




 

สารบญั 

สวนที่ ๑            หนา  

  หลักการและเหตุผล       ๑-๕ 

สวนที่ ๒ 

  วิสัยทัศนและพันธกจิ (เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก)    ๖ 
 

  ยุทธศาสตรการพัฒนาการพฒันาของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  ๗-๘ 
สวนที่ ๓   

แบบที่ ๑ แบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร   ๙-๑๐ 
 

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  ๑๑ 
- จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ๑๑ 
- จํานวนโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2560 ๑๒ 
- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 13-19 

     ต้ังแต ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  ถึง 30 กันยายน 2560  
 

ประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานในภาพรวม  20-21 
 

  ประเมินความพึงพอใจของประชาชนในแตละยุทธศาสตร   22-26 
   
 



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ แลวเสร็จ อยูระหวาง
ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณท่ีใชจริง

1                 5,500,000  - กองชาง   - 

2                    500,000  - กองชาง   - 

3                    655,000  - กองชาง   - 

4                 1,280,000 จายจากเงินสะสม กองชาง             1,135,000  - สภา 4/59

               1,135,000 สัญญา 1,135,000 บ.

5                    600,000  - กองชาง   - 

6 800,000  - กองชาง   - 

7 900,000  - กองชาง   - 

8 800,000 จายจากเงินสะสม กองชาง             1,042,000  - แกไขแผน

1,042,000 สภา 4/59 

สัญญา 1,042,000 บ.

ไตรมาส ท่ี 4

โครงการกอสรางและปรับปรุง ถนน คสล.

ถนนวงศวัฒน (ประตูดานหลังมัสยิดกลาง)

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.

พรอมระบบระบายนํ้า ชุมชนหลังลอแม็ค ซอย 1

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2560

(ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)

คศล. ถนนทรายทอง 3 ซอย 1  (อู 3 บี)

หนวยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ

แผนป 2560

โครงการ

ผลการดําเนินงาน

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

แนวทาง 1.1 บุกเบิก สราง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม 

สะพาน เขื่อน ระบบระบายนํ้า

ท่ี

โครงการขุดลอกคลองบือเร็ง 1,2

โครงการกอสรางถนน

ถนน คสล. ถนนประชาวิวัฒน ซอย 21 - บานโคกกลาง

พรอมระบบระบายนํ้า ถนนประชาวิวัฒน ซอย 17/6

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คศล. ถนนวงศประดิษฐ

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล. 

โครงการกอสรางถนนภายในชุมชนสวนมะพราว

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2560

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

พรอมระบบระบายนํ้า ถนนประเวศชลธี - ถนนวิถีอุทก
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แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ แลวเสร็จ อยูระหวาง
ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณท่ีใชจริง

9 500,000 จายจากเงินสะสม กองชาง                853,000  - แกไขแผน

853,000 สภา 4/59

สัญญา 853,000 บ.

10                 1,300,000  - กองชาง   - 

11                    190,000 จายจากเงินสะสม กองชาง   -  - สภา 1/60

                 180,000 สัญญา 180,000 บ.

12                 2,200,000 จายจากเงินสะสม กองชาง   -  - สภา 1/60

               2,198,000 สัญญา 2,196,000 บ.

13                     47,000 จายจากเงินสะสม กองชาง                  46,000  - สภา 1/60

                   46,000 สัญญา 46,000 บ.

14                 1,000,000 จายจากเงินสะสม กองชาง   -  - สภา 1/60

                 967,000 สัญญา 966,000 บ.

15                    880,000 จายจากเงินสะสม กองชาง                869,000  - สภา 1/60

                 870,000 สัญญา 869,000 บ.

16                 1,900,000 จายจากเงินสะสม กองชาง   -  - สภา 1/60

               1,874,000 สัญญา 1,872,000 บ.

17                     62,000 จายจากเงินสะสม กองชาง                  61,000  - สภา 1/60

                   61,000 สัญญา 61,000 บ.

18                 3,670,000 จายจากเงินสะสม กองชาง   -  - สภา 1/60

               3,652,000 สัญญา 3,650,000 บ.

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.

พรอมระบบระบายนํ้า ถนนทรายทอง 4 ซอย 4 (ฉ.1)

พรอมระบบระบายนํ้า ถนนทรายทอง 4 (ซอยขางเซเวน) (ฉ.1)

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

พรอมระบบระบายนํ้า ถนนประชาวิวัฒน ซอย 19 (ฉ.1)

ถนนทรายทอง 4 ซอย 5 (ทางเขาอุทยานผาปาเตะ) (ฉ.1)

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.

พรอมระบบระบายนํ้า ถนนทรายทอง 3 ซอยบานครูเสริม (ฉ.1)

ถนนรักษชนะอุทิศ (ขางวัดทานแดง) (ฉ.1)

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.

ถนนทรายทอง 1 ซอย 10 (ฉ.1)

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.

พรอมระบบระบายนํ้า ถนนทรายทอง 1 ซอย 3 (ฉ.1)

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2560

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.

หมายเหตุ

(ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)

ท่ี โครงการ

แผนป 2560

หนวยงานรับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

ถนนเจริญเขต ซอย 16 (ภายในชุมชนเจริญสุข) (ฉ.1)

(ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.

ถนนทรายทอง 2 เชื่อมถนนทรายทอง 4 (ทางเล่ียงเมือง)
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แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ แลวเสร็จ อยูระหวาง
ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณท่ีใชจริง

19                 2,500,000  - กองชาง   - 

20                 2,230,000 จายจากเงินสะสม   -  - สภา 1/60

               2,122,000 สัญญา 2,120,000 บ.

21                    290,000 จายจากเงินสะสม กองชาง   -  - สภา 1/60

                 287,000 สัญญา287,000 บ.

22                 1,600,000 จายจากเงินสะสม กองชาง   -  - สภา 2/60

               2,668,000 สัญญา 2,668,000 บ.

23                    570,000 จายจากเงินสะสม กองชาง  555,000  - สภา 1/60

                 556,000 สัญญา 555,000 บ.

24                    510,000 จายจากเงินสะสม กองชาง                504,000  - สภา 1/60

                 505,000 สัญญา 504,000 บ.

25                 1,800,000 จายจากเงินสะสม กองชาง   -  - สภา 2/60

               2,445,000 สัญญา 2,442,000 บ.

26                    980,000 จายจากเงินสะสม กองชาง                973,000  - สภา 1/60

                 975,000 สัญญา973,000 บ.

27                 2,330,000 จายจากเงินสะสม กองชาง   -  - สภา 1/60

               2,326,000 สัญญา 2,324,000 บ.

แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ แลวเสร็จ อยูระหวาง
ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณท่ีใชจริง

โครงการ

แผนป 2560

ขางโรงฆาสัตว ซอย 1 (ฉ.1)

โครงการกอสรางและปรับปรุงระบบระบายนํ้า

ถนนประชาวิวัฒน ซอย 8 (ซอยปลัดสมบัติ) (ฉ.1)

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.

พรอมระบบระบายนํ้า ถนนเจริญเขต ซอย 4 (ฉ.1)

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.

หมายเหตุ

โครงการกอสรางและปรับปรุงระบบระบายนํ้า

ถนนทรายทอง 1 ซอย 1 (ฉ.1)

ท่ี

โครงการกอสรางและปรับปรุงระบบระบายนํ้า

ถนนภายในชมชนตันหยงมะลิ (ฉ.1)

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.

ถนนเจริญเขต ซอย 17 (หมูบานมะลิวัลย) (ฉ.1)

พรอมระบบระบายนํ้า ถนนประชาวิวัฒน ซอย 11 (ฉ.1)

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.

พรอมระบบระบายนํ้า ถนนรักษชนะอุทิศ

(ขางวัดทานแดง) (ฉ.1)

ถนนวงศวิวัฒน (ฉ.1)

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.

พรอมระบบระบายนํ้า ถนนประชาวิวัฒน

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.

ท่ี หมายเหตุหนวยงานรับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

(ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2560

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

โครงการ

แผนป 2560

หนวยงานรับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน
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28 1,500,000 จายจากเงินสะสม กองชาง   -  - สภา 1/60

1,400,000 สัญญา 1,398,000 บ.

29 1,000,000 จายจากเงินสะสม กองชาง   -  - สภา 2/60

               1,005,000 สัญญา 1,002,000 บ.

30 880,000 จายจากเงินสะสม กองชาง   -  - สภา 2/60

367,000 สัญญา 367,000 บ.

31 380,000 จายจากเงินสะสม กองชาง   -  - สภา สมัยวิสามัญ 

370,000 สมัยท่ี 2/2560

32 440,000 จายจากเงินสะสม กองชาง   -  - สภา สมัยวิสามัญ 

                 475,000 สมัยท่ี 2/2560

33 300,000  - กองชาง   - 

34 1,500,000 จายจากเงินสะสม กองชาง   -  - สภา สมัยวิสามัญ 

               1,170,000 สมัยท่ี 2/2560

35 950,000 จายจากเงินสะสม กองชาง   -  - สภา สมัยวิสามัญ 

906,000 สมัยท่ี 2/2560

36 300,000 300,000 กองชาง  671,408.58  - โอนเพ่ิม

400,000 บาท

             42,844,000 300,000 10 13 4 9       6,709,408.58

แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ แลวเสร็จ อยูระหวาง
ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณท่ีใชจริง

พรอมระบบระบายนํ้า ถนนประชาวิวัฒน ซอย 20 (ฉ.1)

โครงการกอสรางและปรับปรุงระบบระบายนํ้า

ถนนเจริญเขต ซอย 19 (ฉ.1)

พรอมระบบระบายนํ้า ถนนเจริญเขต ซอย 13 (ฉ.1)

(ขางวัดทองดีประชาราม) (ฉ.2)

โครงการ

โครงการอุดหนุนใหการไฟฟาดําเนินการเกี่ยวกับ

ไฟฟาสาธาธารณะถนนสายตางๆ ในเขตเทศบาล

รวมยุทธศาสตรท่ี 1

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2560

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

(ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)

ท่ี หนวยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ

(ฉ.2)

อยางท่ัวถึง

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.

แนวทางท่ี 1.2 จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคม

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล. บานแหลมเห็บลม

โครงการกอสรางระบบระบายนํ้าถนนรักษชนะอุทิศ

แผนป 2560

พรอมระบบระบายนํ้า ถนนประชาวิวัฒน ซอย 4/1 (ฉ.1)

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางท่ี 2.1 สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการ

ชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.

พรอมระบบระบายนํ้า ถนนทรายทอง 4 ซอย 4 (ฉ.1)

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.

ถนนรักษชนะอุทิศ 2 (ภายในชุมชนสันติสุข) (ฉ.1)

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.

ผลการดําเนินงาน
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37 540,000 540,000 กองสวัสดิการสังคม                497,000

38                     30,000 30,000 กองสวัสดิการสังคม   - 

39                    200,000                  200,000 กองสวัสดิการสังคม 

40               26,277,600              26,277,600 กองสวัสดิการสังคม  25,243,400

41 4,358,400 4,358,400 กองสวัสดิการสังคม             4,087,800

42 100,000 100,000 สํานักการศึกษา   - 

43 350,000 350,000 สํานักการศึกษา                288,795

44 550,000 550,000 สํานักการศึกษา                358,890

45 150,000 150,000 สํานักการศึกษา                135,880

46 50,000 50,000 สํานักการศึกษา   -  - ไมไดใชงบประมาณ

แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ แลวเสร็จ อยูระหวาง
ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณท่ีใชจริง

47 100,000 100,000 สํานักการศึกษา                  76,715

48 2,880,000 2,880,000 สํานักการศึกษา         1,960,812.95  - (โอนลด 700,000 บ.)

49                     50,000                    50,000 สํานักการศึกษา   - 

50 2,600,000 2,600,000 สํานักการศึกษา         2,104,822.60  - (โอนลด 400,000 บ.)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียน สังกัดโรงเรียนเทศบาล

และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

โครงการสงเคราะหผูติดเชื้อเอดส

โครงการสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูปวย

โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการและแสดงผลงานนักเรียน

โครงการจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศสูสากล (ภาษาจีน)

กลุมโรงเรียนเทศบาลระดับภาคและระดับประเทศ

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาในโรงเรียนเทศบาล

โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ

โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพคนพิการ

แนวทางท่ี 2.2 สงเสริมการศึกษาท้ังใน นอกระบบและตาม

อัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

โครงการจัดนิทรรศการและการแขงขันทักษะทางวิชาการ

โครงการอบรมภาษามลายู

โครงการอนุบาลสรางสรรค

โครงการสอบแขงขันคนเกง ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล

ภาษาตางประเทศใหนักเรียนในโรงเรียน

ดอยโอกาส ครอบครัวผูมีรายไดนอย และผูไรท่ีพ่ึง

โครงการสนับสนุนกองทุนการ ดําเนินงานสวัสดิการชุมชน

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2560

(ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)

ท่ี โครงการ

แผนป 2560

หนวยงานรับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

โครงการจัดอบรมเขาคาย ภาษาตางประเทศใหนักเรียนใน

โรงเรียน

5



51 12,600,000 12,600,000 สํานักการศึกษา            12,144,000

 เงินอุดหนุน  เงินอุดหนุน

52 300,000 300,000 สํานักการศึกษา   - 

53 4,228,000 4,228,000 สํานักการศึกษา             3,464,300

 เงินอุดหนุน  เงินอุดหนุน

54                 6,948,000                6,948,000 สํานักการศึกษา             6,820,000

 เงินอุดหนุน  เงินอุดหนุน

55                     80,000                    80,000 สํานักการศึกษา                  80,000

  เงินอุดหนุน   เงินอุดหนุน

56 10,922,550 10,922,550 สํานักการศึกษา         8,038,439.02  - กันเงิน

 เงินอุดหนุน  เงินอุดหนุน

57 38,400 38,400 สํานักการศึกษา                  38,400

 เงินอุดหนุน  เงินอุดหนุน

58 28,800 28,800 สํานักการศึกษา  28,800                

 เงินอุดหนุน  เงินอุดหนุน

แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ แลวเสร็จ อยูระหวาง
ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณท่ีใชจริง

59 400,000 400,000 สํานักการศึกษา  400,000

 เงินอุดหนุน  เงินอุดหนุน

60 200,000 200,000 สํานักการศึกษา                200,000

 เงินอุดหนุน  เงินอุดหนุน

61 4,000,000 4,000,000 สํานักการศึกษา                925,000

 เงินอุดหนุน  เงินอุดหนุน

62 450,000 450,000 สํานักการศึกษา   - 

 เงินอุดหนุน  เงินอุดหนุน

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2560

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

(ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)

ท่ี

โครงการอุดหนุนการพัฒนาปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน

โครงการ

แผนป 2560

หนวยงานรับผิดชอบ

โครงการอุดหนุนคาใชจายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง

โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)

โครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวัน

ใหโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

โรงเรียนบานสุไหงโก-ลก

โครงการอุดหนุนคาใชจาย

ในการติดต้ังระบบ Wireless Fidelity : WiFi

โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม)

ผลการดําเนินงาน

โครงการอุดหนุนการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ท่ีจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

หมายเหตุ

โครงการอุดหนุนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

โครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวัน

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน

ของคณะกรรมการสถานศึกษาและผูนําศาสนา

โครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวัน

สําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

โครงการอุดหนุนการพัฒนาการแหลงเรียนรูในโรงเรียน

โครงการอุดหนุนการพัฒนาการจัดการศึกษา
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63 50,000 50,000 สํานักการศึกษา  50,000                

 เงินอุดหนุน  เงินอุดหนุน

64 50,000 50,000 สํานักการศึกษา   - 

 เงินอุดหนุน  เงินอุดหนุน

65 1,006,000 1,006,000 สํานักการศึกษา                183,000

 เงินอุดหนุน  เงินอุดหนุน

66 5,917,200 5,917,200 สํานักการศึกษา  5,664,242

 เงินอุดหนุน  เงินอุดหนุน

67 1,810,100 1,810,100 สํานักการศึกษา             1,718,620

 เงินอุดหนุน  เงินอุดหนุน

68 1,108,040 1,108,040 สํานักการศึกษา             1,057,815

 เงินอุดหนุน  เงินอุดหนุน

แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ แลวเสร็จ อยูระหวาง
ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณท่ีใชจริง

69 1,095,960 1,095,960 สํานักการศึกษา             1,049,208

 เงินอุดหนุน  เงินอุดหนุน

70 1,480,300 1,480,300 สํานักการศึกษา             1,426,018

 เงินอุดหนุน  เงินอุดหนุน

71 399,000 399,000 สํานักการศึกษา  109,500              

 เงินอุดหนุน  เงินอุดหนุน

72 2,002,500 2,002,500 สํานักการศึกษา  1,829,000           

 เงินอุดหนุน  เงินอุดหนุน

73 363,980 363,980 สํานักการศึกษา                323,608

 เงินอุดหนุน  เงินอุดหนุน

74 186,900 186,900 สํานักการศึกษา                169,680

ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

โครงการอุดหนุนคาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับเด็กยากจน

ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

โครงการอุดหนุนคาเครื่องแบบนักเรียน

โครงการอุดหนุนคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน

หมายเหตุ

ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

โครงการอุดหนุนคาหนังสือเรียน 

ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

โครงการอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

โครงการอุดหนุนคาหนังสือเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

โครงการอุดหนุนคาเครื่องอุปกรณการเรียน

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2560

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ท่ี โครงการ

โครงการอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

โครงการอุดหนุนคาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับเด็กยากจน

(ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)

โครงการอุดหนุนคาเครื่องอุปกรณการเรียน

แผนป 2560

โครงการอุดหนุนการสงเสริมกิจกรรมรักการอาน

ในสถานศึกษา

โครงการอุดหนุนการจัดทําศูนยการเรียนรูสําหรับเด็ก

ปฐมวัยในสถานศึกษา

ผลการดําเนินงาน

ระดับประถมศึกษา

หนวยงานรับผิดชอบ
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 เงินอุดหนุน  เงินอุดหนุน

75 200,250 200,250 สํานักการศึกษา                181,800

 เงินอุดหนุน  เงินอุดหนุน

76 391,600 391,600 สํานักการศึกษา                355,520

 เงินอุดหนุน  เงินอุดหนุน

77 1,283,500 1,283,500 สํานักการศึกษา  1,201,900

 เงินอุดหนุน  เงินอุดหนุน

78 60,000  - สํานักการศึกษา   - 

แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ แลวเสร็จ อยูระหวาง
ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณท่ีใชจริง

79 200,000 โอนงบประมาณต้ัง สํานักการศึกษา                199,100  - 200,000 บ.

จายเปนรายการใหม (โอนเพ่ิม 200,000 บ.)

80 200,000 200,000 กองสวัสดิการสังคม   - 

81 200,000 200,000 สํานักปลัดฯ  264,351

82 175,000 175,000 สํานักการศึกษา  60,000                

83 100,000 100,000 กองสวัสดิการสังคม                  73,271

84 2,000,000 2,000,000 สํานักการศึกษา             2,572,404  - (โอนเพ่ิม 800,000 บ.)

85 200,000                    - สํานักการศึกษา   - 

โครงการอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย

โครงการจัดงานสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ

โครงการตาดีกาสัมพันธ

โครงการกลุมสนใจอาชีพ 

แนวทางท่ี 2.3 สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการการตอสูเพ่ือ

เอาชนะยาเสพติด

แนวทางท่ี 2.4 สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา           

 และนันทนาการ

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

โครงการรณรงคแกไขปญหายาเสพติด

โครงการอุดหนุนการรณรงค 

โรงเรียนเทศบาล 3 และ โรงเรียนเทศบาล 4 

โครงการอุดหนุนคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน

โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

โครงการฝกอบรมครูสอนภาษาตางประเทศ (ฉ.1)

โครงการจัดการแขงขันกีฬา

ชุมชนสัมพันธตานภัยยาเสพติด

แผนป 2560

โครงการอุดหนุนคาเครื่องแบบนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2560

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ท่ี

โครงการสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน

เพ่ือปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา

หมายเหตุ

(ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)
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86 2,805,000 2,805,000 สํานักการศึกษา             2,805,000

87 1,700,000                 - สํานักปลัดฯ   - 

88 50,000,000  - กองชาง   - 

89 510,000                   โอนงบประมาณไปต้ัง สํานักการศึกษา   -  - กันเงิน

จายเปนรายการใหม 510,000 บ.

แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ แลวเสร็จ อยูระหวาง
ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณท่ีใชจริง

90 80,000 80,000 กองสาธารณสุขฯ                  79,840

91 500,000 500,000 กองสาธารณสุขฯ   - 

92 400,000                   400,000                 กองสาธารณสุขฯ   - 

93 60,000                    60,000                   กองสาธารณสุขฯ  59,970                

94 20,000                    20,000                   กองสาธารณสุขฯ   - 

95 60,000 60,000 กองสาธารณสุขฯ                  13,600

96 420,000 420,000 กองสาธารณสุขฯ                420,000

97 30,000                    30,000                   กองสาธารณสุขฯ                  24,880

98 35,000 35,000 กองสาธารณสุขฯ   - 

99 120,000 120,000 กองสาธารณสุขฯ  109,825              

โครงการอบรมและศึกษาดูงานสาธารณสุขมูลฐานแก อสม.

โครงการอบรมและศึกษาดูงานสาธารณสุขมูลฐานแก อสม.

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

(ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)

หนวยงานรับผิดชอบ หมายเหตุท่ี

ผลการดําเนินงาน

1.1 กลุมเสี่ยง

แกผูประกอบการจําหนายอาหาร

1.2 กลุมเด็กวัยเรียน

โครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา

โครงการพัฒนางานสาธารณสุขของ อสม.

โครงการควบคุมและปองกัน โรคติดตอประจําถิ่นในชุมชน

พัฒนาแผงลอย จําหนายอาหารใหถูกหลักสุขาภิบาล

โครงการอบรมจัดระเบียบ

โครงการสนับสนุนระบบการแพทยฉุกเฉิน

โครงการกอสรางอาคารกีฬา (มวยไทย)

โครงการปองกันและแกไข ปญหายาเสพติด

ในกิจกรรมการกอสรางลานกีฬา/สนามกีฬา

แผนป 2560

โครงการ

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2560

โครงการกอสรางหลังคาคลุมอัฒจันทรสนามฟุตซอล (ฉ.2)

โครงการสงเสริมและพัฒนางานสุขาภิบาลอาหาร

แนวทางท่ี 2.5 สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจน

การพัฒนาดานการสาธารณสุข

โครงการกอสรางอาคารโรงพลศึกษาความจุ 1,000 ท่ีน่ัง

โครงการอบรมดานสาธารณสุขในกลุมตางๆ

(กลุมผูประกอบการ)

ผูประกอบการกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ

โครงการอบรมดานสาธารณสุขในกลุมตางๆ
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155,652,080           102,982,080 44 1 1 17 88,895,206.57    

แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ แลวเสร็จ อยูระหวาง
ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณท่ีใชจริง

100 1,176,000 1,176,000 กองชาง  1,120,519.40

101 336,000                   336,000                 สถานีขนสง                336,000

102 336,000                   336,000                 สํานักปลัดฯ                301,000

103 1,000,000                 - สํานักปลัดฯ   - 

104 1,340,560 โอนงบประมาณไปต้ัง กองสาธารณสุขฯ   -  - กันเงิน

จายเปนรายการใหม 1,340,560 บ.

4,188,560 1,848,000 3 0 1 1 1,757,519.40      

ในกิจกรรมติดต้ังกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) พรอมติดต้ัง

รวมยุทธศาสตรท่ี 2 

(ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)

แผนป 2560 ผลการดําเนินงาน

หนวยงานรับผิดชอบ

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2560

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ท่ี โครงการ

โครงการติดต้ังกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)

หมายเหตุ

โครงการจางเหมาผูรักษาความปลอดภัย

ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม            

และการรักษาความสงบเรียบรอย

แนวทางท่ี 3.1 พัฒนาศักยภาพของทองถิ่นในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบเรียบรอยใน

ทองถิ่นโครงการจางเหมารักษาความปลอดภัย

สวนสาธารณของเทศบาล

สํานักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

โครงการจางเหมาเฝาระวังความปลอดภัย

สถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

พรอมติดต้ัง (อาคารศูนยอาหารเทศบาล) (ฉ.1)

รวมยุทธศาสตรท่ี 3 
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แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ แลวเสร็จ อยูระหวาง
ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณท่ีใชจริง

105 120,000                   120,000                 กองสาธารณสุขฯ                  74,100

106 1,000,000 1,000,000 กองสาธารณสุขฯ                974,818

107 996,030                   996,030                 กองสาธารณสุขฯ                995,958

108 27,000 27,000 กองคลัง                126,213  - (โอนเพ่ิม 99,300 บ.)

109 เงินอุดหนุน  - กองวิชาการฯ   - 

110 1,000,000 1,000,000 กองสวัสดิการสังคม  278,680              

3,143,030               3,143,030             5 0 0 1 2,449,769          

111 150,000                   150,000                 กองสาธารณสุขฯ                148,580

112 400,000                   400,000                 กองสาธารณสุขฯ   - 

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2560

รวมยุทธศาสตรท่ี 4 

ดานการจัดการความสะอาดและส่ิงแวดลอมภายในเมือง

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

หมายเหตุ

โครงการฝกอบรมอาชีพและแกไขปญหาความยากจน

ตามแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียง

โครงการสุไหงโก-ลก เมืองตนแบบ

(ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)

ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

แนวทางท่ี 4.2 สงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการเชาท่ีดินการรถไฟบริเวณซุมขายอาหาร สวนรื่นอรุณ

โครงการเทศกาลอาหารจานเด็ด

โครงการเชาท่ีดินการรถไฟ (ตลาดรถไฟ)

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน       

 พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว

แนวทางท่ี 4.1 สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถิ่น

และเมืองชายแดน เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน

โครงการถนนคนเดิน

โครงการรักษแมนํ้าโก-ลก

แนวทางท่ี 5.1 อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ผลการดําเนินงาน

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2560

โครงการ

แผนป 2560

หนวยงานรับผิดชอบท่ี
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แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ แลวเสร็จ อยูระหวาง
ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณท่ีใชจริง

113 100,000                   100,000                 กองชาง   - 

114 2,873,000                2,873,000               กองชาง  2,780,967.74

115 12,000,000              12,000,000             กองชาง   -  - กันเงิน

12,000,000 บ.

116 2,000,000                 - กองชาง   - 

117 500,000                    - กองชาง   - 

118 2,830,000                โอนงบประมาณไปต้ัง กองชาง   -  - กันเงิน

จายเปนรายการใหม 2,830,000 บ.

119 4,000,000                4,000,000               กองสาธารณสุขฯ  817,580.65  - กันเงิน 2,670,000

120 950,000 950,000 กองสาธารณสุขฯ         1,254,177.42  - (โอนเพ่ิม 400,000 บ.)

121 1,620,000 1,620,000 กองสาธารณสุขฯ         1,533,193.50

122 3,000,000                3,000,000               กองสาธารณสุขฯ   -  - กันเงิน

123 15,000,000               - กองสาธารณสุขฯ   - 

45,423,000             25,093,000            4 2 2 5       6,534,499.31

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ท่ี โครงการ

แผนป 2560

หนวยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ผลการดําเนินงาน

(ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)

(ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)

ดูแลรักษาสวนสาธารณะของเทศบาล

โครงการจางเหมาบุคคลภายนอก 

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2560

โครงการกอสรางบอบําบัดส่ิงปฏิกูล จํานวน 32 บอ

รวมยุทธศาสตรท่ี 5 

โครงการจัดซ้ือไฟประดับตกแตง

โครงการจางเหมาบุคคลภายนอก

โครงการจางเหมาบุคคลภายนอก

ดําเนินการขนยายและฝงกลบขยะ

รักษาความสะอาดภายในชุมชน

โครงการศึกษาความเหมาะสมระบบบําบัดนํ้าเสียรวม

ดําเนินการดูแลตลาดสดเทศบาล (ตลาดรถไฟ)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนแนวกําแพงสวนหนาโรงพยาบาล (ฉ.2)

แนวทางท่ี 5.3 จัดทําระบบกําจัดขยะและส่ิงปฎิกูลตลอดจน

ระบบบําบัดนํ้าเสีย

โครงการกอสรางและปรับปรุงภูมิทัศนภายในสวนรื่นอรุณ (ฉ.2)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสวนรื่นอรุณ

แนวทางท่ี 5.2 ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง

โครงการเชาท่ีดินรถไฟ

โครงการจางเหมาเอกชน
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แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ แลวเสร็จ อยูระหวาง
ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณท่ีใชจริง

124 800,000 800,000 กองสวัสดิการสังคม   - 

125 2,000,000 2,000,000 สํานักการศึกษา             1,094,395

126 7,000 7,000 สํานักการศึกษา   - 

127 1,000,000 1,000,000 สํานักการศึกษา  1,057,799            - (โอนเพ่ิม 500,000 บ.)

128 200,000                   200,000                 กองสวัสดิการสังคม                172,060

129 50,000                    50,000                   สํานักการศึกษา   - 

130 100,000                   100,000                 สํานักการศึกษา                100,000

131 4,000,000                 - สํานักการศึกษา   - 

132 70,000                    70,000                   กองสวัสดิการ ฯ                  61,330

8,227,000               4,227,000             5 0 0 4 2,485,584          

6.1 สงเสริมการอนุรักษ  ฟนฟู  สืบทอดจารีตประเพณี  

ศิลปวัฒนธรรม

หมายเหตุท่ี

โครงการอุดหนุนศาลเจาแมโตะโมะ

แผนป 2560

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย-มาเลเซีย

โครงการจัดงานสงเสริมประเพณีศาสนา วัฒนธรรมทองถิ่น

โครงการอุดหนุนสันนิบาต เทศบาลจังหวัดนราธิวาส

โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญตางๆ

ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ    

 ภูมิปญญาทองถ่ิน

แนวทางท่ี 6.2 เสริมสรางทํานุบํารุงศาสนา ตลอดจน

ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น

โครงการสงเสริมการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน

โครงการอบรมผูสอนคัมภีรกุรอานในเขตเทศบาล

ผลการดําเนินงาน

โครงการอุดหนุนกิจการดานศาสนา

แนวทางท่ี 6.3 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  

  ของเด็ก เยาวชนและประชาชน

โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกเยาวชน

รวมยุทธศาสตรท่ี 6 
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แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ แลวเสร็จ อยูระหวาง
ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณท่ีใชจริง

133 1,000,000                1,000,000               สํานักปลัดฯ                258,825

134 20,000 20,000 สํานักปลัดฯ   -  - โครงการท่ี 134

ไดดําเนินการ

135 700,000                   700,000                 สํานักการศึกษา   - แตไมไดใช

งบประมาณ

136 635,000                   635,000                 สํานักการศึกษา                   5,100

137 50,000  - ทุกกอง   - 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

(ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)

ท่ี โครงการ

แผนป 2560

โครงการสงเสริมสนุบสนุน ใหบุคลากรของเทศบาล

โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาความรูทางวิชาการ

และทัศนศึกษาดูงานของพนักงาน ครูเทศบาลศูนยเด็กเล็ก

ครูสอนศาสนาและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

หมายเหตุ

และความตระหนักตอการปองกันและตอตานการทุจริต

เขารับการประชุมฝกอบรมการสรางจิตสํานึก

โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล 

ลูกจางประจํา และพนักงานดีเดน            

หนวยงานรับผิดชอบ

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2560

ผลการดําเนินงาน

โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน

ยุทธศาสตรท่ี 7 ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางท่ี 7.1 พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรม

จริยธรรมแกบุคลากรในองคกร
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138 10,000                     - กองวิชาการฯ   - 

139 44,000 44,000 กองคลัง                  40,000

140 7,900 7,900 กองคลัง                   6,200

141 12,000 12,000 กองคลัง                  11,800

แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ แลวเสร็จ อยูระหวาง
ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณท่ีใชจริง

142 3,000 3,000 กองคลัง  2,400

143 22,000 22,000 กองคลัง                  22,000

144 44,000 โอนงบประมาณไปต้ัง กองคลัง   -  - กันเงิน

จายเปนรายการใหม 44,000 บ.

145 6,200 โอนงบประมาณไปต้ัง กองคลัง   -  - กันเงิน

จายเปนรายการใหม 6,200 บ.

146 56,000 56,000 กองสวัสดิการสังคม                  48,400

147 16,000                    16,000                   กองสวัสดิการสังคม  16,000                

148 3,300 3,300 กองสวัสดิการสังคม  3,200

149 3,200                      3,200                     กองสวัสดิการสังคม  3,000                 

150 1,383,000 1,383,000 กองสวัสดิการสังคม             1,106,400

151 18,000                    18,000                   กองสวัสดิการสังคม  14,600                

152 250,000                   250,000                 กองสวัสดิการสังคม                250,000

153 23,000 23,000 สถานธนานุบาลฯ   - 

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

โครงการจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟ (ฉ.2)

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2560

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

หนวยงานรับผิดชอบ

โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน

แนวทางท่ี 7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช 

ตลอดจนสถานท่ีในการปฏิบัติงาน

โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา

โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ

โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล แบบท่ี 1 

(ฉ.2)

โครงการจัดซ้ือเครื่องโทรศัพท

โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร

โครงการสรางการมีสวนรวมของประชาชน

ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แผนป 2560

โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี

(ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)

สําหรับประมวลผล แบบท่ี 1 

โครงการกอสรางท่ีทําการชุมชนอริศรา

ท่ี โครงการ

โครงการจัดซ้ือเครื่องขยายเสียงโฆษณาติดรถยนต

โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอร 

โครงการจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟ

โครงการจัดซ้ือเครื่องโทรสาร

โครงการกอสรางศูนยเรียนรูผูสูงอายุ สวนรื่นอรุณ (เพ่ิมเติม)

โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพ Dot Matrix Printer แบบแครยาว
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154 11,600                    11,600                   สถานธนานุบาลฯ  10,600                

155 30,000 30,000 สถานธนานุบาลฯ   - 

156 410,500 410,500 กองสาธารณสุข                410,000

157 59,000 59,000 กองสาธารณสุขฯ                  59,000

158 700,000 700,000 กองสาธารณสุขฯ            379,323.30

แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ แลวเสร็จ อยูระหวาง
ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณท่ีใชจริง

159 5,798,000 5,798,000 กองสาธารณสุขฯ             5,795,000

160 9,400 9,400 กองสาธารณสุขฯ                   9,400

161 1,530,000 1,530,000 กองสาธารณสุขฯ             1,530,000

162 3,800,000 3,800,000 กองสาธารณสุขฯ             3,790,000

163 32,000                    32,000                   กองสาธารณสุขฯ                  32,000

164 6,600                      6,600                     กองสาธารณสุขฯ                   6,600

165 1,000,000                โอนงบประมาณไปต้ัง กองสาธารณสุขฯ   -  - กันเงิน

จายเปนรายการใหม 750,000 บ.

166 58,464                    โอนงบประมาณไปต้ัง กองสาธารณสุขฯ   -  - กันเงิน

จายเปนรายการใหม 76,000 บ.

167 500,000                   โอนงบประมาณไปต้ัง กองสาธารณสุขฯ   -  - กันเงิน

จายเปนรายการใหม 500,000 บ.

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (ฉ.1)

โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา

หนวยงานรับผิดชอบ

โครงการกอสรางและปรับปรุงอาคารซอมบํารุง

บริเวณศูนยกําจัดขยะมูลฝอย

บริเวณอาคารศูนยอาหารอเนกประสงค (ตลาดขี้แพะ)

โครงการจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟ

โครงการ

โครงการจัดซ้ือเกาอี้ทํางาน

โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะแบบอัดทาย

โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร

โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในบริเวณฌาปนสถาน

รั้วตาขายรอบบริเวณ (ฉ.1)

โครงการกอสรางอาคารกักสัตวเพ่ือคัดกรองโรคติดตอพรอม

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค

ภายในบริเวณฌาปนสถานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

(ลานจอดรถ) พรอมกั้นหองคอนโทรลเครื่องปมนํ้าและ

บอบําบัดนํ้าเสีย อาคารศูนยอาหารเทศบาลฯ (ฉ.1)

โครงการติดต้ังตะแกรงเหล็กฉีกระหวางชั้นท่ี 1 กับชั้นใตดิน

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2560

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

(ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)

ท่ี

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

แผนป 2560

โครงการจัดซ้ือเครื่องพนหมอกควัน

โครงการปรับปรุงศูนยอาหาร

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (เพ่ิมเติม)

โครงการจัดซ้ือตูเย็น
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168 100,000                   โอนงบประมาณไปต้ัง กองสาธารณสุขฯ   -  - กันเงิน

จายเปนรายการใหม 100,000 บ.

169 66,000 66,000 สํานักปลัดฯ  66,000

170 9,900                      9,900                     สํานักปลัดฯ  9,900                 

171 9,600                      9,600                     สํานักปลัดฯ  9,600                 

แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ แลวเสร็จ อยูระหวาง
ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณท่ีใชจริง

172 3,500                      3,500                     สํานักปลัดฯ                   3,500

173 15,000 15,000 สํานักปลัดฯ                  13,500

174 3,000                      3,000                     สํานักปลัดฯ                   3,000

175 23,000 23,000 สํานักปลัดฯ                  22,000

176 800,000                   800,000                 สํานักปลัดฯ                690,000

177 560,000 560,000 สํานักปลัดฯ   -  - กันเงิน

560,000 บ.

178 241,000 โอนงบประมาณไปต้ัง สํานักปลัดฯ   -  - กันเงิน

จายเปนรายการใหม 281,280 บ.

179 100,000 โอนงบประมาณไปต้ัง สํานักปลัดฯ   -  - กันเงิน

จายเปนรายการใหม 100,000 บ.

180 1,000,000  - สํานักปลัดฯ   - 

181 19,500,000  - สํานักปลัดฯ   - 

182 42,000  - สํานักปลัดฯ   - 

183 3,200 3,200 สถานีขนสง                   2,800

โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร

โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุค (ฉ.1)

โครงการจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟ

แผนป 2560

โครงการจัดซ้ือพัดลมโคจรและวัสดุอุปกรณ 

โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา

โครงการจัดซ้ือกลองโทรทัศนวงวจรปด

โครงการปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอร (ฉ.1)

พรอมติดต้ังบริเวณอาคารศูนยอาหารฯ (ฉ.2)

พระบรมฉายาลักษณบริเวณหนาเทศบาล (ฉ.1)

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2560

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

(ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)

โครงการปรับปรุงหองประชุมเทศบาล (ฉ.1)

หนวยงานรับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

อาคารงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟ

โครงการปรับปรุงสํานักงานเทศบาลช้ันลาง (ฉ.1)

โครงการท่ี

โครงการมุงหลังคาเมทีลชีท 

หมายเหตุ

โครงการจัดทําซุมหลังคาคลุมสําหรับประดิษฐาน

โครงการจัดซ้ือตูใสแฟมเอกสาร

โครงการจัดซ้ือเกาอี้ทํางาน

โครงการจัดซ้ือเกาอี้บารสูงมีพนักพิงหมุน

โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ

17



184 10,000 10,000 สถานีขนสง                   8,600

185 4,400                      4,400                     สถานีขนสง                   4,400

186 9,000 9,000 สถานีขนสง                   9,000

187 3,500 3,500 สถานีขนสง                   3,500

188 66,000                    66,000                   สํานักการศึกษา                  66,000

แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ แลวเสร็จ อยูระหวาง
ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณท่ีใชจริง

189 12,000 12,000 สํานักการศึกษา                  12,000

190 9,600                      9,600                     สํานักการศึกษา                   8,400

191 61,600                    61,600                   สํานักการศึกษา                  61,600

192 53,750 53,750 สํานักการศึกษา                  53,000

193 13,000 13,000 สํานักการศึกษา  13,000                

194 7,800                      7,800                     สํานักการศึกษา                   7,400

195 30,400 30,400 สํานักการศึกษา                  29,500

196 198,000                   198,000                 สํานักการศึกษา                198,000

197 1,983,200 1,983,200 สํานักการศึกษา             1,983,000

198 63,000                    63,000                   สํานักการศึกษา  63,000                

199 38,000                    38,000                   สํานักการศึกษา                  38,000

โครงการจัดซ้ือโตะโฟเมกาขาวพับได และเกาอี้เด็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโก-ลกเทพวิมล

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2560

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุท่ี

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล

หนวยงานรับผิดชอบ

โครงการจัดซ้ือตูเหล็ก

โครงการจัดซ้ือโทรทัศน LED 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอะหมาดียะห

โครงการจัดซ้ือเครื่องทํานํ้าเย็น

โครงการจัดซ้ือจานดาวเทียม

(ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)

โครงการติดต้ังกันสาดและเปล่ียนบานประตู

อาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 1

แผนป 2560

โครงการสรางอางลางหนาแปรงฟนใหนักเรียน

โครงการจัดซ้ือรถเข็นสัมภาระ

โครงการกอสรางหอประชุม โรงเรียนเทศบาล 1 

โครงการปูพ้ืนกระเบ้ืองขางหองอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 2

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอะหมาดียะห

โครงการจัดซ้ืออุปกรณกระจายสัญญาณ โรงเรียนเทศบาล 1

โครงการจัดซ้ือโตะทํางาน

โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร

ชนิด LED สีแบบ Network สํานักการศึกษา

โครงการจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟ สํานักการศึกษา

โครงการจัดซ้ือโตะโฟเมกาขาวพับได ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

มัสยิดอัลอามีนและศูนยพัฒนาเด็กมัสยิดอะหมาดียะห

โครงการ
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200 44,000                    44,000                   สํานักการศึกษา  44,000

201 17,000                    17,000                   สํานักการศึกษา                  17,000

แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ แลวเสร็จ อยูระหวาง
ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณท่ีใชจริง

202 1,300,000                1,300,000               สํานักการศึกษา   - กันเงิน

1,300,000 บ.

203 27,000                    27,000                   สํานักการศึกษา  27,000                

204 350,000                   350,000                 สํานักการศึกษา                350,000

205 184,000                   184,000                 สํานักการศึกษา  184,000              

206 474,000                   474,000                 สํานักการศึกษา                474,000

207 500,000                   500,000                 สํานักการศึกษา                495,000

208 888,900                   888,900                 สํานักการศึกษา                888,000

209 200,000                   200,000                 สํานักการศึกษา  200,000              

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน 

บริเวณดานหลังอาคารชงโคและอาคารโยทะกา

โรงเรียนเทศบาล 3 

โครงการปรับปรุงหองสมุด เปนแหลงเรียนรู

โรงเรียนเทศบาล 3 

โครงการจัดซ้ือโตะประชุมพรอมเกาอี้ โรงเรียนเทศบาล 2 

โครงการจัดซ้ือโตะ - เกาอี้ สําหรับครูผูสอน

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาอาคารโรงยิม

โครงการกอสรางและปรับปรุงอาคารเรียนบุษราคัม

โรงเรียนเทศบาล 4 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

(ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)

ท่ี โครงการ

แผนป 2560

หนวยงานรับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

โรงเรียนเทศบาล 2

โครงการปรับปรุงสนามเปตอง โรงเรียนเทศบาล 2

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน 

โรงเรียนเทศบาล 2 และ

โรงเรียนเทศบาล 4 

โครงการจัดซ้ือชุดเครื่องขยายเสียงพรอมอุปกรณอื่นๆ

โรงเรียนเทศบาล 2 

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2560

บริเวณอาคารปาริชาตกับอาคารวาสนา โรงเรียนเทศบาล 3 

โครงการจัดซ้ือกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)

และอุปกรณตางๆ พรอมติดต้ัง

โรงเรียนเทศบาล 1
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210 101,000 101,000 สํานักการศึกษา                100,000

แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ แลวเสร็จ อยูระหวาง
ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณท่ีใชจริง

211 96,000                    96,000                   สํานักการศึกษา                  96,000

212 500,000                   500,000                 สํานักการศึกษา                490,000

213 241,600                   โอนงบประมาณ สํานักการศึกษา                241,000  - 241,000 บาท

214 800,000                   โอนงบประมาณไปต้ัง สํานักการศึกษา   -  - กันเงิน

จายเปนรายการใหม 675,000 บ.

215 800,000                    - สํานักการศึกษา   - 

216 275,000                    - สํานักการศึกษา   - 

217 15,000                    โอนงบประมาณไปต้ัง สํานักการศึกษา                  15,000  - 15,000 บาท

จายเปนรายการใหม

218 1,273,000                โอนงบประมาณไปต้ัง สํานักการศึกษา   -  - กันเงิน

จายเปนรายการใหม 1,273,000 บ.

219 25,000                    25,000                   กองวิชาการฯ                  18,600

220 54,000                    54,000                   กองวิชาการฯ                  53,000

221 23,000 23,000 กองวิชาการฯ                  22,000

222 5,000 5,000 กองวิชาการฯ                   4,990

โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานมัลติมีเดีย

(ตัดตอ งานกราฟฟกและวิดีโอ)

โรงเรียนเทศบาล 4 

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2560

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

(ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)

ท่ี โครงการ

แผนป 2560

หนวยงานรับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

โครงการจัดซ้ือเครื่องขยายเสียงสําหรับติดต้ังรถประชาสัมพันธ

โครงการติดต้ังกันสาดขางอาคารบุษราคัม

โรงเรียนเทศบาล 4 

โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ

โครงการจัดซ้ือเครื่องบันทึกเสียง

โครงการปรับปรุงสนามแบดมินตัน (ฉ.1)

โครงการตอเติมสนามแบดมินตัน (ฉ.1)

โครงการจัดซ้ืออุปกรณออกกําลังกาย (ฉ.1)

โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลหญาเทียม (ฉ.2)

โครงการปรับปรุงซอมแซม หองนํ้าอาคารไพลิน

โรงเรียนเทศบาล 4 

โครงการจัดซ้ือเครื่องเลนสนาม โรงเรียนเทศบาล 3 

โครงการปรับปรุงซอมแซม หองออกกําลังกายและหอง

ประชุมมหาราช (ฉ.1)

โครงการจัดซ้ือโตะหมูบูชาหนาแปดชุดเจ็ด (ฉ.1)
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223 3,200 3,200 กองวิชาการฯ                   2,800

224 14,400                    14,400                   กองชาง  14,400                

225 1,300                      1,300                     กองชาง  1,300                 

แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ แลวเสร็จ อยูระหวาง
ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณท่ีใชจริง

226 22,000 22,000 กองชาง                  22,000

227 16,000 16,000 กองชาง                  16,000

228 6,400 6,400 กองชาง                   6,000

229 828,260 828,260 กองชาง   -  - กันเงิน

828,260 บ.

230 7,900 7,900 กองชาง                   6,200

231 โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 8,500 8,500 กองชาง                   8,500

232 120,000 120,000 กองชาง  120,000

233 1,260,000                1,260,000               กองชาง             1,255,000

234 63,000                    63,000                   กองชาง                  57,500

235 1,500                      1,500                     กองชาง  1,500                 

236 295,000                   โอนงบประมาณไปต้ัง กองชาง   -  - กันเงิน

จายเปนรายการใหม 295,000 บ.

237 66,000                    โอนงบประมาณไปต้ัง กองชาง   -  - กันเงิน

จายเปนรายการใหม 66,000 บ.

238 8,400                      โอนงบประมาณไปต้ัง กองชาง   -  - กันเงิน

จายเปนรายการใหม 8,400 บ.

239 7,700                      โอนงบประมาณไปต้ัง กองชาง   -  - กันเงิน

จายเปนรายการใหม 7,700 บ.

แนวทางท่ี 7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบระบบบริหารจัดการองคกร

ตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการจัดซ้ือเครื่องถายเอกสาร

โครงการจัดซ้ือรถบรรทุก 6 ลอ 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ท่ี โครงการ

แผนป 2560

หนวยงานรับผิดชอบ

โครงการจัดซ้ือเกาอี้สํานักงาน

โครงการจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟ

โครงการจัดซ้ือตูเหล็ก 4 ล้ินชัก

(ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

โครงการจัดซ้ือเครื่องกําเนิดไฟฟา

(ink jet) (ฉ.2)

โครงการจัดซ้ือซุมถวายดอกไมจันทรพรอมติดต้ัง (ฉ.2)

โครงการจัดซ้ือตูไม

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2560

โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร 

สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 

โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานสํานักงาน

โครงการจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟ

โครงการจัดซ้ือกลองโทรทัศนวงจรปด

โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา

โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1

(ฉ.2)

โครงการจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟ (ฉ.2)

โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก 
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240 168,000 168,000 สถานีขนสง  168,000

แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ แลวเสร็จ อยูระหวาง
ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณท่ีใชจริง

241 100,000 100,000 กองสวัสดิการสังคม   - 

242 100,000 100,000 กองสวัสดิการสังคม  23,610

243 108,000  - กองสวัสดิการสังคม   - 

244 700,000 700,000 กองสวัสดิการสังคม  720,420              

245 100,000 100,000 สํานักปลัดฯ                  50,290

246 30,000  - สํานักปลัดฯ   - 

55,520,674             28,949,310            83 0 17 14 23,381,658.30    

314,998,344           166,542,420          154 16 25 51 132,213,645.16  

โครงการวันเทศบาล

โครงการวันทองถิ่นไทย

แนวทางท่ี 7.4 สงเสริมและสรางทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติงาน

เพ่ือประชาชน

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2560

ภายในสํานักงานกองสวัสดิการสังคม

รวมยุทธศาสตร

โครงการจางเหมารักษาความสะอาดสถานีขนสง

ยุทธศาสตรท่ี 7 

โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของกลุมพลังมวลชนตางๆ

โครงการฝกอบรมและจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน

โครงการจัดทําแผนชุมชน

โครงการจางเหมาเอกชนดําเนินการรักษาความสะอาด

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

(ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)

ท่ี โครงการ

แผนป 2560

หนวยงานรับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
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แผนติดตามประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ หนา ๑ 
 

สวนท่ี ๑ 
หลักการและเหตุผล 

 

 การนําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) สูกระบวนการของการแปลงแผนพัฒนาสามปไปสูการ
ปฏิบัติ และการติดตามประเมนิผลแผนพฒันาของเทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก ไดดําเนินการตามแนวทางระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และหนังสือแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีรายละเอียดข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติดังตอไปน้ี 
 

1. การนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติ 
 การนําแผนไปสูการปฏิบัติเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีการดําเนินการตามขอกําหนดของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ โดยผูบริหารทองถ่ินใชแผนพัฒนาที่อนุมัติแลว และนําไปปฏิบัติแจ งสภา
ทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ อําเภอ หนวยงานที่เกี่ยวของ และประกาศใหประชาชน
ทราบและใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม และใหมีการจัดทําแผนดําเนินงาน เพื่อใหมีการระบุชวงระยะเวลาในการดําเนินการของแตละ
โครงการ/กิจกรรม ตามที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณดําเนินการ 
 

2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)          
พ.ศ.๒๕๕๙ ไดมีการกําหนดใหองคกรที่ทําหนาที่ที่เกี่ยวของกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังน้ี 

2.1 องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลพัฒนา ใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ัง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินประกอบดวย 

1)  สมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน (กรรมการ) 
2)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินที่ประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน (กรรมการ) 
3)  ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่สภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน (กรรมการ) 
4)  หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน (กรรมการ) 
5)  ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน (กรรมการ) 
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทําหนาที่เปนประธานคณะกรรมการและ

กรรมการอีกคนหน่ึงเปนเลขานุการของคณะกรรมการ 
 

2.2 การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

1)  กําหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ

ผูบริหารทองถ่ินเพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ินพรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและ 



แผนติดตามประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ หนา ๒ 
 

 เสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน
โดยอยางนอยปละสองครั้งภายใน เดือนเมษายน และภายใน เดือนตุลาคม           
ของทุกป 

4) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรจาก
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่ไดใหอํานาจในการกาํหนดแนวทางและวิธีการข้ันตอนในการ
ประเมินผลแผนพัฒนาในสวนของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ไดกําหนดรูปแบบและ
วิธีการข้ันตอนการประเมินไวดังน้ี 
4.1 จะทําการประเมินผลเมื่อมีการดําเนินโครงการแลวเสร็จโดยรวบรวมทั้งผลการ

ดําเนินงานโครงการงบประมาณที่ไดรับอนุมัติเปรยีบเทยีบกบังบประมาณทีใ่ช
จริงปญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนหลักฐาน/แหลงขอมูลที่ใชประกอบการ
ประเมินผลประโยชน/ผลที่คาดวาจะไดรับจากโครงการบันทึกลงในระบบ
สารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใชจาย
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-plan) 

4.2 ทําการเก็บรวบรวมขอมูลประมวลผลและวิเคราะหขอมูลตอคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกแลว รายงานผล
พรอมขอเสนอแนะตอคณะผูบริหารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และเสนอสภา
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คณะกรรมพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกทราบ
และปดประกาศใหประชาชนทราบโดยทั่วกันตอไป 
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เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ไดถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ขอ ๒๘ จึงแตงต้ังคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ที่ ๙๔๗/๒๕๖๐ เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ประกอบดวย 
 

(๑) นายเกษม  บุญทิพย      กรรมการ 
 สมาชิกสภาเทศบาล 

(๒) นายเรวัต  อุมา      กรรมการ 
 สมาชิกสภาเทศบาล 

(๓) นายธนภัทร  พีรนันทสิทธ์ิ     กรรมการ 
 สมาชิกสภาเทศบาล 

(๔) นายดุสิต บุญจุน      กรรมการ 
 ผูแทนประชาคมเมือง 

(๕) นายเจะบือราเฮง  ดอเลาะ     กรรรมการ 
 ผูแทนประชาคมเมือง 

(๖) ผูแทนโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก    กรรมการ 
(๗) ผูแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒  กรรมการ 
(๘) นายไพรัตน  คงหมั่น      กรรมการ 

 ผูอํานวยการกองชาง 

(๙) นายสหพงศ  พรหมสุทธ์ิ     กรรมการ 
 ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 (๑๐) นายกิตติ  หวังธรรมมั่ง     กรรมการ 
  ผูทรงคุณวุฒ ิ
 (๑๑) นายพิชัย  ทองชมพูนุช     กรรมการ 
  ผูทรงคุณวุฒ ิ
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ประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง       
สุไหงโก-ลก ประกอบดวย 
 

 (๑) นายกิตติ  หวังธรรมมั่ง     ประธานกรรมการ 

  (ผูทรงคุณวุฒิ) 
 (๒) นายสหพงศ  พรหมสทุธ์ิ     กรรมการและเลขานุการ 

  (ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน) 
 
 

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๑.กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๒.ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๓.ไดยกเลิกความใน (๓) ของขอ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เดิมรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ โดยท่ัวกันอยางนอยปละหน่ึงคร้ังภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป ทั้งน้ีใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  
และใหใชขอความตอไปน้ีแทน (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ินเพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบ
หาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา   
สามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองคร้ังในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 
๔.แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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๓. แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (ตามคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทํา
และแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน) 
 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ประจําป ๒๕๖๐ 

โดยใชแบบในการประเมินผล คือ 

แบบท่ี 1 แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนแบบประเมินตนเองใน
การจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยจะทําการประเมินและรายงานทกุๆ ครั้งหลังจาก
ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 
แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภายใตแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) 
โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ ๓ เดือน เริ่มต้ังแตสิ้นสุดการ
ดําเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม ไตรมาสที่ ๑, (เดือนมกราคม - มีนาคม) ไตรมาสที่ ๒, (เดือนเมษายน - 
มิถุนายน) ไตรมาสที่ ๓ และ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) ไตรมาสท่ี ๔ 
แบบท่ี ๓ แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร  เปนแบบประเมินตนเองโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรที่กําหนดไว  
และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ ๑ ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 
แบบที่ ๓/๒ เปนแบบประเมินผลความพึงพอใจ ตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
ภาพรวม โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละ
ยุทธศาสตร โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ  
 

4. การกําหนดระยะเวลาในการตดิตามและประเมินผล 

การติดตามผลการดําเนินงานจะดําเนินการประเมินผลแผนพัฒนาของปงบประมาณน้ันจะมี
การติดตามประเมินผลปละ ๒ ครั้ง หรือขณะดําเนินการเพื่อประเมินสถานการณปญหาอุปสรรคตางๆ        
เพื่อปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานใหเปนไปตามระยะเวลากําหนด บรรลุเปาหมายทีวางไวและติดตาม
โครงการหลังแลวเสร็จเพื่อสรุปผลสําเร็จของโครงการ สวนการประเมินผลการดําเนินการจะมีการติดตาม        
๒ ครั้ง คือ ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกป เพื่อสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา นําเสนอสภาเทศบาลเมอืงสไุหงโก-ลก คณะกรรมพัฒนาเทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก และปดประกาศ
ใหประชาชนทราบ เพื่อสรางกระบวนการตรวจสอบใหเกิดความโปรงใส  
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สวนท่ี ๒ 
แผนยุทธศาสตร วิสัยทัศน จุดมุงหมาย และแนวทางการพัฒนา 

 

 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ไดจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ใหมีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส และยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตรเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และแผนชุมชน ใหสามารถบูรณาการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสามารถใชเปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจายและแผนการดําเนินงาน 
  

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
 

 ๑.วิสัยทัศน 
“สุไหงโก-ลก เมืองแหงการศึกษา กีฬาและทองเที่ยว คุณภาพชีวิตประชาชนดี มีโครงสรางพื้นฐานได

มาตรฐาน” 
 

๒.พันธกิจ 
 ๑. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร 
 ๒. สงเสริมอาชีพ งานสวัสดิการชุมชน การจัดการศึกษา การปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อ
เอาชนะยาเสพติด กีฬา นันทนาการและการสาธารณสุข ตลอดทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อรองรับเขาสู
ประชาคมอาเซียน 
 ๓. สงเสริมประชาธิปไตย การมีสวนรวมของประชาชน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการ
รักษาความสงบเรียบรอยของทองถ่ิน 
 ๔. สงเสริมการตลาด การคา กางลงทุน เมืองชายแดน การทองเที่ยว เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
ตลอดทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑชุมชน โครงการตามแนวพระราชดําริ และหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๕. อนุรักษ ฟนฟู และสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การปรับปรุง
ภูมิทัศน การกําจัดขยะ สิ่งปฏิกูล บําบัดนํ้าเสีย 
 ๖. อนุรักษ ฟนฟู จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุ โบราณสถาน ภูมิปญญาทองถ่ิน  
ทํานุบํารุงศาสนา และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
 ๗. พัฒนาประสทิธิภาพการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนติดตามประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ หนา ๗ 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
๗ ยุทธศาสตรการพัฒนา ๓๗ แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี ๑  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 ๑.๑ กอสราง บุกเบิก ปรบัปรุง  บํารงุรักษาทางคมนาคม  สะพาน  เข่ือน  ระบบระบายนํ้า 
 ๑.๒ สรางและปรบัปรุงแหลงนํ้าอุปโภค  บริโภค 
 ๑.๓ จัดทําผงัเมืองรวมจงัหวัด ผังเมืองและผังตําบล 
 ๑.๔ พัฒนาและปรบัปรุงระบบจราจร 
 ๑.๕ จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยางทั่วถึง 
ยุทธศาสตรท่ี ๒  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๒.๑ สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพแบบย่ังยืนใหกับประชาชนในทองถ่ิน 
 ๒.๒ สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม 
 ๒.๓ สงเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย  โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวม 
ในการจัดการศึกษา 
 ๒.๔ สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด 
 ๒.๕ สงเสริมดานการออกกําลังกาย  การกีฬา  และนันทนาการ 
 ๒.๖ สงเสริมการปองกัน  รักษา  ควบคุมโรค  ตลอดจนการพัฒนาดานการสาธารณสุข 
 ๒.๗ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรบัรองการเขาสูประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรท่ี ๓  ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย 
 ๓.๑ สงเสริมใหความรู  ความเขาใจ  แกประชาชน  เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย 
 ๓.๒ พัฒนาศักยภาพของทองถ่ินในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบ
เรียบรอยในทองถ่ิน 
 ๓.๓ เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการรกัษาความสงบเรียบรอยในทองถ่ิน 
 ๓.๔ สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแกปญหาความมั่นคง 
ยุทธศาสตรท่ี ๔  ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  และการทองเท่ียว 
 ๔.๑ สงเสริมการตลาด  การคา  การลงทุนในทองถ่ิน  และเมืองชายแดนเพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน 
 ๔.๒ สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑในทองถ่ิน 
 ๔.๓ สงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกจิพอเพียง 
 ๔.๔ พัฒนาสงเสรมิการทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษเพื่อรองรบัประชาคมอาเซียน 
 ๔.๕ สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําร ิ
 
 
 
 
 
 
 



แผนติดตามประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ หนา ๘ 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๕  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ๕.๑ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ๕.๒ สงเสริม  สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการรวมกันอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม 
 ๕.๓ ปรับปรงุภูมิทัศนในชุมชนและเมือง 
 ๕.๔ จัดทําระบบกําจัดขยะและสิง่ปฏิกลูตลอดจนระบบบําบดันํ้าเสีย 
 ๕.๕ สงเสริมและสนับสนุนการใชพลงังานทดแทน 
ยุทธศาสตรท่ี ๖  ดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 ๖.๑ สงเสริมการอนุรกัษ  ฟนฟู  สืบทอดจารีตประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 
 ๖.๒ สงเสริมและสนับสนุนภูมปิญญาทองถ่ิน  และปูชนียบุคคล 
 ๖.๓ เสริมสรางและทํานุบํารงุศาสนาตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 ๖.๔ สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษโบราณวัตถุและโบราณสถานในทองถ่ิน 
 ๖.๕ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ของเด็ก  เยาวชนและประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี ๗  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๗.๑ พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรในองคกร 
 ๗.๒ พัฒนาปรับปรงุจัดหาเครื่องมือ  เครือ่งใช  ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
 ๗.๓ พัฒนาปรับปรงุระบบบรหิารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๗.๔ ปรับปรงุและสรางระบบการใหบริการที่ทันสมัย  รวดเร็ว  และมีประสทิธิภาพ 
 ๗.๕ สงเสริมและสรางทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน 
 ๗.๖ พัฒนาสงเสรมิระบบการประชาสมัพันธและเผยแพรการดําเนินงานขององคกรเพื่อรองรบั
ประชาคมอาเซียน 
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บทท่ี ๓ 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบท่ี ๑ แบบท่ี ๒ และแบบท่ี ๓/๑  

 

  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เทศบาลเมืองสุไหงโก -ลก ไดกําหนด
เครื่องมือ อุปกรณ สิ่งที่ใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผลของโครงการ เพื่อใชในการรวบรวมขอมูล
แผนพัฒนาที่ไดกําหนดข้ึน ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน ขอมูลดังกลาวเปนในรูปแบบเชิงปริมาณ มีความ
จําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลประโยชนที่ไดรับการแผนพัฒนา เปนแบบติดตามประเมินผล
โครงการสําหรับแผนพัฒนา เพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและโครงการ แบบตัวบงช้ีของการปฏิบัติงาน
แบบบันทึกขอมูล  แบบรายงาน  เพื่อนําไปวิเคราะหทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบตางๆ          
ที่สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน  โดยใชเครื่องมือในการติดตามโครงการของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 (ระหวางเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน
พ.ศ.๒๕๖๐) คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใชแบบติดตามและประเมินผลแบบ ๑ แบบที่ ๒ และ ๓/๑ 
ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผลดังน้ี 
 
 

แบบท่ี ๑     แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของทองถ่ินโดยตัวเอง 
 

คําชี้แจง : แบบที่ ๑ เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก โดย
จะทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ไดประกาศใชแผนยุทธศาสตร
แลว 
 
 
ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินงาน 
ไมมีการ

ดําเนินงาน 
สวนท่ี ๑ คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน   
๑. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพฒันาทองถ่ินเพื่อจัดทําแผนพฒันาทองถ่ิน   
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพฒันาทองถ่ินเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 

  

๓. มีการจัดประชุมอยางตอเน่ือง   
๔. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพฒันาทองถ่ิน   
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผน
ยุทธศาสตร 

  

สวนท่ี ๒ การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
๗. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทาํฐานขอมูล   
๘. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทาํแผน 
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ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินงาน 
ไมมีการ

ดําเนินงาน 
๙. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาทองถ่ิน 

  

๑๐. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกจิหลักการพฒันาทองถ่ินที่สอดคลอง
กับศักยภาพของทองถ่ิน 

  
 
 

๑๑. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกจิหลักการพฒันาทองถ่ินที่สอดคลอง
กับยุทธศาสตรจงัหวัด 

  

๑๒. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพือ่การพัฒนาที่ย่ังยืน   
๑๓. มีการกําหนดเปาหมายการพฒันาทองถ่ิน   
๑๔. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพฒันา   
๑๕. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาทีส่อดคลองกบัยุทธศาสตรของ
จังหวัด 

  

๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพฒันา   
๑๗. มีการจัดทําบญัชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   
๑๘. มีการกําหนดรปูแบบการติดตามประเมินแผนยุทธศาสตร   
19. มีการมีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม   

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
มีการดําเนินการครบทัง้ ๑๙ ขอ 
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แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก รายไตรมาส ( ๓ เดือน) 
คําชี้แจง : แบบที่ ๒ เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรของเทศบาลเมอืงสุไหงโก-ลก ภายใตแผนยุทธศาสตร ๔ ปโดยกําหนดระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานทุกๆ ๓ เดือน ดังน้ี  
รายไตรมาส  ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม) ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม-มีนาคม)  
  ไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน-มิถุนายน) ไตรมาสท่ี ๔ (เดือนกรกฎาคม-กันยายน) 
 
สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 
๑. ช่ือ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
๒. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาส 
 (๑) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม)  (๒) ไตรมาส ๒ (มกราคม - มีนาคม) 
 (๓) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน)  (๔) ไตรมาส ๔ (กรกฎาคม - กันยายน) 
สวนท่ี  ๒  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป 
๓. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันาสามป  ( พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) 

ยุทธศาสตร 

ปที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ ปที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๒                  รวม 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

๑.ยุทธศาสตรดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

8 10,535,000 12 17,029,000 15 15,000,000 35 42,564,000 

๒.ยุทธศาสตรดานงาน
สงเสริมคุณภาพชีวิต 

61 154,942,080 59 101,888,080 58 100,437,080 178 357,267,240 

๓.ยุทธศาสตรดานการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคมและ
การรักษาความสงบ
เรียบรอย 

4 2,848,000 3 1,848,000 3 1,848,000 10 6,544,000 

๔.ยุทธศาสตรดานการ
วางแผน การสงเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรม 
และการทองเที่ยว 

6 3,143,030 6 3,192,832 6 3,245,124 18 9,580,986 

๕.ยุทธศาสตรดานการ
บริหารจัดการและ 
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
และส่ิงแวดลอม 

11 42,093,000 8 12,093,000 8 12,093,000 27 66,279,000 

6.ยุทธศาสตรดานศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น 

9 8,227,000 9 8,227,000 9 8,227,000 27 24,681,000 

๗.ยุทธศาสตรดาน 
การบริหารจัดการตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

93 29,147,310 68 27,009,800 27 36,949,000 188 93,106,110 

รวม 192 250,935,420 165 171,287,712 126 177,799,204 483 600,022,336 
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สวนท่ี 3 จํานวนโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ท่ีมีเปาหมายในการ 
ดําเนินการในปงบประมาณ ๒๕๖๐ และจํานวนโครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ 
ปรากฏอยูใน
แผนพัฒนา

สามป 

บรรจุใน 
เทศบัญญัต ิ

 

ตามแผนพัฒนาฯ ที่ไดรับงบประมาณ 

๑.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 8 1 10,535,000 300,000 
๒.  ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 61 57 154,942,080 102,982,080 
๓.  ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม   
และการรักษาความสงบเรียบรอย 

4 3 2,848,000 1,848,000 

๔.  ยุทธศาสตรดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 

6 5 3,143,030 3,143,030 

๕.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

11 9 42,093,000 25,093,000 

๖.  ยุทธศาสตรดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปญญาทองถิ่น 

9 8 8,227,000 4,227,000 

๗.  ยุทธศาสตรดานบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 93 89 29,147,310 28,949,310 
รวม 192 172 250,935,420 ๑๖๖,๕๔๒,๔๒๐ 

 

 จากขอมูลในตาราง เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกไดบรรจุโครงการตามแผนยุทธศาสตรทั้ง ๗ ดาน        
ไวในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) จํานวนทั้งสิ้น ๑๙๒ โครงการ โดยการประมาณการงบประมาณ
สําหรับโครงการทั้งหมดไวเปนจํานวน ๒๕๐,๙๓๕,๔๒๐ บาท และในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตาม    
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๐ จํานวนทั้งสิ้น ๑๗๒ โครงการ เปนเงินงบประมาณรายจาย 
จํานวน ๑๖๖,๕๔๒,๔๒๐ บาท  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

ต้ังแต ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง 30 กันยายน 2560  

……………………………………………………………………………… 
 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
โดยกองวิชาการและแผนงานรับผิดชอบการติดตามและประเมินโครงการของหนวยงาน สํานัก กอง สังกัด 
เทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก เพื่อจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาแยกตามยุทธศาสตร ประเมินผล
การดําเนินงานในภาพรวมของเทศบาลเสนอตอคณะผูบริหารเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล และประกาศเผยแพรใหประชาชนทราบโดยจัดทําการติดตามต้ังแต ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งสรุปไดดังน้ี 

 

๑.โครงการตามแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เฉพาะที่มีเปาหมายดําเนินการในป ๒๕๖๐   
มีโครงการจํานวนทั้งสิ้น ๒๔๖ โครงการ รายละเอียดดังน้ี 

- โครงการตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) จํานวน ๑๙๒ โครงการ 

- โครงการตามแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) (ฉบับที่ ๑) จํานวน ๓๙ โครงการ 

-  โครงการตามแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) (ฉบับที่ ๒) จํานวน ๑๓ โครงการ 
- โครงการที่มีการแกไขแผนพัฒนาฯ มาดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๒ โครงการ 
 

๒.โครงการตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ที่ไดรับอนุมัติงบประมาณในป ๒๕๖๐          
มีโครงการจํานวนทั้งสิ้น ๒๑๘ โครงการ รายละเอียดดังน้ี  

- โครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
๒๕๖๐ จํานวนทั้งสิ้น ๑๗๒ โครงการ 

- โครงการที่จายจากเงินสะสม จํานวน ๒๖ โครงการ 

 - โครงการที่ ได โอนงบประมาณรายจาย ไปต้ังจายเปนรายการใหม จํานวน 20 โครงการ
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สวนท่ี ๔ ผลการดําเนินงานตามโครงการในปงบประมาณ ๒๕๖๐ (ไตรมาสท่ี ๔ กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๐) 
ตารางแสดงจํานวนโครงการในแตละยุทธศาสตรที่มกีารดําเนินการแลวเสร็จ โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ และโครงการที่ยกเลกิในแตละ
ยุทธศาสตร 

 
 

ยุทธศาสตร 
 

 
จํานวนโครงการ 

ที่แลวเสร็จ 

 
จํานวนโครงการ 

ที่อยูระหวาง
ดําเนินการ 

 
จํานวนโครงการ 

ที่ยังไมได 
ดําเนินการ 

 
จํานวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

 
รวมจํานวนโครงการ 

ทั้งหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
๑. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 10 37.04 13 48.15 4 14.81 - - 27 100 
๒. ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 44 74.58 1 1.69 1 1.69 13 22.03 59 100 
๓. ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

3 75.00 - - 1 25.00 - - 4 100 

๔. ยุทธศาสตรดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม 
และการทองเที่ยว 

5 100 - - - - - - 5 100 

๕. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม 

4 40.00 2 20.00 2 20.00 2 20.00 10 100 

๖. ยุทธศาสตรดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 5 62.50 -  -  3 37.50 8 100 
๗. ยุทธศาสตรดานบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 83 79.05 - - 17 16.19 5 4.76 105 100 

รวม 154 70.64 16 7.34 25 11.47 23 10.55 218 100 

* สรุปผลจากตารางดังกลาว โครงการท่ีไดรับอนุมัตงิบประมาณในป ๒๕๖๐ มีโครงการจํานวนท้ังสิ้น 218 โครงการ 
 ๑.โครงการดําเนินการแลวเสร็จ 154 โครงการ    

๒.โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ 1๖ โครงการ  
๓.โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ 25 โครงการ (เน่ืองจากไมสามารถกอหน้ีไดทันในปงบประมาณ ๒๕๖๐ จึงจําเปนตองกันเงินไวเบิกจายในปถดัไป)    
๔.มีโครงการท่ีไดยกเลิก 2๓ โครงการ (สาเหตุของการยกเลิกโครงการในแตละยุทธศาสตร ตามรายละเอียดในหนาท่ี ๑๕ ดังตอไปน้ี)        
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โครงการในแตละยุทธศาสตรในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ท่ีไดมีการยกเลิกท้ังหมด จํานวน ๒๓ 
 โครงการ 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
แนวทางที่ ๒.๑ สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม 
๑.โครงการสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูปวยดอยโอกาส ครอบครัวผูมีรายไดนอย และผูไรที่พึ่ง 
- ยกเลิกโครงการเพราะเปนอํานาจหนาที่ของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนราธิวาส 
๒.โครงการสนับสนุนกองทุนการดําเนินงานสวัสดิการชุมชน 
- ยกเลิกโครงการเพราะระเบียบไมชัดเจนจึงไมสามารถดําเนินโครงการได 
แนวทางที่ ๒.๒ สงเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา 
๓.โครงการจัดอบรมเขาคาย ภาษาตางประเทศใหนักเรียนในโรงเรียนภาษาตางประเทศใหนักเรียนในโรงเรียน 
- ยกเลิกโครงการเพราะตามนโยบายของผูบริหารเทศบาลฯ 
๔.โครงการสอบแขงขันคนเกง ในโรงเรียนสงักัดเทศบาล 
- ยกเลิกโครงการเพราะโครงการสอบแขงขันคนเกงไดดําเนินการแตไมไดมีการเบกิจายในงบประมาณที่ต้ังไว 
๕.โครงการอบรมภาษามลายู 
- ยกเลิกโครงการเพราะตามนโยบายของผูบริหารเทศบาลฯ 
๖.โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมการสถานศึกษาและผูนําศาสนา 
- ยกเลิกโครงการเพราะตามนโยบายของผูบริหารเทศบาลฯ 
๗.โครงการอุดหนุนการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน 
- ยกเลิกโครงการเพราะการเบิกจายตองไดรบัการพจิารณาจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
๘.โครงการอุดหนุนการจัดทําศูนยการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา 
- ยกเลิกโครงการเพราะการเบิกจายตองไดรบัการพจิารณาจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
แนวทางที่ ๒.๓ สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการการตอสูเพือ่เอาชนะยาเสพติด 
๙.โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชนสมัพันธตานภัยยาเสพติด 
- ยกเลิกโครงการเพราะไดโอนงบประมาณไปไวในโครงการรณรงคแกไขปญหายาเสพติด 
แนวทางที่ ๒.๕ สงเสริมการปองกัน รกัษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพฒันาดานการสาธารณสุข 
๑๐.โครงการอบรมและศึกษาดูงานสาธารณสุขมูลฐานแก อสม. 
- ยกเลิกโครงการเพราะเปาหมายเปน กลุม อสม. ซึง่เปนอาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งข้ึนตรงกบักระทรวง
สาธารณสุขเปนหลัก การดําเนินโครงการฯ ดังกลาว จงึเปนบทบาทหนาที่ ทีเ่กินขอบเขตและอํานาจหนาที่ของ
เทศบาลฯ 
๑๑.โครงการอบรมและศึกษาดูงานสาธารณสุขมูลฐานแก อสม. แกผูประกอบการจําหนายอาหาร 
- ยกเลิกโครงการเพราะขอจํากัดในเรือ่งของระเบียบฯ และขอทักทวงจากสํานักงานตรวจเงนิแผนดิน 
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๑๒.โครงการสนับสนุนระบบการแพทยฉุกเฉิน 
- ยกเลิกโครงการเพราะงบประมาณที่ต้ังไวสําหรับฝกอบรมฟนฟูผูปฏิบัติงานการแพทยฉุกเฉิน โดยทาง
สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเปนผูจัดโครงการฯ ซึ่งเปนงบประมาณ ๒๕๖๐ ไมมีการจัดฝกอบรมโครงการ
ดังกลาวฯ 
๑๓.โครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา 
- ยกเลิกโครงการเพราะวัคซีนขาดตลาด 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
แนวทางที่ ๕.๑ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๑๔.โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพดานการจัดการความสะอาดและสิ่งแวดลอมภาย       
ในเมือง 
- ยกเลิกโครงการเพราะขอจํากัดในเรื่องของระเบียบฯ และขอทักทวงจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  
๑๕.โครงการเชาที่ดินรถไฟ 
- ยกเลิกโครงการเพราะทางเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ไดดําเนินการตอสัญญาเชาที่ดินกับทางการรถไฟ        
ไปแลว แตทางการรถไฟไมไดติดตอกลับมา 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
แนวทางที่ ๖.๑ สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
๑๖.โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย-มาเลเซีย 
- ยกเลิกโครงการเพราะมีการเปลี่ยนระเบียบการจัดซื้อจางของพัสดุใหม ทําใหไมสามารถดําเนินการโครงการ
ได 
๑๗.โครงการอุดหนุนสันนิบาต เทศบาลจังหวัดนราธิวาส 
- ยกเลิกโครงการเพราะเปนขอทักทวงจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
แนวทางที่ ๖.๒ เสริมสรางทํานุบํารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
๑๘.โครงการอบรมผูสอนคัมภีรกุรอานในเขตเทศบาล 
- ยกเลิกโครงการเพราะตามนโยบายของผูบริหารเทศบาลฯ 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๗ ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางที่ ๗.๑ พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรในองคกร 
๑๙.โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาลลูกจางประจํา และพนักงานดีเดน           
- ยกเลิกโครงการเพราะโครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาลลูกจางประจํา และพนักงานดีเดน ไดดําเนินการ
รวมกับโครงการวันเทศบาล และไมไดมีการเบิกจายในงบประมาณที่ต้ังไว 
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๒๐.โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาความรูทางวิชาการและทัศนศึกษาดูงานของพนักงาน ครูเทศบาลศูนย       
เด็กเล็กครูสอนศาสนาและบุคลากรทางการศึกษา 
- ยกเลิกโครงการเพราะเปนขอทักทวงจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
แนวทางที่ ๗.๒ พัฒนาปรับปรงุจัดหาเครือ่งมอื เครื่องใช ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
๒๑.โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ Dot Matrix Printer แบบแครยาว 
- ยกเลิกโครงการเพราะเครื่องพิมพที่มีอยูในสํานักงานสถานธนานุบาลฯ สามารถซอมแซมและนํากลับมาใชได
ตามปกติ 
๒๒.โครงการจัดซื้อเกาอี้ทํางาน 
-  ยกเลิกโครงการเพราะสถานธนานุบาลไดเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง งบประมาณรายจาย โครงการจัดซื้อเกาอี้
พนักงาน ๖ ตัว จํานวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ตอสภาเทศบาลฯ มาดําเนินการจัดซื้อตูลิ้นชักเหล็ก ๑๕ ช้ัน 
จํานวน ๕ ตู จํานวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท 
๒๓.โครงการฝกอบรมและจัดเกบ็ขอมลูพื้นฐาน 
- ยกเลิกโครงการเพราะพัฒนาอําเภอเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินการทั้งหมดเทศบาลจึงไมตอง
ดําเนินการใดๆ 
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ความกาวหนาของการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณท้ัง ๗ ยุทธศาสตรการพัฒนา         
รวมจํานวนโครงการท้ังสิ้น ๒๑๘ โครงการ มีรายละเอียดจํานวนดังน้ี 
 ๑.โครงการดําเนินการแลวเสร็จ ๑๕๔ โครงการ คิดเปนรอยละ 7๑% ของโครงการทัง้หมด 
 ๒.โครงการทีอ่ยูระหวางดําเนินการ 1๖ โครงการ คิดเปนรอยละ ๗% ของโครงการทั้งหมด 
 ๓.โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ 25 โครงการ คิดเปนรอยละ 11% ของโครงการทัง้หมด 
 ๔.โครงการที่ไดยกเลกิ ๒3 โครงการ คิดเปนรอยละ 11% ของโครงการทั้งหมด 
  

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ
ดําเนินการ
แลว้เสรจ็
๗๑%

โครงการทอียู่
ระหวา่ง

ดําเนินการ
๗%

โครงการทยีงั
ไม่ได ้

ดําเนินการ
๑๑%

โครงการทไีด ้
ยกเลกิ
๑๑%
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๕. การเบิกจายงบประมาณ ป ๒๕๖๐ 

 
ยุทธศาสตร 

งบปกติ เงินสะสม รวม การเบิกจาย 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน รอยละ 

๑. ยุทธศาสตรดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

1 700,000 0.40 
 

26 
 

30,455,000 
 
100 

 
27 

 
31,155,000 

 
15.06 

 
10 

 
6,709,408.58 3.24 

๒. ยุทธศาสตรดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 59 103,367,080 58.59 

 
- 

 
- 

 
- 59 103,367,080 49.96 

 
45 

 
88,895,206.57 42.97 

๓. ยุทธศาสตรดานการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคมและ 
การรักษาความสงบเรียบรอย 

๔ ๓,๑๘๘,๕๖๐ 1.81 
 
- 

 
- 

 
๔ ๓,๑๘๘,๕๖๐ 1.54 

 
๓ 

 
๑,๗๕๗,๕๑๙.๔๐ 0.85 

๔. ยุทธศาสตรดานการวางแผน  
การสงเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 

๕ ๓,๐๔๒,๓๓๐ 1.72 
 
- 

 
- 

 
๕ ๓,๐๔๒,๓๓๐ 1.47 

 
๕ 

 
๒,๔๔๙,๗๖๙ 1.18 

๕. ยุทธศาสตรดานการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

๑๐ ๒๗,๘๒๓,๐๐๐ 15.77 

 
- 

 
- 

 

๑๐ ๒๗,๘๒๓,๐๐๐ 13.45 ๕ ๖,๕๓๔,๔๙๙.๓๑ 3.16 

๖. ยุทธศาสตรดานศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

๘ ๔,๗๒๗,๐๐๐ 2.68 
 
- 

 
- 

 
๘ ๔,๗๒๗,๐๐๐ 2.28 

 
๕ 
 

 
๒,๔๘๕,๕๘๔ 1.20 

๗. ยุทธศาสตรดานบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

105 ๓๓,๕๘๗,๙๙๐ 19.04 
 
- 

 
- 

 
105 ๓๓,๕๘๗,๙๙๐ 16.23 

83 23,381,658.30 
 

11.30 

 
รวม ๑๙๒ ๑๗๖,๔๓๕,๙๖๐ 

 
100 ๒๖ ๓๐,๔๕๕,๐๐๐ 

 
100 

 
๒๑๘ 

 
๒๐๖,๘๙๐,๙๖๐ 100 

 
156 

 
13๒,213,645.16 

 
๖๓.๙๐ 
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การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
  กองวิชาการและแผนงาน ไดดําเนินการศึกษาวิจัยประเมินความพึงพอใจตอผลการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ประจําป ๒๕๖๐ โดยจัดทําแบบสอบถามความ
คิดเห็นของประชาชนตามแนวทางในการติดตามประเมินผลของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 
โดยสรปุผลการประเมินออกเปน ๒ สวน ไดแก 
๑.ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ในภาพรวม 
๒.ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จําแนกตามยุทธศาสตรทั้ง ๗ ยุทธศาสตร 
 

๑.ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองสไุหงโก-ลกในภาพรวม (๓/๒) 
สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 
 

  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ไดสรุปการจัดเก็บขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งคิดเปนรอย
ละของผูกรอกแบบสอบถามไดรายละเอียด ดังน้ี 
จํานวนแบบสอบถามทั้งหมด จํานวน ๔๐๐ ชุด 
 

- เพศผูตอบแบบสอบถาม  
ชาย จํานวน ๑๙๐ คน คิดเปนรอยละ ๔๗.๕๐ 

 หญิง จํานวน ๒๑๐ คน คิดเปนรอยละ ๕๒.๕๐ 
 

- อายุผูตอบแบบสอบถาม 
   อายุตํ่ากวา  20 ป จํานวน ๓๓ คน  คิดเปนรอยละ 8.25 
   อายุ  20 - 30  ป จํานวน ๓๘ คน  คิดเปนรอยละ 9.50 
   อายุ  31 - 40  ป จํานวน ๙๗ คน  คิดเปนรอยละ 24.25 
   อายุ  41 - 50 ป จํานวน ๑๑๘ คน  คิดเปนรอยละ 29.50 
   อายุ  51 - 60 ป จํานวน ๗๒ คน  คิดเปนรอยละ 18.00 
   อายุมากกวา 60 ป จํานวน ๔๒ คน  คิดเปนรอยละ 10.50 
 

- การศึกษาผูตอบแบบสอบถาม 
   ประถมศึกษา  จํานวน 164 คน  คิดเปนรอยละ 41.00 
   มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา จํานวน 135 คน  คิดเปนรอยละ 33.75 
   อนุปริญญาหรือเทียบเทา จํานวน 27 คน  คิดเปนรอยละ 6.75 
   ปริญญาตรี  จํานวน 56 คน  คิดเปนรอยละ 14.00 
   สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 6  คน  คิดเปนรอยละ 1.50 
   อื่น ๆ   จํานวน 12 คน  คิดเปนรอยละ 3.00 
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- อาชีพหลักของผูตอบแบบสอบถาม 
   รับราชการ  จํานวน 14 คน  คิดเปนรอยละ 3.50 
   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 20 คน  คิดเปนรอยละ 5.00 
   คาขาย/ธุรกิจ  จํานวน 98 คน  คิดเปนรอยละ 24.50 
   รับจาง   จํานวน 179 คน  คิดเปนรอยละ 44.75 
   นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 27 คน  คิดเปนรอยละ 6.75 
   เกษตรกร  จํานวน 32 คน  คิดเปนรอยละ 8.00 
   อื่น ๆ   จํานวน 30 คน  คิดเปนรอยละ 7.50 
 

ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 
ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 60.50% 35.75% 3.75% 
2) มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม 61.50% 38.00% 0.50% 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 36.75% 61.75% 1.50% 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 65.00% 28.00% 7.00% 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 28.50% 65.25% 6.25% 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 37.75% 59.75% 2.50% 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กจิกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 62.00% 30.50% 7.50% 
8) การแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชน 60.75% 35.00% 4.25% 
9) ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กจิกรรม 68.75% 29.00% 2.25% 

ภาพรวม 53.50% 42.56% 3.94% 

 
  สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการดําเนินการของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
มีผูตอบแบบสอบถามรอยละ ๕๓.๕๐ มีความพึงพอใจมาก รอยละ ๔๒.๕๖ มีความพอใจ และรอยละ ๓.๙๔ 
ไมพอใจ  
 

  ซึ่งจากเกณฑในการพิจารณาตามคูมือการติดตามประเมินผลฯ ของกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถ่ินไดกําหนดวาหากสัดสวนของประชาชนที่พอใจมาก และพอใจมีมากกวารอยละ ๕๐ แสดงวา
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สามารถดําเนินงานไดบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด 
   

  ซึ่งจากผลการประเมินของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ดังกลาวขางตนปรากฏวาประชาชนมี
ความพอใจและพอใจมากรวมกันแลวอยูในที่ระดับรอยละ ๙๖.๐๖ 
 

  
 

 

 

 



แผนติดตามประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ หนาที่  ๒๒ 
 

๒.การประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ในแตละยุทธศาสตร (๓/๓) 
โดยใหผูตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานจําแนกตามยุทธศาสตร ซึ่งในแต
ยุทธศาสตรมปีระเด็นตางๆใหประเมิน ๘ ประเด็น ไดแก  
๑.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
๒.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/กจิกรรม  
๓.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัโครงการ/กิจกรรม  
๔.มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตอประชาชนทราบ 
๕.การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
๖.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
๗.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 
๘.ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

ผูตอบแบบสอบถามจะตองใหคะแนนความพึงพอใจในแตประเด็น (คะแนนเต็ม ๑๐)  
และนําคะแนนที่ไดจากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดมาคิดคาเฉลี่ย และสรปุเปนภาพรวมของความพึงพอใจใน
แตละยุทธศาสตร ดังน้ี 

ความพึงพอใจ รอยละ 
(๑) ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กจิกรรม 8.05 
๒. มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรบัรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม 8.01 
๓. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.05 
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอประชาชนทราบ 8.16 
๕. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.19 
๖. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.07 
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กจิกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 7.98 
๘. ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กจิกรรม 7.98 

รวม 8.06 
 

 

 

 

 

 

 

 



แผนติดตามประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ หนาที่  ๒๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความพึงพอใจ รอยละ 
(๒) ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต  
๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กจิกรรม 8.03 
๒. มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรบัรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม 8.02 
๓. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.93 
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอประชาชนทราบ 8.09 
๕. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.96 
๖. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 7.98 
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กจิกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 7.94 
๘. ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กจิกรรม 8.09 

รวม 8.01 
(๓) ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย  
๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กจิกรรม 7.53 
๒. มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรบัรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม 7.13 
๓. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.32 
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอประชาชนทราบ 7.34 
๕. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.57 
๖. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 7.49 
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กจิกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 7.62 
๘. ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กจิกรรม 7.51 

รวม 7.44 



แผนติดตามประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ หนาที่  ๒๔ 
 

ความพึงพอใจ รอยละ 
(๔) ยุทธศาสตรดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว  
๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กจิกรรม 7.86 
๒. มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรบัรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม 7.96 
๓. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.88 
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอประชาชนทราบ 7.91 
๕. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.05 
๖. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 7.99 
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กจิกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 7.92 
๘. ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กจิกรรม 8.04 

รวม 7.95 
(๕) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กจิกรรม 8.00 
๒. มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรบัรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม 8.00 
๓. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.95 
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอประชาชนทราบ 7.94 
๕. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.87 
๖. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.06 
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กจิกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 8.04 
๘. ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กจิกรรม 8.14 

รวม 8.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนติดตามประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ หนาที่  ๒๕ 
 

ความพึงพอใจ รอยละ 
(๖) ยุทธศาสตรดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน  
๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กจิกรรม 8.18 
๒. มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรบัรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม 8.34 
๓. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.48 
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอประชาชนทราบ 8.63 
๕. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.29 
๖. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.24 
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กจิกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 8.05 
๘. ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กจิกรรม 8.00 

รวม 8.28 
(๗) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการท่ีดี 
๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กจิกรรม 7.83 
๒. มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรบัรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม 7.83 
๓. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.82 
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอประชาชนทราบ 7.79 
๕. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.79 
๖. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 7.79 
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กจิกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 7.81 
๘. ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กจิกรรม 7.97 

รวม 7.83 
เฉลี่ยรวม 7.94 

 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ในแตยุทธศาสตร 
  ในเกณฑการพิจารณาตามคูมือการติดตามประเมนิผลฯ ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
ไดกําหนดวา  

- หากสัดสวนของประชาชนมีความพึงพอใจเทากับ ๐ หรือใกล ๐ แสดงวาผลการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรไมประสบผลสําเร็จ  

- หากคา เฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ  ๕ แสดงวาผลการดําเ นินงานตามแผนยุทธศาสตร            
ประสบความสําเร็จในระดับปานกลาง  

- หากคาเฉลี่ยความพึงพอใจ เทากับ ๑๐ หรือใกล ๑๐ แสดงวาผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
ประสบความสําเร็จ มากที่สุด 
 
 
 
 
 



แผนติดตามประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ หนาที่  ๒๖ 
 

  ขอมูลจากตารางดังกลาว สรุปไดวา ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงาน
ของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จําแนกตามยุทธศาสตรในภาพรวมของ ๗ ยุทธศาสตร อยูที่ระดับคะแนน ๗.94 
(คะแนนเต็ม ๑๐) 
 

  ยุทธศาสตรที่มีคะแนนสูงสุด ไดแก ยุทธศาสตรดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ   
ภูมิปญญาทองถ่ิน ไดคะแนน 8.28 รองลงมาอันดับที่สอง ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน ไดคะแนน 8.06 
ยุทธศาสตรที่ไดคะแนนนอยที่สุด ไดแกยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบรอย ไดคะแนน 7.44 คะแนน 
 

  ดังน้ันจากภาพรวมการดําเนินงานตามยุทธศาสตร แสดงวาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกสามารถ
ดําเนินงานไดบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด 
 
 

 

 

 




