่วนสาธารณูปโภค) (แก้ไข คร้ังท่ี 
11/2564)

5,000,000 กองช่าง  P

32 โครงการติดต้ังป้ายช่ือถนนภายในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (พ คร้ังท่ี 
7/2564)

107,500             107,500 ส้านักปลัดฯ P 107,000

แผนงานเคหะและชุมชน
1 โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานท้าความสะอาดอาคารส้านักงานกองช่าง 108,000 108,000 กองช่าง  P 108,000               

2 โครงการจัดซ้ือไฟประดับตกแต่ง 2,000,000 กองช่าง  P

3 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงห้องน้้า-ห้องส้วมและระบบประปาภายในอาคาร
น้้าตกสวนม่ิงขวัญประชา

800,000 กองช่าง  P

4 โครงการจัดท้าจุดบริการและประชาสัมพันธ์ 800,000 กองช่าง  P

5
โครงการศึกษาความเหมาะสมระบบบ้าบัดน้้าเสียรวม

3,000,000
กอง

สาธารณสุข

 P

43

ท่ี โครงการ

แผนปี 2565
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แล้ว 
เสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก
โครงการ งบประเมินท่ีใช้จริง

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1 โครงการจัดท้าแผนชุมชน (ป คร้ังท่ี 5/2565) 50,000 50,000 กอง
สวัสดิการฯ

P 31,885                 

2 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ 950,000 800,000 กอง
สวัสดิการฯ

P 691,754               

1.1 กิจกรรมศึกษาดูงานด้านกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการ
ส่งเสริมอาชีพของกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองสุไหงโกลก

180,000

 1.2 กิจกรรมการสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองสุไหง
โก-ลก

400,000

1.3 กิจกรรมฝึกอบรมเพ่ิมพูนประสิทธิภาพแกนน้าศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุและศึกษาดู
งานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

200,000

1.4 กิจกรรมเพ่ิมพูนประสิทธิภาพแกนน้าเยาวชนและศึกษาดูงานเทศบาลเมืองสุ
ไหงโก-ลก 150,000             

 P
85,700                 

1.5 กิจกรรมฝึกอบรมเพ่ิมพูนประสิทธิภาพแกนน้าผู้พิการและศึกษาดูงาน 20,000               

3 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกด้าเนินการดูแลศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ (ป คร้ังท่ี 
4/2563)

108,000             108,000 กอง
สวัสดิการฯ

P 108,000               

4 โครงการเทศบาลพบปะประชาชน 200,000 กอง
สวัสดิการฯ

 P

หมายเหตุ
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แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แล้ว 
เสร็จ

อยู่
ระหว่าง

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก
โครงการ งบประเมินท่ีใช้จริง

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1 โครงการก่อสร้างอาคารส้านักงานกองสวัสดิการสังคม (แก้ไข คร้ังท่ี 11/2564) 13,500,000 กอง
สวัสดิการฯ

 P

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
1 โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าท่ีงานบันทึกข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศ 

(ป คร้ังท่ี 2/2563)
108,000             108,000 ส้านัก

การศึกษา
 P 99,000                 ผูกพัน 9,000.-บาท

แผนงานการพาณิชย์
1 โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดสถานีขนส่ง 216,000 216,000 สถานีขนส่ง P 216,000

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 7 (58 โครงการ) 151,724,900         3,208,500 9 5 - - 1,451,512.00      

รวมท้ัง 7 ยุทธศาสตร์ 923,945,873     146,617,530 65 12 5 16 112,663,369.36  

ท่ี โครงการ

แผนปี 2565
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ

45



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
 แล้ว  เสร็จ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้

ด าเนินการ
ยกเลิก

โครงการ งบประเมินท่ีใช้จริง

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

1 ช้ันวางเอกสาร ขนาดความสูง 2 เมตร ยาว 3.50 เมตร กว้าง 0.30 เมตร 60,000 กองยุทธศาสตร์ฯ P

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า 2,400 ซีซี

 หรือก่าลังเครื องบยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื อน 2 ล้อ 
แบบดับเบ้ิลแค็บ จ่านวน 1 คัน

854,000 กองคลัง P

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1 กล้องถ่ายรูป Action Camera พร้อมอุปกรณ์เสริม (การ์ดบันทึกภาพ 

ขนาด 32 G 2 ใบ) , แท่นชาร์ต + แบตส่ารอง 2 ก้อน , ไม้จับกล้อง 3 
Way , กระเป๋าเก็บกล้องและอุปกรณ์เซนเซอร์

18,000 กองยุทธศาสตร์ฯ P

1

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี 2565
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

(ต้ังแต่ วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565)

ท่ี โครงการ

แผนปี 2565
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ



ท่ี โครงการ หมายเหตุ

แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
 แล้ว  เสร็จ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้

ด าเนินการ
ยกเลิก

โครงการ งบประเมินท่ีใช้จริง

แผนงานเคหะและชุมชน
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1 เครื องส่ารองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จ่านวน 14 เครื อง 2,500 กองช่าง P

2 เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานประมวลผล แบบที  2 จ่านวน 3 เครื อง 30,000 กองช่าง P

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
1

โต๊ะขาว ขาเหล็กพับได้ จ่านวน 50 ตัว ตัวละ 1,800 บาท โต๊ะพับ
อเนกประสงค์ ขนาด 60x150x75 ซม. ขาโต๊ะชุบโครเมี ยม มีปุ่มปรับขา 90,000 กองช่าง P

2 เก้าอ้ีพลาสติก จ่านวน 500 ตัว ตัวละ 270 บาท 135,000 กองช่าง P

2 เก้าอ้ีบุนวม จ่านวน 10 ตัว ตัวละ 600 บาท 6,000 กองช่าง P
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1 รถขนส่งสัตว์และซากสัตว์ (รถห้องเย็น) จ่านวน 1 คัน 1,300,000 กองสาธารณสุข P
2 รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอก

สูบไม่ต ่ากว่า 6,000 ซีซี  หรือก่าลังเครื องยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า 170 
กิโลวัตต์ จ่านวน 1 คัน

2,400,000  - เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

กองสาธารณสุข P 2,388,000         ของบตรงจากส่านัก
งบประมาณ

3 รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า 2,400 ซีซี 
หรือก่าลังเครื องยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย 
จ่านวน 1 คัน

950,000  - เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

กองสาธารณสุข P             932,000 ของบตรงจากส่านัก
งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผนปี 2565

2



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
 แล้ว  เสร็จ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้

ด าเนินการ
ยกเลิก

โครงการ งบประเมินท่ีใช้จริง

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
4 รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื องยนต์ดีเซล 4 

สูบ 4 จังหวะ มีก่าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จ่านวน  1 คัน
2,200,000 กองสาธารณสุข P

5 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า 2,400 ซีซี
 ขับเคลื อน 2 ล้อ หรือก่าลังเครื องยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า 110  กิโลวัตต์

854,000       กองสาธารณสุข P

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1 เครื องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดเครื องยนต์แบบมือถือใบมีดตัด ขนาดไม่น้อยกว่า 

29.5 น้ิว จ่านวน 3 เครื องๆละ 18,900 บาท
56,700         18,900 กองช่าง P 17,500              

2 เครื องตัดหญ้าแบบสะพายไหล่ (แบบข้อแข็ง) เครื องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า
 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด จ่านวน 4
 เครื อง

38,000         19,000 กองช่าง P 19,000              

แผนงานการศึกษา
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

1 เก้าอ้ีเหล็กบุนวม จ่านวน 250 ตัว โรงเรียนเทศบาล 3        162,500 ส่านักการศึกษา P
2 โต๊ะ-เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ จ่านวน 10 ชุด  โรงเรียนเทศบาล 1          70,000 ส่านักการศึกษา P

หมายเหตุ

3

ท่ี โครงการ
แผนปี 2565

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แล้ว เสร็จ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้

ด าเนินการ
ยกเลิก

โครงการ งบประเมินท่ีใช้จริง

แผนงานการศึกษา
3 ตู้จัดเก็บ จ่านวน 8 ใบ โรงเรียนเทศบาล 1          32,000 ส่านักการศึกษา P
4 ตู้วางหนังสือ จ่านวน 4 ใบ โรงเรียนเทศบาล 1          16,000 ส่านักการศึกษา P
5 ช้ันวางของอเนกประสงค์ จ่านวน 24 ใบ โรงเรียนเทศบาล 1        120,000 ส่านักการศึกษา P
6 แท่นพูด จ่านวน 1 ตัว (โพเดียม) โรงเรียนเทศบาล 1            7,000 ส่านักการศึกษา P
7 โต๊ะคอมพิวเตอร์ ความกว้างไม่น้อยกว่า 100 ซม. พร้อมเก้าอ้ี จ่านวน 20

 ชุด โรงเรียนเทศบาล 2
         50,000 ส่านักการศึกษา P

8 เครื องพิมพ์ส่าเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300x300 จุดต่อตารางน้ิว
 จ่านวน 1 เครื อง โรงเรียนเทศบาล 1

         90,000 ส่านักการศึกษา P

9 พัดลมโคจรพร้อมติดต้ัง ขนาด 16 น้ิว  ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
จ่านวน 12 เครื องๆละ 1,800 บาท ส่าหรับโรงเรียนเทศบาล 3 ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 จ่านวน 140 เครื องๆละ 1,800 บาท ส่าหรับ
โรงเรียนเทศบาล 1 จ่านวน 100 เครื อง และโรงเรียนเทศบาล 4 จ่านวน
 40 เครื อง

       252,000 ส่านักการศึกษา P

10 ตู้เก็บเอกสาร จ่านวน 15 ตู้ๆละ 5,500 บาท ส่าหรับโรงเรียนเทศบาล 1          82,500 ส่านักการศึกษา P

11 โต๊ะพับขนาด จ่านวน 30 ตัว โรงเรียนเทศบาล 3          38,700 ส่านักการศึกษา P

ท่ี โครงการ
แผนปี 2565 หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน
หมายเหตุ
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แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แล้ว เสร็จ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้

ด าเนินการ
ยกเลิก

โครงการ งบประเมินท่ีใช้จริง

แผนงานการศึกษา
12 เก้าอ้ีบุนวมแบบมีพนักพิง จ่านวน 200 ตัว โรงเรียนเทศบาล 3        200,000 ส่านักการศึกษา P

13 เครื องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด่า) จ่านวน 2 เครื องๆละ 
180,000 บาท ส่าหรับโรงเรียนเทศบาล 3 จ่านวน 1 เครื องและโรงเรียน
เทศบาล 4 จ่านวน 1 เครื อง

       360,000 ส่านักการศึกษา P

14 โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80x60x75 ซม. จ่านวน 46 ตัวๆ ละ
 2,490 บาท โรงเรียนเทศบาล 3

       114,540 ส่านักการศึกษา P

15 เครื องพิมพ์ส่าเนา ระบบดิจิตอล จ่านวน 2 เครื องๆละ 111,000 บาท 
ส่าหรับโรงเรียนเทศบาล 3 จ่านวน 1 เครื องและโรงเรียนเทศบาล 4 
จ่านวน 1 เครื อง

       222,000 ส่านักการศึกษา P

16 เครื องปรับอากาศแบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่
น้อยกว่า 18,000 บีทียู จ่านวน 2 เครื องๆละ 34,800 บาท โรงเรียน
เทศบาล 4 (ทดแทนของเก่า)

         69,600 ส่านักการศึกษา P

5

ท่ี โครงการ

แผนปี 2565
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แล้ว เสร็จ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้

ด าเนินการ
ยกเลิก

โครงการ งบประเมินท่ีใช้จริง

แผนงานการศึกษา
17 เครื องปรับอากาศแบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 

บีทียู จ่านวน 1 เครื องๆละ 21,000 บาทและขนาดไม่น้อยกว่า 24,000
 บาท และขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู จ่านวน 2 เครื องๆละ 
62,400บาท โรงเรียนเทศบาล 4 (ทดแทนของเก่า)

         85,800 ส่านักการศึกษา P

18 ชุดรับแขก จ่านวน 1 ชุด ส่าหรับโรงเรียนเทศบาล 4          20,000 ส่านักการศึกษา

19 พัดลมโรงงาน โรงเรียนเทศบาล 4          20,000         16,000 ส่านักการศึกษา P               16,000

20 โต๊ะท่างาน โรงเรียนเทศบาล 4          13,500         13,500 ส่านักการศึกษา P               13,500

ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา
1 โต๊ะท่างานพร้อมเก้าอ้ี โต๊ะท่างานขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 80 ซม. ยาวไม่

น้อยกว่า 150 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม.พร้อมเก้าอ้ีมีพนักพิง จ่านวน 6
 ชุด โรงเรียนเทศบาล 4

         48,000 ส่านักการศึกษา P

2 โต๊ะ-เก้าอ้ี นักเรียน ระดับประถมศึกษา จ่านวน 300 ตัวๆละ 1,500 
บาท โรงเรียนเทศบาล 1

       450,000 ส่านักการศึกษา P

ท่ี โครงการ
แผนปี 2565

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ
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แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แล้ว เสร็จ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้

ด าเนินการ
ยกเลิก

โครงการ งบประเมินท่ีใช้จริง

แผนงานการศึกษา
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

1 เครื องสูบน่้าชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน่้า 1,500 ลิตร/นาที จ่านวน 1 เครื อง
 ประจ่าอาคารเรียนไพลิน โรงเรียนเทศบาล 4

         20,000 ส่านักการศึกษา P

2 เครื องฉีดน่้าแรงดันสูง แรงดันไม่น้อยกว่า 110 bar ปริมาณน่้าไม่น้อยกว่า
 330 ลิตร/ชั วโมง จ่านวน 1 เครื อง โรงเรียนเทศบาล 2

         10,000 ส่านักการศึกษา P

3 เครื องบดเศษใบไม้ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 3,600 ต่อนาที โรงเรียน
เทศบาล 2

         43,000 ส่านักการศึกษา P

4 เครื องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 น้ิว โรงเรียนเทศบาล 2          11,000 ส่านักการศึกษา P

ท่ี โครงการ
แผนปี 2565 หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน
หมายเหตุ

7



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แล้ว เสร็จ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้

ด าเนินการ
ยกเลิก

โครงการ งบประเมินท่ีใช้จริง

แผนงานการศึกษา
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1 กล้องถ่ายภาพความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล พร้อมขาต้ังกล้อง
 โรงเรียนเทศบาล 4 จ่านวน 1 ชุด

         50,000 ส่านักการศึกษา P

2 เครื องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ่านวน 3 เครื อง และเครื องฉายภาพ 
จ่านวน 3 เครื อง โรงเรียนเทศบาล 1

       171,000 ส่านักการศึกษา P

3 เครื องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI
 Lumens  พร้อมติดต้ัง จ่านวน 1 เครื อง โรงเรียนเทศบาล 2

         33,700 ส่านักการศึกษา P

4 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม 150 น้ิว โรงเรียน
เทศบาล 2

         24,300 ส่านักการศึกษา P

5 กล้องถ่ายภาพความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล พร้อมขาต้ังกล้อง
 จ่านวน 1 ชุด โรงเรียนเทศบาล 4

         50,000 ส่านักการศึกษา P

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1 กล้องวงจรปิด จ่านวน 8 ตัวๆละ 62,500 บาท ส่าหรับโรงเรียนเทศบาล

 1
       500,000 ส่านักการศึกษา P

2 ตู้ล่าโพงขยายเสียงแบบเคลื อนที  จ่านวน 2 เครื อง โรงเรียนเทศบาล 3          14,800 ส่านักการศึกษา P

3 โทรโข่ง แบบมือ ระยะเสียงสูงสุด 250 เมตร จ่านวน 6 เครื อง โรงเรียน
เทศบาล 3

         19,680 ส่านักการศึกษา P

หมายเหตุ

8

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน
ท่ี โครงการ

แผนปี 2565



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แล้ว เสร็จ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้

ด าเนินการ
ยกเลิก

โครงการ งบประเมินท่ีใช้จริง

แผนงานการศึกษา
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1 เครื องซักผ้าชนิดถังแบบธรรมดา ขนาด 15  กิโลกรัม จ่านวน 1 เครื อง 
โรงเรียนเทศบาล 4

         18,000 ส่านักการศึกษา P

2 เครื องท่าน่้าเย็นแบบท่อต่อขนาด 2 ก๊อก จ่านวน 2 เครื อง พร้อมติดต้ัง 
โรงเรียนเทศบาล 2

         30,000 ส่านักการศึกษา P

3 เครื องซักผ้า น่้าหนักไม่น้อยกว่า 15 กิโลกรัม จ่านวน 1 เครื อง โรงเรียน
เทศบาล 2

         18,000 ส่านักการศึกษา P

4 ตู้เย็นชนิด 2 ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 13 คิวบิกฟุต จ่านวน 2 เครื อง 
ส่าหรับโรงเรียนเทศบาล 1 จ่านวน 1 เครื อง และโรงเรียนเทศบาล 2 
จ่านวน 1 เครื อง

         37,000         37,000 ส่านักการศึกษา P               37,000

5 เครื องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ่านวน 1 เครื อง ส่าหรับโรงเรียนเทศบาล 2            9,500 ส่านักการศึกษา P

6 ถังต้มน่้าร้อนไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 28 ซม. จ่านวน 1 ใบ ส่าหรับ
โรงเรียนเทศบาล 1

         16,000         16,000 ส่านักการศึกษา P               16,000

9

ท่ี โครงการ
แผนปี 2565

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แล้ว เสร็จ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้

ด าเนินการ
ยกเลิก

โครงการ งบประเมินท่ีใช้จริง

แผนงานการศึกษา
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1 เครื องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED ขาวด่า ชนิด Network แบบที  1 (28หน้า/
นาที) จ่านวน 4 เครื อง ส่านักการศึกษา จ่านวน 1 เครื อง โรงเรียน
เทศบาล 4 จ่านวน 1 เครื องและ ศพด.มิสยิดอะห์มาดียะห์ จ่านวน 2 
เครื อง

         35,600         35,600 ส่านักการศึกษา P ผูกพัน 35,600.-บาท

2 เครื องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก          44,000         88,000 ส่านักการศึกษา P
ส่าหรับประมวลผล จ่านวน 4 เครื องๆละ 22,000 บาท ส่าหรับส่านัก
ศึกษา 2 เครื อง โรงเรียนเทศบาล 1 จ่านวน 1 เครื องและโรงเรียน
เทศบาล 2 จ่านวน 1 เครื อง

3 เครื องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Net work แบบที  1 จ่านวน 1 
เครื อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลอามีน

         10,000         10,000 ส่านักการศึกษา P ผูกพัน 8,700.-บาท

4 คอมพิวเตอร์ส่าหรับส่านักงานประมวลผลแบบที  1 ขนาดจอไม่น้อยกว่า 
19 น้ิว จ่านวน 11 เครื อง ส่าหรับโรงเรียนเทศบาล 1 จ่านวน 10 เครื อง
 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอะห์มาดียะห์ จ่านวน 1 เครื อง

       242,000 ส่านักการศึกษา P

5 เครื องส่ารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จ่านวน 11 เครื อง ส่าหรับ
โรงเรียนเทศบาล 1 จ่านวน 10 เครื อง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอะห์
มาดียะห์ จ่านวน 1 เครื อง

         27,500 ส่านักการศึกษา P

ผูกพัน 88,000.-บาท

ท่ี โครงการ
แผนปี 2565

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ
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แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แล้ว เสร็จ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้

ด าเนินการ
ยกเลิก

โครงการ งบประเมินท่ีใช้จริง

แผนงานการศึกษา
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

6 เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานประมวลผลแบบที  1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 น้ิว จ่านวน 31 เครื อง ส่าหรับ

       682,000 ส่านักการศึกษา P

โรงเรียนเทศบาล 2 จ่านวน 2 เครื อง
โรงเรียนเทศบาล 3 จ่านวน 9 เครื อง
โรงเรียนเทศบาล 4 จ่านวน 20 เครื อง

7 เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับส่านักงาน จอขนาดไม่ต ่ากว่า 19 น้ิว จ่านวน 
37 เครื อง

       442,000 ส่านักการศึกษา P

ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ่านวน 11 เครื อง
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ่านวน 26 เครื อง
โรงเรียนเทศบาล 3

8 เครื องส่ารองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 800  VA จ่านวน 57 เครื อง ส่าหรับ        142,500 ส่านักการศึกษา P
โรงเรียนเทศบาล 2 จ่านวน 2 เครื อง
โรงเรียนเทศบาล 3 จ่านวน 35 เครื อง
และโรงเรียนเทศบาล 4 จ่านวน 20 เครื อง

9 เครื องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวด่า จ่านวน 5 เครื องๆละ 2,600 
บาท

         13,000           5,200 ส่านักการศึกษา P

ส่าหรับโรงเรียนเทศบาล 2 จ่านวน  2 เครื อง
และโรงเรียนเทศบาล 3 จ่านวน 3 เครื อง

ผูกพัน 5,200.-บาท

ท่ี โครงการ
แผนปี 2565

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ
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แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แล้ว เสร็จ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้

ด าเนินการ
ยกเลิก

โครงการ งบประเมินท่ีใช้จริง

แผนงานการศึกษา
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

10 เครื องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง ถังหมึกพิมพ์ จ่านวน 2 เครื องๆละ 
4,300 บาท ส่าหรับโรงเรียนเทศบาล 2

           8,600           4,300 ส่านักการศึกษา ü  ผูกพัน 4,000.-บาท

11 เครื องพิมพ์ Mutifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จ่านวน 1 เครื องๆละ 
15,000 บาท โรงเรียนเทศบาล 2

         15,000 ส่านักการศึกษา

12 เครื องคอมพิวเตอร์        491,000       491,000 ส่านักการศึกษา ü
1.เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานประมวลผล แบบที  1 จอแสดงภาพไม่
น้อยกว่า 19 น้ิว จ่านวน 3 เครื องๆ ละ 22,000 บาท

 - โรงเรียนเทศบาล 1 จ่านวน 1 เครื อง          22,000
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอะห์มาดียะห์ จ่านวน 2 เครื อง 44,000         

2. เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
 19 น้ิว จ่านวน 25 เครื องๆ ละ 17,000 บาท ส่าหรับโรงเรียนเทศบาล
 1

       425,000       425,000  ผูกพัน 425,000.-บาท

13 เครื องส่ารองไฟ          70,000         70,000 ส่านักการศึกษา ü

เครื องส่ารองไฟ ขนาด 800 VA จ่านวน 28 เครื องๆละ 2,500 บาท

 - โรงเรียนเทศบาล 1 จ่านวน 26 เครื อง 65,000
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอะห์มาดียะห์ จ่านวน 2 เครื อง 5,000

ผูกพัน 110,000.-บาท

ผูกพัน 67,500.-บาท

หมายเหตุ
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ท่ี โครงการ
แผนปี 2565

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แล้ว เสร็จ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้

ด าเนินการ
ยกเลิก

โครงการ งบประเมินท่ีใช้จริง

แผนงานการศึกษา
ประเภทครุภัณฑ์ดนตรี

1 กลองชุด จ่านวน 1 ชุด โรงเรียนเทศบาล 4        100,000 ส่านักการศึกษา  P 

2 เมโลเดียน ขนาด 32 คีย์ จ่านวน 20 ตัวๆละ 1,500 บาท ส่าหรับ
โรงเรียนแทศบาล 4

         30,000 ส่านักการศึกษา  P 

ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน
1 ชุดเครื องเล่นสนามกลางแจ้งส่าหรับนักเรียนปฐมวัย จ่านวน 2 ชุดๆละ 

150,000 บาท ส่าหรับโรงเรียนเทศบาล 1 จ่านวน 1 ชุด และโรงเรียน
เทศบาล 4 จ่านวน 1 ชุด

       300,000 ส่านักการศึกษา  P 

2 ชุดเครื องเล่นสนามกลางแจ้ง ส่าหรับนักเรียนปฐมวัย จ่านวน 1 ชุด 
ส่าหรับโรงเรียนเทศบาล 3

       242,900 ส่านักการศึกษา  P 

3 เครื องเล่นสนามส่าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 4 ศูนย์        463,600 ส่านักการศึกษา  P 

ท่ี โครงการ
แผนปี 2565

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ
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แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แล้ว เสร็จ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้

ด าเนินการ
ยกเลิก

โครงการ งบประเมินท่ีใช้จริง

แผนงานสาธารณสุข
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

1 เก้าอ้ีบุนวม จ่านวน 50 ตัว          35,000 กองสาธารณสุขฯ P
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1 รถจักรยานยนต์ ไม่น้อยกว่า 110 ซี.ซี. จ่านวน 1 คัน          38,000 กองสาธารณสุขฯ P
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

1 โต๊ะพร้อมเก้าอ้ี จ่านวน 5 ชุด          40,000 กองสวัสดิการ  P
2 เก้าอ้ีพลาสติก จ่านวน 100 ตัว          16,000 กองสวัสดิการ  P
3 โต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด 90x60x75 (กว้างxยาวxสูง) จ่านวน 6 ตัว            4,500 กองสวัสดิการ  P

4 พัดลมต้ังพ้ืนทรงสูง ขนาด 16 น้ิว จ่านวน 2 ตัวๆละ 1,000 บาท            2,000           2,000 กองสวัสดิการ P                 2,000

5 โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 150x60x75 ซม. จ่านวน 3 ตัวๆละ 1,450 
บาท

           4,350           4,350 กองสวัสดิการ P                 4,350

6 ช้ันวางของ 4 ช้ัน จ่านวน 2 ตัวๆละ 1,050 บาท            2,100 กองสวัสดิการ  P
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ท่ี โครงการ
แผนปี 2565

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แล้ว เสร็จ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้

ด าเนินการ
ยกเลิก

โครงการ
งบประเมินท่ีใช้จริง

แผนงานการพาณิชย์
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

1 เก้าอ้ีพักคอย ขนาด 4 แถว จ่านวน 15 ตัว          60,000 สถานีขนส่ง P
2 เครื องชั งน่้าหนักทองค่าและเพชรระบบดิจิตอล จ่านวน 1 เครื อง          35,000         35,000 สถานธนานุบาล P               35,000

3 เก้าอ้ีพลาสติกแบบมีพนักพิง จ่านวน 3 ตัว            1,300 สถานธนานุบาล P

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที ส่าหรับติดต้ังภายใน

อาคาร ส่าหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั วไป จ่านวน  4 ตัว
         19,000 สถานธนานุบาล P

2 เครื องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟนและอุปกรณ์ จ่านวน 1 ชุด          22,000         20,000 สถานธนานุบาล P               20,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1 รถยนต์บรรทุกเทท้ายแบบปิคอัพ ชนิด 4 ล้อ เครื องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 
จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ สามารถยกเทท้าย
ด้วยระบบไฮดรอลิกอพร้อมติดต้ังเครื องปรับอากาศ จ่านวน 1 คัน(ราคา
ท้องตลาด)

950,000       กองช่าง

รวม 87 รายการ 17,608,270    1,310,850 15 4 - - 3,494,000        

หมายเหตุ
ท่ี โครงการ
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แผนปี 2565
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน


