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ส�วนท่ี ๓ 
แบบที่ 1 แบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาท0องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564)       10-11 
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก    
 - จํานวนโครงการพัฒนา/ครุภัณฑ� และงบประมาณตามแผนพัฒนาท0องถ่ินสีป่2       12 
    (พ.ศ.2561-2564)  
 - จํานวนโครงการพัฒนา/ครุภัณฑ� และงบประมาณตามแผนพัฒนาท0องถ่ินสีป่2       13 
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 - จํานวนโครงการพัฒนา/ครุภัณฑ�ทีบ่รรจุในแผนพัฒนาท0องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564),     14 

   แผนพัฒนาท0องถ่ินสีป่2 (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 และ 
   การแก0ไขแผนพัฒนาฯ ดังกลAาว ครั้งที่ 1 มเีปBาหมายในการดําเนินงานในป2งบประมาณ 
   2561 และจํานวนโครงการทีได0รับการจัดสรรงบประมาณ 

 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมอืงสุไหงโก-ลก       15-23 
             ต้ังแตA 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561 
 

ภาคผนวก 
 -  คําสั่งแตAงต้ังเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เรื่องแตAงต้ังคณะกรรมการติดตามและ 
             ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
   -  สรุปผลคะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร� 
             และโครงการเพ่ือความสอดคล0องแผนพัฒนาท0องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) 
             ของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก     
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(ต้ังแตA 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561) 
 
 

 
งานวิเคราะห�นโยบายและแผน 

กองวิชาการและแผนงาน 
 



แผนติดตามประจําป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 (รอบเดือนเมษายน) หน"า ๑ 

 

ส�วนท่ี ๑ 
หลักการและเหตุผล 

 

 การนําแผนพัฒนาท"องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561-2564) สู2กระบวนการของการแปลงแผนพัฒนาท"องถ่ิน   
สี่ป�ไปสู2การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได"ดําเนินการตาม
แนวทางระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว2าด"วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค;กรปกครองส2วนท"องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
และที่แก"ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติดังต2อไปน้ี 
 

1. การนําแผนพัฒนาไปสู�การปฏิบัติ 
 การนําแผนพัฒนาไปสู2การปฏิบัติ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกมีการดําเนินการตามข"อกําหนดของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข"อง โดยผู"บริหารท"องถ่ินใช"แผนพัฒนาที่อนุมัติแล"ว และนําไปปฏิบัติ      
แจ"งสภาท"องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ อําเภอ หน2วยงานที่เกี่ยวข"อง และประกาศให"
ประชาชนในท"องถ่ินทราบ และใช"แผนพัฒนาท"องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561-2564) เปEนกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจ2ายประจาํป� งบประมาณรายจ2ายเพ่ิมเติม และให"มกีารจดัทําแผนดําเนินงาน เพ่ือให"มีการระบุ           
ช2วงระยะเวลาในการดําเนินการของแต2ละโครงการ/กิจกรรมตามที่ได"รับการจัดสรรงบประมาณดําเนินการ 
 

๒. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 การ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล เมืองสุ ไหงโก-ลก  เปEนไประเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว2าด"วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค;กรปกครองส2วนท"องถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แก"ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข"อ 29 กําหนดว2า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท"องถ่ิน 
มีอํานาจหน"าที่ ดังน้ี  
                     2.1 องค;กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให"ผู"บริหารท"องถ่ินแต2งต้ัง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท"องถ่ิน 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท"องถ่ิน มีจํานวน 11 คน ประกอบด"วย  
  1)  สมาชิกสภาท"องถ่ินที่สภาท"องถ่ินคัดเลือก จํานวน 3 คน (กรรมการ) 
  2)  ผู"แทนประชาคมท"องถ่ินที่ประชาคมท"องถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน (กรรมการ) 
  3) ผู"แทนหน2วยงานที่เกี่ยวข"องที่ผู"บริหารท"องถ่ินคัดเลือกจํานวน 2 คน (กรรมการ) 
  4) หัวหน"าส2วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน (กรรมการ) 
  ๕) ผู"ทรงคุณวุฒิที่ผู"บริหารท"องถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน (กรรมการ) 
  โดยให"คณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทําหน"าที่ เปEนประธานคณะกรรมการ          
และกรรมการอีกคนหน่ึงเปEนเลขานุการของคณะกรรมการ 

๒.๒ การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท"องถ่ินมีอํานาจหน"าที่ดังน้ี 

1) กําหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได"จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต2อ

ผู"บริหารท"องถ่ิน เพ่ือให"ผู"บริหารท"องถ่ินเสนอต2อสภาท"องถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาท"องถ่ินพร"อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให"ประชาชนในท"องถ่ินทราบในที่เปMดเผยภายในสิบห"าวันนับ
แต2วัน 



แผนติดตามประจําป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 (รอบเดือนเมษายน) หน"า ๒ 

 

รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล2าวและต"องปMดประกาศไว"เปEนระยะเวลาไม2น"อยกว2าสามสิบวัน โดยอย2าง
น"อยป�ละสองครั้งภายใน เดือนเมษายน และภายใน เดือนตุลาคม ของทุกป� 

4) แต2งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช2วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรจากอํานาจ
หน"าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค;กรปกครองส2วนท"องถ่ินที่ได"ให"อํานาจใน
การกําหนดแนวทางและวิธีการข้ันตอนในการประเมินผลแผนพัฒนาในส2วนของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก      
ได"กําหนดรูปแบบและวิธีการข้ันตอนการประเมินไว"ดังน้ี 
                      4.1 จะทําการประเมินผลเมื่อมีการดําเนินโครงการแล"วเสร็จโดยรวบรวมทั้งผลการ
ดําเนินงานโครงการ งบประมาณที่ได"รับอนุมัติเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ใช"จริง ปNญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึน
หลักฐาน/แหล2งข"อมูลที่ใช"ประกอบการประเมินผลประโยชน;/ผลที่คาดว2าจะได"รับจากโครงการบันทึกลงใน
ระบบสารสนเทศการบรหิารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช"จ2ายงบประมาณขององค;กรปกครอง
ส2วนท"องถ่ิน (e-plan) 

4.2 ทําการเก็บรวบรวมข"อมูลประมวลผลและวิเคราะห;ข"อมูลต2อคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก แล"วรายงานผลพร"อมข"อเสนอแนะต2อคณะผู"บริหารเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก และเสนอสภาเทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก คณะกรรมพัฒนาเทศบาลเมอืงสไุหงโก-ลกทราบและ
ปMดประกาศให"ประชาชนทราบโดยทั่วกันต2อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



แผนติดตามประจําป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 (รอบเดือนเมษายน) หน"า ๓ 

 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได"ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว2าด"วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค;กรปกครองส2วนท"องถ่ิน พ.ศ.2548 และที่แก"ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2559 ข"อ ๒๘     
จึงแต2งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ที่ 947/2560        
เรื่องแต2งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ประกอบด"วย 

 

(๑) นายเกษม  บุญทิพย;     กรรมการ 

สมาชิกสภาเทศบาล 
 

(๒) นายเรวัต  อุมา     กรรมการ 

สมาชิกสภาเทศบาล 
 

(๓) นายธนภัทร  พีรนันทสิทธ์ิ    กรรมการ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

(๔) นายดุสิต  บุญจุน     กรรมการ 
ผู"แทนประชาคมเมือง 
 

(๕) นายเจZะบือราเฮง  ดอเลาะ    กรรมการ 
ผู"แทนประชาคมเมือง 
 

(๖) ผู"แทนโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก    กรรมการ 
 

(๗) ผู"แทนเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒  กรรมการ 
 

(๘) นายไพรัตน;  คงหมั่น     กรรมการ 
ผู"อํานวยการกองช2าง 
 

(๙) นายสหพงศ;  พรหมสุทธ์ิ    กรรมการ 
ผู"อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 

(๑๐) นายกิตติ  หวังธรรมมั่ง    กรรมการ 
       ผู"ทรงคุณวุฒ ิ
  

(๑๑) นายพิชัย  ทองชมพูนุช    กรรมการ 
       ผู"ทรงคุณวุฒ ิ

 

  

 

 

 
 



แผนติดตามประจําป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 (รอบเดือนเมษายน) หน"า ๔ 

 

ประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง       
สุไหงโก-ลก ประกอบด"วย 

(๑) นายกิตติ  หวังธรรมมั่ง    ประธานกรรมการ 
     ผู"ทรงคุณวุฒ ิ 
 

(๒) นายสหพงศ;  พรหมสุทธ์ิ    กรรมการและเลขานุการ 
ผู"อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 

อํานาจหน,าท่ีของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
อํานาจหน,าท่ีของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๑.กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๒.ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๓.ได"ยกเลิกความใน (๓) ของข"อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว2าด"วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค;กร
ปกครองส2วนท"องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เดิมรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได"จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต2อผู"บริหารท"องถ่ิน เสนอต2อสภาท"องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท"องถ่ิน และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให"ประชาชนในท"องถ่ินทราบ โดยท่ัวกันอย�างน,อยป0ละหน่ึงคร้ังภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป0 ทั้งน้ีให"ปMดประกาศโดยเปMดเผยไม2น"อยกว2าสามสิบวัน และให"ใช"ข"อความต2อไปน้ีแทน       
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได"จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต2อผู"บริหารท"องถ่ินเพ่ือให"
ผู"บริหารท"องถ่ินเสนอต2อสภาท"องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท"องถ่ิน พร"อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให"ประชาชนในท"องถ่ินทราบในที่เปMดเผยภายในสิบห"าวันนับแต2วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล2าวและต"องปMดประกาศไว"เปEนระยะเวลาไม2น"อยกว2าสามสิบวัน โดยอย�างน,อยป0ละสองคร้ังใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป0 
๔.แต2งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช2วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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๓. แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (ตามคู2มือการติดตามและประเมินผลการจัดทํา
และแปลงแผนไปสู2การปฏิบัติขององค;กรปกครองส2วนท"องถ่ิน โดยกรมส2งเสริมการปกครองส2วนท"องถ่ิน) 
 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได"ดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ประจําป� ๒๕๖๑      
โดยใช"แบบในการประเมินผล คือ 

แบบท่ี 1 เรื่องที่  ๑ แบบช2วยกํากับการจัดทําแผนพัฒนาขององค;กรปกครองส2วนท"องถ่ิน เปEนแบบประเมิน
ตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาขององค;กรปกครองส2วนท"องถ่ิน  
เรื่องที่ ๒ แบบประเมินผลยุทธศาสตร;เพ่ือความสอดคล"องแผนพัฒนาท"องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561-2564)          
เรื่องที่ ๓ แบบประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล"องแผนพัฒนาท"องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561-2564)  
แบบประเมินทั้ง ๓ เรื่องจะทําการประเมินหลังจากที่องค;กรปกครองส2วนท"องถ่ินได"ประกาศใช"แผนพัฒนา
ท"องถ่ินสี่ป�แล"ว 
แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค;กรปกครองส2วนท"องถ่ินโดยมีวัตถุประสงค;เพ่ือติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร;ขององค;กรปกครองส2วนท"องถ่ิน ภายใต"แผนพัฒนาท"องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561-
2564) โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ ๓ เดือน เริ่มต้ังแต2สิ้นสุดการ
ดําเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม ไตรมาสที่ ๑,(เดือนมกราคม - มีนาคม) ไตรมาสท่ี ๒,(เดือนเมษายน - 
มิถุนายน) ไตรมาสที่ ๓ และ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) ไตรมาสที่ ๔ 
แบบท่ี ๓ แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร; เปEนแบบประเมินตนเองโดยมี
วัตถุประสงค;เพ่ือใช"ประเมินผลการดําเนินงานขององค;กรปกครองส2วนท"องถ่ินตามยุทธศาสตร;ที่กําหนดไว"  
และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานป�ละ ๑ ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดป0งบประมาณ 
แบบที่ ๓/๒ เปEนแบบประเมินผลความพึงพอใจ ต2อผลการดําเนินงานขององค;กรปกครองส2วนท"องถ่ินใน
ภาพรวม โดยกําหนดให"มีการเก็บข"อมูลป�ละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดป0งบประมาณ 
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต2อผลการดําเนินงานขององค;กรปกครองส2วนท"องถ่ินในแต2ละ
ยุทธศาสตร; โดยกําหนดให"มีการเก็บข"อมูลป�ละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดป0งบประมาณ 
 

4. การกําหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามผลการดําเนินงานจะดําเนินการประเมินผลแผนพัฒนาของป�งบประมาณน้ัน               
จะมีการติดตามประเมินผลป�ละ ๒ ครั้ง หรือขณะดําเนินการเพ่ือประเมินสถานการณ; ปNญหาอุปสรรคต2างๆ             
เพ่ือปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานให"เปEนไปตามระยะเวลากําหนด บรรลุเปaาหมายที่วางไว"และติดตาม
โครงการหลังแล"วเสร็จ เพ่ือสรุปผลสําเร็จของโครงการ ส2วนการประเมินผลการดําเนินการจะมีการติดตาม      
๒ ครั้ง คือ ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกป0 เพ่ือสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา นําเสนอสภาเทศบาลเมอืงสไุหงโก-ลก คณะกรรมพัฒนาเทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก และปMดประกาศ
ให"ประชาชนทราบ เพ่ือสร"างกระบวนการตรวจสอบให"เกิดความโปร2งใส  
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๕. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค;กรปกครองส2วนท"องถ่ินมีอํานาจ
หน"าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได"จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต2อผู"บริหารท"องถ่ิน 
เพ่ือให"ผู"บริหารท"องถ่ินเสนอต2อสภาท"องถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาขององค;กรปกครองส2วนท"องถ่ินโดยอย2าง
น"อยป�ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป�  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให"ประชาชนในท"องถ่ินทราบในที่เปMดเผยภายในสิบห"าวันนับ
แต2วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล2าวและต"องปMดประกาศไว"เปEนระยะเวลาไม2น"อยกว2าสามสิบวัน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู"บริหารท"องถิ่น 
 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู"บริหารท"องถิ่น 
สภาท"องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข"อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู"บริหารท"องถิ่น 
 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข"อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 



แผนติดตามประจําป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 (รอบเดือนเมษายน) หน"า ๗ 

 

ส�วนท่ี ๒ 
แผนยุทธศาสตร= วิสัยทัศน= จุดมุ�งหมาย และแนวทางการพัฒนา 

 

เทศบาลเมืองสไุหงโก-ลกได"จัดทาํแผนพัฒนาท"องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561-2564) ให"มีความสอดคล"องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส และยุทธศาสตร;การพัฒนาขององค;กรปกครองส2วนท"องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาส 
ยุทธศาสตร;เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และแผนชุมชน ให"สามารถบูรณาการได"อย2างมปีระสิทธิภาพและสามารถ
ใช"เปEนแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจ2ายและแผนการดําเนินงาน 
  

แผนพัฒนาท,องถ่ินสี่ป0 (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
 

 ๑.วิสัยทัศน= 
“สุไหงโก-ลก เมืองแห2งการศึกษา กีฬาและท2องเที่ยว คุณภาพชีวิตประชาชนดี มีโครงสร"างพ้ืนฐานได"

มาตรฐาน” 
 

๒.พันธกิจ 
 ๑. พัฒนาโครงสร"างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร 
 ๒. ส2งเสริมอาชีพ งานสวัสดิการชุมชน การจัดการศึกษา การปฏิบัติงานของศูนย;ปฏิบัติการต2อสู"เพ่ือ
เอาชนะยาเสพติด กีฬา นันทนาการและการสาธารณสุข ตลอดทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือรองรับเข"าสู2
ประชาคมอาเซียน 
 ๓. ส2งเสริมประชาธิปไตย การมีส2วนร2วมของประชาชน การปaองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการ
รักษาความสงบเรียบร"อยของท"องถ่ิน 
 ๔. ส2งเสริมการตลาด การค"า กางลงทุน เมืองชายแดน การท2องเที่ยว เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
ตลอดทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ;ชุมชน โครงการตามแนวพระราชดําริ และหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๕. อนุรักษ; ฟghนฟู และสร"างจิตสํานึกในการอนุรักษ;ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม การปรับปรุง
ภูมิทัศน; การกําจัดขยะ สิ่งปฏิกูล บําบัดนํ้าเสีย 
 ๖. อนุรักษ; ฟghนฟู จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุ โบราณสถาน ภูมิปNญญาท"องถ่ิน       
ทํานุบํารุงศาสนา และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
 ๗. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค;กรตามหลักธรรมาภิบาล 
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ยุทธศาสตร=การพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
๗ ยุทธศาสตร=การพัฒนา ๓๗ แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร=ท่ี ๑  ด,านโครงสร,างพ้ืนฐาน 
 ๑.๑ ก2อสร"าง บุกเบิก ปรบัปรุง  บํารงุรักษาทางคมนาคม  สะพาน  เข่ือน  ระบบระบายนํ้า 
 ๑.๒ สร"างและปรบัปรุงแหล2งนํ้าอุปโภค  บริโภค 
 ๑.๓ จัดทําผงัเมืองรวมจงัหวัด ผังเมืองและผังตําบล 
 ๑.๔ พัฒนาและปรบัปรุงระบบจราจร 
 ๑.๕ จัดให"มีไฟฟaาและระบบโทรคมนาคมอย2างทั่วถึง 
ยุทธศาสตร=ท่ี ๒  ด,านงานส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๒.๑ ส2งเสริมและสนับสนุนการสร"างงานสร"างอาชีพแบบย่ังยืนให"กับประชาชนในท"องถ่ิน 
 ๒.๒ ส2งเสริมงานด"านสังคมสงเคราะห;และสวัสดิการชุมชนแก2ผู"ด"อยโอกาสทางสังคม 
 ๒.๓ ส2งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย  โดยสนับสนุนให"ประชาชนมีส2วนร2วม      
ในการจัดการศึกษา 
 ๒.๔ ส2งเสริมศักยภาพศูนย;ปฏิบัติการการต2อสู"เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
 ๒.๕ ส2งเสริมด"านการออกกําลังกาย  การกีฬา  และนันทนาการ 
 ๒.๖ ส2งเสริมการปaองกัน  รักษา  ควบคุมโรค  ตลอดจนการพัฒนาด"านการสาธารณสุข 
 ๒.๗ ส2งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ือรับรองการเข"าสู2ประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร=ท่ี ๓  ด,านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร,อย 
 ๓.๑ ส2งเสริมให"ความรู"   ความเข"าใจ  แก2ประชาชน  เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย 
 ๓.๒ พัฒนาศักยภาพของท"องถ่ินในการปaองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบ
เรียบร"อยในท"องถ่ิน 
 ๓.๓ เสริมสร"างความเข"มแข็งของชุมชนให"มีส2วนร2วมในการรักษาความสงบเรียบร"อยในท"องถ่ิน 
 ๓.๔ ส2งเสริมให"ผู"นําศาสนาเข"ามามีบทบาทเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแก"ปNญหาความมั่นคง 
ยุทธศาสตร=ท่ี ๔  ด,านการวางแผน  การส�งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  และการท�องเท่ียว 
 ๔.๑ ส2งเสริมการตลาด  การค"า  การลงทุนในท"องถ่ิน  และเมืองชายแดนเพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียน 
 ๔.๒ ส2งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ;ในท"องถ่ิน 
 ๔.๓ ส2งเสริมให"ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔.๔ พัฒนาส2งเสริมการท2องเที่ยวและแหล2งท2องเที่ยวเชิงอนุรักษ;เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
 ๔.๕ ส2งเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ 
 
 
 
 
 
 
 



แผนติดตามประจําป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 (รอบเดือนเมษายน) หน"า ๙ 

 

ยุทธศาสตร=ท่ี ๕  ด,านการบริหารจัดการและการอนุรักษ=ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม 
 ๕.๑ อนุรักษ;และฟghนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม 
 ๕.๒ ส2งเสริม  สนับสนุนให"ประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการร2วมกันอนุรักษ;ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล"อม 
 ๕.๓ ปรับปรงุภูมิทัศน;ในชุมชนและเมือง 
 ๕.๔ จัดทําระบบกําจัดขยะและสิง่ปฏิกลูตลอดจนระบบบําบดันํ้าเสีย 
 ๕.๕ ส2งเสริมและสนับสนุนการใช"พลงังานทดแทน 
ยุทธศาสตร=ท่ี ๖  ด,านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปGญญาท,องถ่ิน 
 ๖.๑ ส2งเสริมการอนุรกัษ;  ฟghนฟู  สืบทอดจารีตประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 
 ๖.๒ ส2งเสริมและสนับสนุนภูมปิNญญาท"องถ่ิน  และปูชนียบุคคล 
 ๖.๓ เสริมสร"างและทํานุบํารงุศาสนาตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท"องถ่ิน 
 ๖.๔ ส2งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ;โบราณวัตถุและโบราณสถานในท"องถ่ิน 
 ๖.๕ ส2งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ของเด็ก  เยาวชนและประชาชน 
ยุทธศาสตร=ท่ี ๗  ด,านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๗.๑ พัฒนาความรู"ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก2บุคลากรในองค;กร 
 ๗.๒ พัฒนาปรับปรงุจัดหาเครื่องมือ  เครือ่งใช"  ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
 ๗.๓ พัฒนาปรับปรงุระบบบรหิารจัดการองค;กรตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๗.๔ ปรับปรงุและสร"างระบบการให"บริการที่ทันสมัย  รวดเร็ว  และมีประสทิธิภาพ 
 ๗.๕ ส2งเสริมและสร"างทัศนคติที่ดีต2อการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
 ๗.๖ พัฒนาส2งเสรมิระบบการประชาสมัพันธ;และเผยแพร2การดําเนินงานขององค;กรเพ่ือรองรบั
ประชาคมอาเซียน 
 

แผนงานพัฒนาฯ 
 - แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสังคมสงเคราะห; 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานสร"างความเข"มแข็งของชุมชน 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
- แผนงานงบกลาง 
- แผนงานการพาณิชย; 
 
 
 
 
 



แผนติดตามประจําป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 (รอบเดือนเมษายน) หน"า ๑๐ 

 

ส�วนท่ี ๓ 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบท่ี ๑ แบบท่ี ๒ และแบบท่ี ๓/๑  

 

 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกได"กําหนดเครื่องมือ 
อุปกรณ; สิ่งที่ใช"เปEนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผลของโครงการ เพ่ือใช"ในการรวบรวมข"อมูลแผนพัฒนา
ที่ได"กําหนดข้ึน ซึ่งมีผลต2อการพัฒนาท"องถ่ิน ข"อมูลดังกล2าวเปEนในรูปแบบเชิงปริมาณ มีความจําเปEนและ
สําคัญในการนํามาหาค2าและผลประโยชน;ที่ได"รับจากแผนพัฒนา เปEนแบบติดตามประเมินผลโครงการสําหรับ
แผนพัฒนา เพ่ือให"สอดคล"องกับแผนยุทธศาสตร;และโครงการ แบบตัวบ2งช้ีของการปฏิบัติงานแบบบันทึก
ข"อมูล  แบบรายงานเพ่ือนําไปวิเคราะห;ทางสถิติและการหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบต2างๆ ที่สอดคล"องกับบริบท
ของท"องถ่ิน โดยใช"เครื่องมือในการติดตามโครงการของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ประจําป�งบประมาณ       
พ.ศ.๒๕๖1 รอบเดือนเมษายน (ระหว2างเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2561) คือการประเมินผลใน    
เชิงปริมาณ โดยใช"แบบติดตามและประเมินผลแบบ ๑ แบบที่ ๒ และ ๓/๑ ตามคู2มือกรมการปกครองส2วน
ท"องถ่ิน ซึ่งมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผลดังน้ี 
 
 
 
 
 
 

แบบท่ี ๑     แบบช�วยกํากับการจัดทําแผนพัฒนาของท,องถ่ินโดยตัวเอง 
 

คําชี้แจง : แบบที่ ๑ เปEนแบบประเมินตนเองในการจัดทําพัฒนาของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก โดยจะทําการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได"ประกาศใช"แผนพัฒนาแล"ว 
ชื่อองค=กรปกครองส�วนท,องถ่ิน เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินงาน 
ไม�มีการ

ดําเนินงาน 
ส�วนท่ี ๑ คณะกรรมการพัฒนาท,องถ่ิน   
๑. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท"องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท"องถ่ิน �  
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท"องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา
ท"องถ่ิน 

�  

๓. มีการจัดประชุมอย2างต2อเน่ือง �  
๔. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท"องถ่ิน �  
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท"องถ่ิน �  
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท"องถ่ินและประชาคมท"องถ่ินพิจารณาร2าง
แผนพัฒนา 

�  

ส�วนท่ี ๒ การจัดทําแผนพัฒนาท,องถ่ิน   
๗. มีการรวบรวมข"อมูลและปNญหาสําคัญของท"องถ่ินมาจัดทาํฐานข"อมูล �  
๘. มีการเปMดโอกาสให"ประชาชนเข"ามามีส2วนร2วมในการจัดทาํแผนพัฒนา �  



แผนติดตามประจําป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 (รอบเดือนเมษายน) หน"า ๑๑ 

 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินงาน 
ไม�มีการ

ดําเนินงาน 
๙. มีการวิเคราะห;ศักยภาพของท"องถ่ิน (swot) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท"องถ่ิน 

�  

๑๐. มีการกําหนดวิสัยทัศน;และภารกจิหลักการพัฒนาท"องถ่ินที่สอดคล"อง
กับศักยภาพของท"องถ่ิน 

�  
 
 

๑๑. มีการกําหนดวิสัยทัศน;และภารกจิหลักการพัฒนาท"องถ่ินที่สอดคล"อง
กับยุทธศาสตร;จงัหวัด 

�  

๑๒. มีการกําหนดจุดมุ2งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน �  
๑๓. มีการกําหนดเปaาหมายการพัฒนาท"องถ่ิน �  
๑๔. มีการกําหนดยุทธศาสตร;การพัฒนา แนวทางการพัฒนา แผนงาน �  
๑๕. มีการกําหนดยุทธศาสตร;การพัฒนาทีส่อดคล"องกบัยุทธศาสตร;ของ
จังหวัด 

�  

๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช"แผนพัฒนา �  
๑๗. มีการจัดทําบญัชีกลุ2มโครงการในแผนพัฒนา �  
๑๘. มีการกําหนดรปูแบบการติดตามประเมินแผนพัฒนา �  
19. มีการมกีารทบทวน เพ่ิมเติมหรอืเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาหรือไม2 �  

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
มีการดําเนินการครบทัง้ ๑๙ ข"อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนติดตามประจําป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 (รอบเดือนเมษายน) หน"า ๑๒ 

 

แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก รายไตรมาส ( ๓ เดือน) 
คําชี้แจง : แบบที่ ๒ เปEนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค; เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
ท"องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก โดยกําหนดระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานทุกๆ ๓ เดือน ดังน้ี 
รายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม) ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม-มีนาคม)  
  ไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน-มิถุนายน) ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม-กันยายน) 
 
ส�วนท่ี ๑ ข,อมูลท่ัวไป 
๑. ช่ือ องค;กรปกครองส2วนท"องถ่ิน  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
๒. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาส 
 (๑) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม -  ธันวาคม)  (๒) ไตรมาส ๒ (มกราคม - มีนาคม) 
 (๓) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน)  (๔) ไตรมาส ๔ (กรกฎาคม - กันยายน) 
ส�วนท่ี  ๒  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท,องถ่ินสี่ป0 
2.1 จํานวนโครงการพัฒนา/ครุภัณฑ; และงบประมาณตามแผนพัฒนาท"องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561-2564) 
 

ยุทธศาสตร= 
ป0ที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖1 ป0ที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖2 ป0ที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖3 ป0ที่ 4 พ.ศ.๒๕๖4 รวม 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร=ที่ ๑ 
ด"านโครงสร"างพื้นฐาน 

10 13,885,000 15 22,500,000 18 21,004,000 5 2,850,000 48 60,239,000 

ยุทธศาสตร=ที่ ๒  
ด"านงานส2งเสรมิคณุภาพชีวิต 

60 188,717,985 57 101,636,985 57 101,636,985 56 100,136,985 230 492,128,940 

ยุทธศาสตร=ที่ ๓ 
ด"านการจัดระเบียบชุมชน/ 
สังคมและการรักษาความสงบ
เรยีบร"อย 

3 2,016,000 3 2,016,000 3 2,016,000 3 2,016,000 12 8,064,000 

ยุทธศาสตร=ที่ ๔  
ด"านการวางแผน การส2งเสรมิ 
การลงทุนพาณชิยกรรม 
และการท2องเท่ียว 

8 90,362,832 6 3,475,124 6 3,530,031 6 3,587,683 26 100,955,670 

ยุทธศาสตร=ที่ ๕  
ด"านการบริหารจัดการและ 
การอนุรักษ;ทรัพยากรธรรมชาติ  
และส่ิงแวดล"อม 

12 95,293,000 9 12,293,000 9 12,293,000 8 10,293,000 38 130,172,000 

ยุทธศาสตร=ที่ ๖  
ด"านศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีตประเพณีและภูมิปNญญา
ท"องถิ่น 

6 4,120,000 6 4,120,000 6 4,120,000 6 4,120,000 24 16,480,000 

ยุทธศาสตร=ที่ ๗  
ด"านการบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

59 148,729,600 39 26,550,000 25 60,500,000 29 43,140,000 152 278,919,600 

รวม 158 543,124,417 135 172,591,109 124 205,100,016 113 166,143,668 530 1,086,959,210 
 
 

ครุภัณฑ=สําหรับที่ไม�ได,
ดําเนินการตามโครงการ 

พัฒนาท,องถ่ิน 

ป0ที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖1 ป0ที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖2 ป0ที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖3 ป0ที่ 4 พ.ศ.๒๕๖4 รวม 
จํานวน
ครุภัณฑ= 

งบประมาณ 
จํานวน
ครุภัณฑ= 

งบประมาณ 
จํานวน
ครุภัณฑ= 

งบประมาณ 
จํานวน
ครุภัณฑ= 

งบประมาณ 
จํานวน
ครุภัณฑ= 

งบประมาณ 

ครภุัณฑ; 80 9,030,400 35 1,993,500 36 6,323,700 16 2,429,300 167 19,776,900 
รวม 80 9,030,400 35 1,993,500 36 6,323,700 16 2,429,300 167 19,776,900 

 
 



แผนติดตามประจําป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 (รอบเดือนเมษายน) หน"า ๑๓ 

 

2.2 จํานวนโครงการพัฒนา/ครุภัณฑ; และงบประมาณตามแผนพัฒนาท"องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561-2564)   
      เพ่ิมเติมครั้งที่ ๑  

ยุทธศาสตร= 
ป0ที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖1 ป0ที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖2 ป0ที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖3 ป0ที่ 4 พ.ศ.๒๕๖4 รวม 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร=ที่ ๑ 
ด"านโครงสร"างพื้นฐาน 

14 14,300,000 - - - - - - 14 14,300,000 

ยุทธศาสตร=ที่ ๒  
ด"านงานส2งเสรมิคณุภาพชีวิต 

14 8,515,000 14 8,515,000 14 8,515,000 14 8,515,000 56 34,060,000 

ยุทธศาสตร=ที่ ๔  
ด"านการวางแผน การส2งเสรมิ 
การลงทุนพาณชิยกรรม 
และการท2องเท่ียว 

1 84,990,000 - - - - - - 1 84,990,000 

ยุทธศาสตร=ที่ ๕  
ด"านการบริหารจัดการและ 
การอนุรักษ;ทรัพยากรธรรมชาติ  
และส่ิงแวดล"อม 

1 792,000 2 13,292,000 1 792,000 1 792,000 5 15,668,000 

ยุทธศาสตร=ที่ ๖  
ด"านศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีตประเพณีและภูมิปNญญา
ท"องถิ่น 

4 4,300,000 4 4,300,000 4 4,300,000 4 4,300,000 16 17,200,000 

ยุทธศาสตร=ที่ ๗  
ด"านการบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

13 16,391,100 4 1,850,000 1 500,000 1 500,000 19 19,241,100 

รวม 47 129,288,100 24 27,957,000 20 14,107,000 20 14,107,000 111 185,459,100 
 

 
ครุภัณฑ=สําหรับที่ไม�ได,

ดําเนินการตามโครงการ 
พัฒนาท,องถ่ิน 

ป0ที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖1 ป0ที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖2 ป0ที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖3 ป0ที่ 4 พ.ศ.๒๕๖4 รวม 
จํานวน
ครุภัณฑ= 

งบประมาณ 
จํานวน
ครุภัณฑ= 

งบประมาณ 
จํานวน
ครุภัณฑ= 

งบประมาณ 
จํานวน
ครุภัณฑ= 

งบประมาณ 
จํานวน
ครุภัณฑ= 

งบประมาณ 

ครภุัณฑ; 29 1,458,200 2 17,000 1 4,500 1 4,500 33 1,484,200 
รวม 29 1,458,200 2 17,000 1 4,500 1 4,500 33 1,484,200 
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ส�วนท่ี 3 จํานวนโครงการพัฒนาและรายการครุภัณฑ=สําหรับท่ีไม�ได,ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท,องถ่ิน         
ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท,องถ่ินสี่ป0 (พ.ศ.2561-2564),แผนพัฒนาท,องถ่ินสี่ป0 (พ.ศ.2561-2564) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี ๑ และการแก,ไขแผนพัฒนาท,องถ่ินสี่ป0 (พ.ศ.2561-2564) คร้ังท่ี 1     
มีเปSาหมายในการดําเนินการในป0งบประมาณ ๒๕๖1 และจํานวนโครงการท่ีได,รับการจัดสรรงบประมาณ
ดังน้ี 

ยุทธศาสตร=การพัฒนา 

จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ 
ปรากฏอยู�ใน

แผนป0      
พ.ศ.2561 

บรรจุใน 
เทศบัญญัต ิ

 

ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได,รับงบประมาณ 

๑.ยุทธศาสตร;ด"านโครงสร"างพื้นฐาน 24 1 28,185,000 300,000 
๒.ยุทธศาสตร;ด"านงานส2งเสริมคุณภาพชีวิต 74 66 202,167,900 111,649,780 
๓.ยุทธศาสตร;ด"านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม   
และการรักษาความสงบเรียบร"อย 

3 3 2,016,000 1,788,000 

๔.ยุทธศาสตร;ด"านการวางแผน การส2งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการท2องเที่ยว 

9 5 175,355,832 3,225,900 

๕.ยุทธศาสตร;ด"านการบริหารจัดการ 
และการอนุรักษ;ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล"อม 

13 9 96,085,000 11,085,000 

๖.ยุทธศาสตร;ด"านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปNญญาท"องถิ่น 

10 10 8,420,000 8,420,000 

๗.ยุทธศาสตร;ด"านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 69 32 162,054,000 18,588,300 
รวม 202 126 674,283,732 155,056,980 

 
 

 
ครุภัณฑ=สําหรับที่ไม�ได,ดําเนนิการ 

ตามโครงการพัฒนาท,องถิ่น 

จํานวนครุภัณฑ=
ปรากฏอยู�ใน

แผนป0 
พ.ศ.2561 

บรรจุใน 
เทศบัญญัต ิ

 

ตามรายการบัญชี
ครุภัณฑ= 

ที่ได,รับงบประมาณ 

ครุภัณฑ; 110 73 20,694,300 13,483,800 
รวม 110 73 20,694,300 13,483,800 

 

 จากข"อมูลในตาราง เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกได"บรรจุโครงการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร;ทั้ง ๗ ด"าน 
และบัญชีครุภัณฑ;สําหรับที่ไม2ได"ดําเนินการตามโครงการพัฒนาไว"ในแผนพัฒนาท"องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561-
2564) และแผนพัฒนาท"องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ รวมโครงการ
พัฒนาทั้งสิ้น จํานวน ๒๐๒ โครงการ โดยประมาณการงบประมาณสําหรับโครงการพัฒนาทั้งหมดไว"          
เปEนจํานวน 674,283,732 บาท และในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ2ายประจําป� ๒๕๖1 จํานวนทั้งสิ้น 126 โครงการ เปEนเงินงบประมาณรายจ2าย จํานวน 155,056,980 
บาท  
 ในส2วนบัญชีครุภัณฑ;สําหรับที่ไม2ได"ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท"องถ่ิน จํานวน 110 รายการ 
โดยประมาณการงบประมาณสําหรับรายการครุภัณฑ;ทั้งหมดไว"เปEนจํานวน 20,694,300 บาท และในการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ2ายประจําป� ๒๕๖1 จํานวนทั้งสิ้น 73 รายการ
เปEนเงินงบประมาณรายจ2าย จํานวน 13,483,800 บาท 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

ต้ังแต� ๑ ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561 
……………………………………………………………………………… 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได"ดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร;การ
พัฒนาและรายการบัญชีครุภัณฑ; โดยกองวิชาการและแผนงานรับผิดชอบการติดตามและประเมินโครงการ/
รายการครุภัณฑ;ของหน2วยงาน สํานัก กองสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เพ่ือจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาแยกตามยุทธศาสตร; ครุภัณฑ;แยกตามประเภทและแผนงาน ประเมินผลการดําเนินงานใน
ภาพรวมของเทศบาล เสนอต2อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก     
โดยจัดทําการติดตามต้ังแต2วันที่ ๑ ตุลาคม ๒560 ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งสรุปผลการติดตามโครงการ
พัฒนาและรายการครุภัณฑ;ได"ดังน้ี 
 

  (๑) โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท,องถ่ินสี่ป0 (พ.ศ.2561-2564) ท่ีดําเนินการใน
ป0งบประมาณ พ.ศ.2561 รวมโครงการพัฒนาท้ังสิ้น จํานวน 230 โครงการ รายละเอียดดังต�อไปน้ี 
  - โครงการพัฒนาที่ได"ดําเนินการในป�งบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 153 โครงการ 

- โครงการพัฒนาเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ ที่ได"ดําเนินการในป�งบประมาณ พ.ศ.2561  
  จํานวน 43 โครงการ 
- โครงการพัฒนาเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๒ ที่ได"ดําเนินการในป�งบประมาณ พ.ศ.2561  
  จํานวน 28 โครงการ 
- โครงการพัฒนาที่มีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ มาดําเนินการในป�งบประมาณ  
  พ.ศ.2561 จํานวน 6 โครงการ  
 

(๒) รายการครุภัณฑ=ตามแผนพัฒนาท,องถ่ินสี่ป0 (พ.ศ.2561-2564) ท่ีดําเนินการใน
ป0งบประมาณ พ.ศ.2561 รวมครุภัณฑ=ท้ังสิ้น จํานวน 120 รายการ รายละเอียดดังต�อไปน้ี 

- ครุภัณฑ;ที่ได"ดําเนินการในป�งบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 84 รายการ 
- ครุภัณฑ;เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ ที่ได"ดําเนินการในป�งบประมาณ พ.ศ.2561  
  จํานวน 29 รายการ 
- ครุภัณฑ;เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 ที่ได"ดําเนินการในป�งบประมาณ พ.ศ.2561 
  จํานวน 7 รายการ 
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โครงการพัฒนาและรายการบัญชีครุภัณฑ;ตามแผนพัฒนาท"องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561-2564)     
ที่ได"รับอนุมัติงบประมาณในป� 2561 โดยจัดทําการติดตามต้ังแต2วันที่ ๑ ตุลาคม ๒560 ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๑ ซึ่งสรุปผลโครงการพัฒนาและรายการครุภัณฑ;ที่ได"รับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ2ายประจําป� ๒๕๖1  เงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดังน้ี  
 

(๑) โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท,องถ่ินสี่ป0 (พ.ศ.2561-2564) ท่ีได,รับอนุมัติ
งบประมาณในป0 2561 รวมท้ังสิ้น จํานวน 153 โครงการ รายละเอียดดังต�อไปน้ี 

- โครงการพัฒนาที่ได"รับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ2าย 
  ประจําป� พ.ศ.2561 จํานวน 126 โครงการ 

  - โครงการพัฒนาที่ได"ใช"จ2ายจากเงินสะสม จํานวน 25 โครงการ 
  - โครงการพัฒนาที่ได"รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จํานวน ๒ โครงการ 
 

  (๒) รายการครุภัณฑ=ตามแผนพัฒนาท,องถ่ินสี่ป0 (พ.ศ.2561-2564) ท่ีได,รับอนุมัติ
งบประมาณในป0 2561 รวมท้ังสิ้น จํานวน 84 รายการ 

- ครุภัณฑ;ที่ได"รับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ2ายประจําป� 
  งบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 73 รายการ 
- ครุภัณฑ;ที่ได"โอนเงินงบประมาณ เพ่ือต้ังจ2ายรายการใหม2 จํานวน 7 รายการ 
- ครุภัณฑ;ที่ใช"จ2ายจากเงินสะสม จํานวน ๔ รายการ 
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ส�วนที่ ๔ ผลการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาที่ได,รับอนุมัติงบประมาณในป0 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
ตารางแสดงจํานวนโครงการในแต2ละยุทธศาสตร;ที่มีการดําเนินการแล"วเสร็จ/โครงการที่อยู2ระหว2างดาํเนินการ/โครงการที่ยังไม2ได"ดําเนินการและโครงการที่ยกเลิก 

ยุทธศาสตร= 
 

 
จํานวนโครงการ 

ที่แล,วเสร็จ 

 
จํานวนโครงการ 

ที่อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

 
จํานวนโครงการ 

ที่ยังไม�ได, 
ดําเนินการ 

 
จํานวนโครงการ 

ที่ยกเลิก 

 
รวมจํานวนโครงการ 

ทั้งหมด 

จํานวน ร,อยละ จํานวน ร,อยละ จํานวน ร,อยละ จํานวน ร,อยละ จํานวน ร,อยละ 
ยุทธศาสตร;ที่ ๑ ด"านโครงสร"างพื้นฐาน - - - - 11 100 - - 11 100 
ยุทธศาสตร;ที่ ๒ ด"านงานส2งเสริมคุณภาพชีวิต 9 13.43 15 22.39 43 64.18 - - 67 100 
ยุทธศาสตร;ที่ ๓ ด"านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร"อย 

- - 3 100 - - - - 3 100 

ยุทธศาสตร;ที่ ๔ ด"านการวางแผน การส2งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม 
และการท2องเที่ยว 

- - 3 60.00 1 20.00 1 20.00 5 100 

ยุทธศาสตร;ที่ ๕ ด"านการบริหารจัดการและการอนุรักษ;ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล"อม 

- - 6 46.15 7 53.85 - - 13 100 

ยุทธศาสตร;ที่ ๖ ด"านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปNญญาท"องถิ่น 2 20.00 2 20.00 6 60.00 - - 10 100 
ยุทธศาสตร;ทีที่ ๗ ด"านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 3 6.82 6 13.64 35 79.55 - - 44 100 

รวม 14 9.15 35 22.88 103 67.32 1 0.65 153 100 
 

* สรุปผลจากตารางดังกล�าว ความก,าวหน,าผลของการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาที่ได,รับการจัดสรรงบประมาณในป0 พ.ศ.2561 รวมทั้งสิ้นจํานวน 153 โครงการ 
 ๑.โครงการดําเนินการแล"วเสร็จ จํานวน 14 โครงการ คิดเปEนร"อยละ 9 ของโครงการทัง้หมด 
  ๒.โครงการทีอ่ยู2ระหว2างดําเนินการ จํานวน 35  โครงการ คิดเปEนร"อยละ 23 ของโครงการทั้งหมด 

๓.โครงการที่ยังไม2ได"ดําเนินการ จํานวน 103 โครงการ คิดเปEนร"อยละ 67 ของโครงการทัง้หมด 
๔.โครงการที่ได"ยกเลิก จํานวน 1 โครงการ คิดเปEนร"อยละ 1 ของโครงการทั้งหมด 
   (สาเหตุของการยกเลิกโครงการ ตามรายละเอียดในหน"าที่ 23) 
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ความก,าวหน,าผลของการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาท่ีได,รับการจัดสรรงบประมาณในป0 พ.ศ.2561 
รวมท้ังส้ินจํานวน 153 โครงการ  

- โครงการดําเนินการแล"วเสร็จ จํานวน 14 โครงการ คิดเปEนร"อยละ 9 ของโครงการทัง้หมด 
  - โครงการที่อยู2ระหว2างดําเนินการ จํานวน 35  โครงการ คิดเปEนร"อยละ 23 ของโครงการทัง้หมด 

- โครงการที่ยังไม2ได"ดําเนินการ จํานวน 103 โครงการ คิดเปEนร"อยละ 67 ของโครงการทั้งหมด 
- โครงการที่ได"ยกเลิก จํานวน 1 โครงการ คิดเปEนร"อยละ 1 ของโครงการทั้งหมด 

 
 
  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

โครงการดําเนินการ
แล,วเสร็จ

9%

โครงการที่อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

23%

โครงการที่ยังไม�ได,
ดําเนินการ

67%

โครงการที่ได,ยกเลิก 
1%
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ส�วนที่ 4 ผลการดําเนินงานตามรายการครุภัณฑ=ที่ได,รับอนุมัติงบประมาณในป0 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
ตารางแสดงจํานวนรายการครุภัณฑ;ที่มีการดําเนินการแล"วเสร็จ/ครุภัณฑ;ที่อยู2ระหว2างดําเนินการ/ครุภัณฑ;ที่ยงัไม2ได"ดาํเนินการและครุภัณฑ;ที่ยกเลิก 

 
 

ครุภัณฑ=สําหรับที่ไม�ได,ดําเนนิการ 
ตามโครงการพัฒนาท,องถิ่น 

 
จํานวนรายการครุภัณฑ= 

ที่แล,วเสร็จ 

 
จํานวนรายการ

ครุภัณฑ=ที่อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

 
จํานวนรายการ

ครุภัณฑ=ที่ยังไม�ได, 
ดําเนินการ 

 
จํานวนรายการ
ครุภัณฑ=ที่ยกเลิก 

 
รวมจํานวนรายการ

ครุภัณฑ=ทั้งหมด 

จํานวน ร,อยละ จํานวน ร,อยละ จํานวน ร,อยละ จํานวน ร,อยละ จํานวน ร,อยละ 
ครุภัณฑ; 42 50.00 20 23.81 21 25.00 1 1.19 84 100 

รวม 42 50.00 20 23.81 21 25.00 1 1.19 84 100 
สรุปผลจากตารางดังกล�าว ความก,าวหน,าผลของการดําเนินงานตามรายการครุภัณฑ=ที่ได,รับอนุมัติงบประมาณในป0 ๒๕๖1 มีครุภัณฑ=จํานวนทั้งสิ้น 84 รายการ 
 ๑.ครุภัณฑ;ดําเนินการแล"วเสร็จ จํานวน 42 รายการ คิดเปEนร"อยละ 50 ของจํานวนรายการครุภัณฑ;ทั้งหมด  

๒.ครุภัณฑ;ที่อยู2ระหว2างดําเนินการ จํานวน 20 รายการ คิดเปEนร"อยละ 24 ของจํานวนรายการครุภัณฑ;ทั้งหมด 
๓.ครุภัณฑ;ที่ยังไม2ได"ดําเนินการ จํานวน 21 รายการ คิดเปEนร"อยละ 25 ของจํานวนรายการครุภัณฑ;ทั้งหมด 
๔.ครุภัณฑ;ที่ได"ยกเลิก จํานวน 1 รายการ คิดเปEนร"อยละ 1 ของจํานวนรายการครุภัณฑ;ทั้งหมด 
   (สาเหตุของการยกเลิกครุภัณฑ; ตามรายละเอียดในหน"าที่ 23)  
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       ความก,าวหน,าผลของการดําเนินงานตามรายการครุภัณฑ=ท่ีได,รับการจัดสรรงบประมาณในป0 พ.ศ.2561 
รวมท้ังส้ินจํานวน 84 รายการ 
       - ครุภัณฑ;ดําเนินการแล"วเสร็จ จํานวน 42 รายการ คิดเปEนร"อยละ 50 ของจํานวนครุภัณฑ;ทั้งหมด 
       - ครุภัณฑ;ที่อยู2ระหว2างดําเนินการ จํานวน 20 รายการ คิดเปEนร"อยละ 24 ของจํานวนครุภัณฑ;ทั้งหมด 
       - ครุภัณฑ;ที่ยังไม2ได"ดําเนินการ จํานวน 21 รายการ คิดเปEนร"อยละ 25 ของจํานวนครุภัณฑ;ทั้งหมด 
       - ครุภัณฑ;ที่ได"ยกเลิก จํานวน 1 รายการ คิดเปEนร"อยละ 1 ของจํานวนครุภัณฑ;ทั้งหมด 

 
 

ครุภัณฑ=ดําเนิน
การแล,วเสร็จ

50%

ครุภัณฑ=ที่อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

24%

ครุภัณฑ=ที่ยังไม�ได,
ดําเนินการ

25%

ครุภัณฑ=ที่ได,ยกเลิก
1%
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ส�วนที่ 5 ติดตามการเบิกจ�ายงบประมาณ ป0 2561 ของโครงการพัฒนาในแต�ละยุทธศาสตร= 

ยุทธศาสตร= 
งบปกติ เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวม การเบิกจ�าย 

จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน ร,อยละ จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน ร,อยละ จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน ร,อยละ จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน ร,อยละ จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน ร,อยละ 

ยุทธศาสตร=ที่ ๑ 
ด"านโครงสร"างพื้นฐาน 1 300,000 0.19 10 8,931,000 28.72 

 
- 

 
- 

 
- 

 
11 

 
9,231,000 

 
4.80 

 
- 

 
- 

 
- 

ยุทธศาสตร=ที่ ๒  
ด"านงานส2งเสริมคุณภาพชีวิต 66 111,649,780 72.01 1 3,465,000 11.14 

 
- 

 
- 

 
- 

 
67 

 
115,114,780 

 
59.85 

 
19 

 
35,504,670.69 

 
18.46 

ยุทธศาสตร=ที่ ๓  
ด"านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร"อย 

 
3 

 
1,788,000 

 
1.15 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3 

 
1,788,000 

 
0.93 

 
3 

 
752,677.13 

 
0.39 

ยุทธศาสตร=ที่ ๔  
ด"านการวางแผนการส2งเสริม 
การลงทุนพาณิชยกรรมและ 
การท2องเที่ยว 

5 3,225,900 2.08 - - - - - - 5 3,225,900 1.68 1 45,146 0.02 

ยุทธศาสตร=ที่ ๕  
ด"านการบริหารจดัการและ 
การอนุรกัษ;ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล"อม 

9 11,085,000 7.15 4 9,502,000 30.56 - - - 13 20,587,000 10.70 1 1,142,451.61 0.59 

ยุทธศาสตร=ที่ ๖  
ด"านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปNญญาท"องถิ่น 

10 8,420,000 5.43 - - - - - - 10 8,420,000 4.38 4 1,935,248 1.01 

ยุทธศาสตร=ที่ ๗  
ด"านบริหารจัดการ 
ตามหลกัธรรมาภบิาล 

32 18,588,300 
 

11.99 
 

10 
 

9,199,300 29.58 2 6,181,600 100 44 33,969,200 
 

17.66 
 

5 
 
878,880 

 
0.46 

 
รวม 

 
126 155,056,980 

 
100 

 
25 

 
31,097,300 

 
100 2 6,181,600 100 153 192,335,880 

 
100 

 
33 

 
40,259,073.43 

 
20.93 

* สรุปผลการเบิกจ�ายงบประมาณ 2561 รวมโครงการพัฒนาทั้งสิ้น จํานวน 153 โครงการ และงบประมาณรวม จํานวน 192,335,880 บาท 
- เบิกจ2ายไปแล"ว จํานวน 33 โครงการ คิดเปEนร"อยละ 22 ของโครงการทั้งหมด  
- เบิกจ2ายงบประมาณไปแล"ว จํานวน 40,259,073.43 บาท คิดเปEนร"อยละ 21 ของงบประมาณทั้งหมด 
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ส�วนที่ 5 ติดตามการเบิกจ�ายงบประมาณ ป0 2561 ของรายการครุภัณฑ= 

 
ครุภัณฑ=สําหรับที่ไม�ได,

ดําเนินการตามโครงการพัฒนา
ท,องถิ่น 

งบปกติ เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวม การเบิกจ�าย 
จํานวน
ครุภัณฑ= 

จํานวนเงิน ร,อยละ จํานวน
ครุภัณฑ= 

จํานวนเงิน ร,อยละ จํานวน
ครุภัณฑ= 

จํานวนเงิน ร,อยละ จํานวน
ครุภัณฑ= 

จํานวนเงิน ร,อยละ จํานวน
ครุภัณฑ= 

จํานวนเงิน ร,อยละ 

 
ครุภัณฑ;  
 

80 13,641,800 
 

100 
 

4 
 

4,214,500 
 

100 - - 
 
- 

 
84 

 
17,856,300 

 
100 

 
43 

 
1,096,770 

 
6.14 

 
รวม 

 
80 13,641,800 

 
100 

 
4 

 
4,214,500 

 
100 - - 

 
- 

 
84 

 
17,856,300 100 

 
43 

 
1,096,770 

 
6.14 

* สรุปผลการเบิกจ�ายงบประมาณ 2561 รวมรายการครุภัณฑ=ทั้งสิ้น จํานวน 84 รายการ และงบประมาณรวม จํานวน 17,856,300 บาท 
- เบิกจ2ายไปแล"ว จํานวน 43 รายการ คิดเปEนร"อยละ 51 ของจํานวนครุภัณฑ;ทั้งหมด 
- เบิกจ2ายงบประมาณไปแล"ว จํานวน 1,096,770 บาท คิดเปEนร"อยละ ๖ ของงบประมาณทั้งหมด 
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โครงการพัฒนาและรายการครุภัณฑ=ในป0งบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561) ท่ีได,มีการ
ยกเลิก ตามรายละเอียดดังน้ี 
   

(โครงการพัฒนา) 
ยุทธศาสตร=ท่ี ๔ ด,านการวางแผน การส�งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท�องเท่ียว 
4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
1.โครงการเช2าที่ดินการรถไฟบริเวณซุ"มขายอาหาร งบประมาณ 30,000 บาท (กองคลัง) 
- ยกเลิกโครงการเพราะกองคลังจะดําเนินการเช2าที่ดินการรถไฟในป�งบประมาณ 2562 ต้ังแต2วันที่ 1 ตุลาคม 
2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562  
 

(รายการครุภัณฑ=) 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป ประเภทครุภัณฑ=สํานักงาน 
1.เครื่องถ2ายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 180,000 บาท (สํานักปลัดฯ) 
- ยกเลิกรายการครุภัณฑ;เพราะเทศบาลได"ใช"เครื่องถ2ายเอกสารที่มีการประกันตลอดอายุการใช"งานจากบริษัท 
โดยที่ไม2ต"องจัดซื้อเครื่องใหม2 ไม2ต"องเช2าและไม2ต"องซ2อมแซม ซื้อหมึกเพียงอย2างเดียว 
 
 
 
 
 



แผนพฒันาฯ เทศบัญญัติฯ แล้วเสร็จ
อยู่

ระหว่าง

ยังไม่ได้

ดาํเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที(ใช้จริง

1                  650,000   -  กองช่าง P   -  
2               2,550,000   -  กองช่าง P   -  

3               5,500,000   -  กองช่าง P   -  

4               1,190,000   -  กองช่าง P   -  

5                  500,000   -  กองช่าง P   -  
6 1,000,000   -  กองช่าง P   -  

7 1,000,000   -  กองช่าง P   -  

8 540,000   -  กองช่าง P   -   - ไดด้าํเนินการในปี

 งบประมาณ 2560

9 655,000   -  กองช่าง P   -  

10               2,864,000   -  กองช่าง P   -   - เปลี%ยนแปลงใหม่ครั+ งที% 2

เดิมโครงการ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที(

โครงการพฒันา ตามแบบ ผ.01

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนทรายทอง 3

(ตั3งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561)

ซอย 21 - บา้นโคกกลาง

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หมายเหตุ

แผนปี 2561

โครงการ

โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ+า ภายในชุมชนศรีอามาน

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.พร้อมระบบระบายนํ+า

ถนนภายในชุมชนตนัหยงมะลิ

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ประจําปี 2561

ผลการดาํเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที( 1 ด้านโครงสร้างพื3นฐาน

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนโต๊ะลือเบ ซอย 3

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายนํ+า

ถนนประชาววิฒัน์ 17/4
โครงการขดุลอกคูระบายนํ+า ภายในชุมชนจือแรตูลี

ถนนประชาววิฒัน์ ซอย 4
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนประชาววิฒัน์

ถนนเจริญเขต ซอย 4

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. พร้อมระบบระบายนํ+า

ภายในชุมชนศรีอามาน

ซอย 1 (อู่ 3 บี) (ผ.05)

ไตรมาส ที( 2

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. พร้อมระบบระบายนํ+า

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ประจําปี 2561
1



แผนพฒันาฯ เทศบัญญัติฯ แล้วเสร็จ
อยู่

ระหว่าง

ยังไม่ได้

ดาํเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที(ใช้จริง

11 250,000   -  กองช่าง P   -  

12                  840,000                     836,000 กองช่าง P   -   - เปลี%ยนแปลงใหม่ครั+ งที% 2

 จ่ายจากเงินสะสม

13                  560,000   -  กองช่าง P   -  
14               2,983,000   -  กองช่าง P   -   - เปลี%ยนแปลงใหม่ครั+ งที% 2

15               1,250,000   -  กองช่าง P   -  

16               2,060,000                  2,053,000 กองช่าง P   -   - เปลี%ยนแปลงใหม่ครั+ งที% 2

 จ่ายจากเงินสะสม

17                  530,000   -  กองช่าง P   -  

18               1,500,000   -  กองช่าง P   -  
19                    75,000                       72,000 กองช่าง P   -   - เปลี%ยนแปลงใหม่ครั+ งที% 2

 จ่ายจากเงินสะสม

20               1,700,000   -  กองช่าง P   -   - เปลี%ยนแปลงใหม่ครั+ งที% 2

21               2,200,000   -  กองช่าง P   -  
22               2,300,000   -  กองช่าง P   -  

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ภายในชุมชนลอ้แมค็ 

(ค.1)

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงท่อเหลี%ยม คสล. ถนนประชาววิฒัน์
ซอย 3 (ค.1)

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนวงศว์ถิี (ค.1)

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนสฤษดิG วงศ ์(ค.1)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในชุมชนกือบงกาแม
(บา้นบลูกานากอ) (ค.1)

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนวรคามินทร์ (ค.1)

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนประชาววิฒัน์

ซอย 21 (ค.1)

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. พร้อมระบบระบายนํ+า

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนทรายทอง 1 ซอย 6 (ค.1)

(ขา้งโรงเรียนแสงธรรม) (ค.1)

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนวงศว์วิฒัน์ (ค.1)

ภายในชุมชนกือบงกาแม (ขา้งโรงเรียนแสงธรรม) (ค.1)

โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ+า ถนนประชาววิฒัน์ (ค.1)

โครงการพฒันา ตามแบบ ผ.01

ที( โครงการ

แผนปี 2561

หมายเหตุ
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการดาํเนินงาน

โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ+า ภายในชุมชนกือบงกาแม

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
(ตั3งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561)

2



แผนพฒันาฯ เทศบัญญัติฯ แล้วเสร็จ
อยู่

ระหว่าง

ยังไม่ได้

ดาํเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที(ใช้จริง

23                  470,000                     466,000 กองช่าง P   -  
 จ่ายจากเงินสะสม

24                  403,000   -  กองช่าง P   -  

25               1,812,000   -  กองช่าง P   -  

26                  335,000                     333,000 กองช่าง P   -  
 จ่ายจากเงินสะสม

27                  330,000                     323,000 กองช่าง P   -  
 จ่ายจากเงินสะสม

28               1,270,000                  1,265,000 กองช่าง P   -  
 จ่ายจากเงินสะสม

29                  175,000   -  กองช่าง P   -  

30                  500,000                     499,000 กองช่าง P   -  
 จ่ายจากเงินสะสม

31                    80,000                       78,000 กองช่าง P   -  
 จ่ายจากเงินสะสม

32               3,010,000                  3,006,000 กองช่าง P   -  
 จ่ายจากเงินสะสม

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนเจริญเขต ซอย 22

 (ค.2)

โครงการพฒันา ตามแบบ ผ.01

ที(

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ประจําปี 2561

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายนํ+า คสล.

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายนํ+า ถนนรักษช์นะ

อุทิศ

(ตรงขา้มเมรุ) (ค.2)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

(ตั3งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561)
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. พร้อมระบบระบายนํ+า

ถนนทรายทอง 1 ซอย 10 (ค.2)

(ขา้งวดัทองดีประชาราม) (ค.2)
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายนํ+า ถนนรักษช์นะ

อุทิศ

(ค.2)

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนทรายทอง 1 ซอย

 6

โครงการ

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. พร้อมระบบระบายนํ+า

ถนนรักษช์นะอุทิศ (ขา้งโรงยาง) (ค.2)

หมายเหตุ

ผลการดาํเนินงานแผนปี 2561

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนทรายทอง 1 ซอย

 4
(ค.2)

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายนํ+า ถนนรักษช์นะ

อุทิศ
(ตรงขา้มโรงยาง) (ค.2)
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต (มี

ส่วนผสมของ
ยางพารา) ถนนสายชุมชนกือบงกาแม (ค.2)

ถนนลูกเสืออนุสรณ์ ซอย 8 (ค.2)

3



แผนพฒันาฯ เทศบัญญัติฯ แล้วเสร็จ
อยู่

ระหว่าง

ยังไม่ได้

ดาํเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที(ใช้จริง

33                  100,000   -  กองช่าง P   -  
34                  869,500   -  กองช่าง P   -  

35               3,800,000   -  กองช่าง P   -  

36                  300,000                     300,000 กองช่าง P   -  

46,151,500           300,000 0 0 35 1   -  

37                  200,000                     200,000 สาํนกัปลดัฯ P   -  

38                  100,000                     100,000 สาํนกัการศึกษา P   -  
39                  350,000                     350,000 สาํนกัการศึกษา P                    253,900 
40                  550,000                     550,000 สาํนกัการศึกษา P   -  

41                  150,000                     150,000 สาํนกัการศึกษา
P

                   105,475 

42                    50,000                       50,000 สาํนกัการศึกษา P   -  
43                  100,000                     100,000 สาํนกัการศึกษา P   -  
44               4,480,000                  4,480,000 สาํนกัการศึกษา P   -   - เปลี%ยนแปลงใหม่ครั+ งที% 1

สาธารณะถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาล

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

โครงการปรับปรุงระบบระบายนํ+า ถนนเจริญเขตซอย 4 (ค.2)
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต (มี

ส่วนผสมของ

2.2 แผนงานการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที( 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานบริหารงานทั(วไป

(ตั3งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561)
โครงการพฒันา ตามแบบ ผ.01

ที( โครงการ

แผนปี 2561
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการดาํเนินงาน

หมายเหตุ

ยางพารา) ถนนสายชุมชนลอ้แมค็ (สายที% 3) (ค.2)

โครงการรณรงคป์้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด

รวมยุทธศาสตร์ที( 1

โครงการอุดหนุนใหก้ารไฟฟ้าดาํเนินการเกี%ยวกบัไฟฟ้า

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ประจําปี 2561

โครงการจดันิทรรศการทางวชิาการและแสดงผลงานนกัเรียน
กลุ่มโรงเรียนเทศบาลระดบัภาคและระดบัประเทศ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต (มี

ส่วนผสมของ
ยางพารา) ถนนภายในสวนสาธารณะมิ%งขวญัประชา (ค.2)

โครงการจดันิทรรศการและการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ
โครงการจดัอบรมเขา้ค่ายภาษาต่างประเทศ

โครงการสอบแข่งขนัคนเก่งในโรงเรียนสังกดัเทศบาล
โครงการมอบประกาศนียบตัรนกัเรียนสังกดัโรงเรียนเทศบาล
โครงการพฒันาการจดัการศึกษาโรงเรียนเทศบาลและ

โครงการอนุบาลสร้างสรรค์

4



แผนพฒันาฯ เทศบัญญัติฯ แล้วเสร็จ
อยู่

ระหว่าง

ยังไม่ได้

ดาํเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที(ใช้จริง

45                    50,000                       50,000 สาํนกัการศึกษา P   -  

46               2,600,000                  2,600,000 สาํนกัการศึกษา
P

           1,035,786.87 

47                  300,000                     200,000 สาํนกัการศึกษา P   -  

48 60,000   -  สาํนกัการศึกษา P   -  

49 175,000                     175,000 สาํนกัการศึกษา P   -  

50 12,600,000
               12,644,000 สาํนกัการศึกษา

P
                6,080,000 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
51 4,228,000                  3,439,800 สาํนกัการศึกษา P                 1,318,000 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
52 6,948,000                  6,960,000 สาํนกัการศึกษา P                 3,412,000 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
53 10,922,550 10,736,600 สาํนกัการศึกษา P 3,108,432.82          

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

54 80,000
                      80,000 สาํนกัการศึกษา

P
                     80,000 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

55 38,400
                      38,400 สาํนกัการศึกษา

P
  -  

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการพฒันา ตามแบบ ผ.01

หมายเหตุ

สถานศึกษาและผูน้าํศาสนาอิสลาม

โครงการจดัการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสู่สากล (ภาษาจีน)

โครงการ

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมการ

โครงการอบรมภาษามลายู

(โรงเรียนบา้นสุไหงโก-ลก)

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ประจําปี 2561
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

โครงการอุดหนุนส่วนราชการค่าอาหารกลางวนั

โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม)

โครงการอุดหนุนค่าใชจ้่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

แผนปี 2561

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนัสาํหรับเดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

(ตั3งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561)

โครงการกลุ่มสนใจอาชีพ โรงเรียนเทศบาล 3 และ

ที(

ผลการดาํเนินงาน

โครงการอุดหนุนการปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 4
โครงการอุดหนุนการรณรงคเ์พื%อป้องกนัยาเสพติดในสถานศึกษา

โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวนัใหโ้รงเรียนในสังกดัเทศบาล

จาํนวน 4 ศูนย์

5



56 28,800
                      28,800 สาํนกัการศึกษา

P 28,800                    
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

แผนพฒันาฯ เทศบัญญัติฯ แล้วเสร็จ
อยู่

ระหว่าง

ยังไม่ได้

ดาํเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที(ใช้จริง

57 400,000                     400,000 สาํนกัการศึกษา P                    400,000 
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

58 200,000                     200,000 สาํนกัการศึกษา P                    200,000 
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

59 4,000,000                  4,000,000 สาํนกัการศึกษา P   -  
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

60                  450,000                     450,000 สาํนกัการศึกษา P   -  
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

61 50,000 50,000 สาํนกัการศึกษา
P

  -  

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

62                    50,000                       50,000 สาํนกัการศึกษา P   -  
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

63               1,283,500 1,193,400 สาํนกัการศึกษา
P

  -  

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

64               1,006,000 968,000 สาํนกัการศึกษา
P

  -  

โครงการอุดหนุนการพฒันาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

โครงการอุดหนุนการพฒันาปรับปรุงหอ้งสมุดโรงเรียน

โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการพฒันาทอ้งถิ%น (SBMLD)

โครงการอุดหนุนการจดัการเรียนการสอน (รายหวั) เดก็ปฐมวยั

โครงการ

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ประจําปี 2561
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

(ตั3งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561)

ที(
หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หมายเหตุ

แผนปี 2561

โครงการอุดหนุนการพฒันาการจดัการศึกษา

ในสถานศึกษา

โครงการอุดหนุนค่าปัจจยัพื+นฐานสาํหรับเดก็ยากจน

สถานศึกษา

โครงการอุดหนุนค่าใชจ้่ายในการติดตั+งระบบ Wireless

โครงการอุดหนุนการจดัทาํศูนยก์ารเรียนรู้สาํหรับเดก็ปฐมวยัใน

Fidelity : WiFi

โครงการพฒันา ตามแบบ ผ.01

โครงการอุดหนุนการส่งเสริมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ%น

ผลการดาํเนินงาน

ที%จดัทาํแผนพฒันาการศึกษาดีเด่น

โครงการอุดหนุนการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา
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เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

65               5,917,200                  5,914,000 สาํนกัการศึกษา P   -  
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

66               1,810,100                  1,754,300 สาํนกัการศึกษา P   -  
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

67 1,108,040 1,089,910 สาํนกัการศึกษา P   -  
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

แผนพฒันาฯ เทศบัญญัติฯ แล้วเสร็จ
อยู่

ระหว่าง

ยังไม่ได้

ดาํเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที(ใช้จริง

68               1,095,960                  1,092,840 สาํนกัการศึกษา P   -  
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

69               1,480,300                  1,479,680 สาํนกัการศึกษา
P

  -  

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

70                  438,000                     438,000 สาํนกัการศึกษา P   -   - เปลี%ยนแปลงใหม่ครั+ งที% 1

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

71 2,191,500 2,191,500 สาํนกัการศึกษา P   -   - เปลี%ยนแปลงใหม่ครั+ งที% 1

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

72 393,700 393,700 สาํนกัการศึกษา P   -   - เปลี%ยนแปลงใหม่ครั+ งที% 1

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

73 204,540 204,540 สาํนกัการศึกษา P   -   - เปลี%ยนแปลงใหม่ครั+ งที% 1

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

74 219,150 219,150 สาํนกัการศึกษา
P

  -  
 - เปลี%ยนแปลงใหม่ครั+ งที% 1

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนค่าเครื%องอุปกรณ์การเรียนระดบัอนุบาลและ
ประถมศึกษา

โครงการ หมายเหตุ

แผนปี 2561
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

โครงการอุดหนุนค่าเครื%องอุปกรณ์การเรียนระดบัมธัยมศึกษา

โครงการอุดหนุนค่าเครื%องแบบนกัเรียนระดบัอนุบาลและ
ประถมศึกษา

ระดบัประถมศึกษา

ระดบัอนุบาลและประถมศึกษา
โครงการอุดหนุนค่าหนงัสือเรียนระดบัอนุบาลและประถมศึกษา

โครงการอุดหนุนค่าปัจจยัพื+นฐานสาํหรับเดก็ยากจน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้
โครงการอุดหนุนการจดัการเรียนการสอน (รายหวั)
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ประจําปี 2561

ตอนตน้

โครงการอุดหนุนการจดัการเรียนการสอน (รายหวั)

ที(

ผลการดาํเนินงาน

(ตั3งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561)

โครงการอุดหนุนค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนและ

ระดบัอนุบาลและประถมศึกษา

โครงการพฒันา ตามแบบ ผ.01

โครงการอุดหนุนค่าหนงัสือเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้

ตอนตน้

โครงการอุดหนุนค่าเครื%องแบบนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

7



75 428,560 428,560 สาํนกัการศึกษา P   -   - เปลี%ยนแปลงใหม่ครั+ งที% 1
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

76 1,000,000 1,000,000 สาํนกัการศึกษา
P

  -  

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

77                  800,000                     800,000 สาํนกัการศึกษา
P

  -  

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
78                  200,000 200,000 สาํนกัการศึกษา P   -  

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

แผนพฒันาฯ เทศบัญญัติฯ แล้วเสร็จ
อยู่

ระหว่าง

ยังไม่ได้

ดาํเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที(ใช้จริง

79
                 400,000                     400,000 

สาํนกัการศึกษา
P

  -  

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

80                  200,000                     200,000 สาํนกัการศึกษา P   -  
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

81 2,250,000                  2,250,000 สาํนกัการศึกษา
P

  -  

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
82                    80,000                       80,000 สาํนกัการศึกษา P   -  

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
83 600,000 600,000 สาํนกัการศึกษา P   -  

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้

อิสลามศึกษา/พุทธศาสนาในหลกัสูตรการศึกษาขั+นพื+นฐาน

อาคารประกอบ (ค.1)

หมายเหตุ

(ตั3งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561)

ผลการดาํเนินงาน

สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ%น (ค.1)

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ%น (ค.1)

โครงการพฒันา ตามแบบ ผ.01

โครงการจดัทาํศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ สถานศึกษาใน

โครงการศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นการท่องเที%ยวในสถานศึกษาสังกดั

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ประจําปี 2561
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบและ

โครงการพฒันาปรับปรุงหลกัสูตร/สื%อการเรียนการสอนวชิา

โครงการ

โครงการส่งเสริมการจดักระบวนการเรียนการสอนการบริหาร

ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่
"ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
(ค.1)

ที(

โครงการสร้างภูมิคุม้กนัยาเสพติดและเยาวชนนอกสถานศึกษา

แผนปี 2561
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

(ค.1)

โครงการพฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษาอิเลก็ทรอนิกส์

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ%นเพื%อเขา้สู่ประเทศไทย 4.0 (ค.1)
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย (ค.1)
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84 300,000 300,000 สาํนกัการศึกษา P                    150,000 
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

85 487,000 487,000
สาํนกัการศึกษา

P 448,000
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

แผนพฒันาฯ เทศบัญญัติฯ แล้วเสร็จ
อยู่

ระหว่าง

ยังไม่ได้

ดาํเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที(ใช้จริง

86 1,948,000 1,948,000
สาํนกัการศึกษา

P
                   896,000 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

87               3,465,000                  3,465,000 สาํนกัการศึกษา
P

  -  

จ่ายจากเงินสะสม

88               1,980,000   -  สาํนกัการศึกษา
P

  -  
บริเวณภายในสวนสาธารณะหนา้โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก (ค.2)
โครงการก่อสร้างหลงัคาสนามเปตอง ภายในสนามกีฬามหาราช 

(ค.2)

มุตะวซัซีเฏาะห์ ม.1-3) (ค.1)

โครงการพฒันาหลกัสูตรอิสลามศึกษา (มุตะวซัซีเฏาะห์)

และหลกัสูตรอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษาตอนกลาง/

และสื%อการเรียนการสอนในสถานศึกษามีการจดัการศึกษา

ศึกษาแบบผสมผสานระหวา่งหลกัสูตรการศึกษาขั+นพื+นฐาน
และหลกัสูตรอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษาตอนกลาง/
มุตะวซัซีเฏาะห์ ม.1-3) (ค.1)

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ประจําปี 2561

หลกัสูตรผสมผสาน (ค.1)

โครงการก่อสร้างสนามบาสเกตบอลพร้อมระบบไฟฟ้าส่องสวา่ง

(ชายแดนภาคใต)้ (ค.1)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนัสาํหรับสถานศึกษาที%จดัการ

โครงการปฏิบตัิศาสนกิจ/แบบเรียนสาํหรับสถานศึกษาที%จดั
การศึกษาแบบผสมผสานระหวา่งหลกัสูตรการศึกษาขั+นพื+นฐาน

โครงการพฒันา ตามแบบ ผ.01

ที( โครงการ

แผนปี 2561
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการดาํเนินงาน

หมายเหตุ

(ตั3งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561)
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89 54,030,000  - สาํนกัการศึกษา P   -  
90 31,600,000  - สาํนกัการศึกษา P   -  

91 80,000 80,000 กองสาธารณสุขฯ P  - 

92 400,000  - กองสาธารณสุขฯ P  - 

93 500,000 500,000 กองสาธารณสุขฯ P  -  - เปลี%ยนแปลงใหม่ครั+ งที% 1

94 60,000 60,000 กองสาธารณสุขฯ P  -  - เปลี%ยนแปลงใหม่ครั+ งที% 1

95 20,000 20,000 กองสาธารณสุขฯ P  - 
96 420,000 420,000 กองสาธารณสุขฯ P  - 

แผนพฒันาฯ เทศบัญญัติฯ แล้วเสร็จ
อยู่

ระหว่าง

ยังไม่ได้

ดาํเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที(ใช้จริง

97 30,000 30,000 กองสาธารณสุขฯ P  - 
98 120,000 120,000 กองสาธารณสุขฯ P                      89,700 

99 60,000 60,000 กองสาธารณสุขฯ P  - 

100 30,000 30,000 กองสวสัดิการฯ P  - 

1.1 กลุ่มเสี%ยง
1.2 กลุ่มเดก็วยัเรียน

โครงการควบคุมและป้องกนัโรคติดต่อประจาํถิ%นในชุมชน

โครงการพฒันาตลาดสดน่าซื+อ   

โครงการส่งเสริมและพฒันางานสุขาภิบาลอาหาร 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

โครงการจดัระเบียบผูป้ระกอบการที%เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ

โครงการพฒันาสาธารณสุขมูลฐานฯ

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ประจําปี 2561

โครงการอบรมและศึกษาดูงานดา้นการส่งเสริมสุขภาพ

ที(

แผนปี 2561
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการดาํเนินงาน

หมายเหตุ

พฒันาแผงลอยจาํหน่ายอาหารใหถู้กหลกัสุขาภิบาล

โครงการพฒันาคุณภาพชีวติผูป้่วยดอ้ยโอกาส 
ครอบครัวผูม้ีรายไดน้อ้ยและผูไ้ร้ที%พึ%ง

โครงการสนบัสนุนระบบการแพทยฉ์ุกเฉิน

(ตั3งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561)
โครงการพฒันา ตามแบบ ผ.01

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

โครงการ

สนามมหาราช  (ผ.05)
2.3 แผนงานสาธารณสุข
โครงการอบรมดา้นสาธารณสุขในกลุ่มต่างๆ 

โครงการอบรมและศึกษาดูงานแก่ผูป้ระกอบการจาํหน่าย

โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลและลู่วิ%งลานกรีฑายางสังเคราะห์
โครงการก่อสร้างอาคารโรงพลศึกษาความจุ 1,000 ที%นั%ง (ผ.05)

และจดัการสิ%งแวดลอ้ม

อาหารและตลาดสด
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101 50,000  - กองสวสัดิการฯ P  - 

102 1,500,000  - กองช่าง P  - 

103 200,000  - กองสวสัดิการฯ P  - 
104 200,000 200,000 กองสวสัดิการฯ P  - 
105 1,451,000  - กองสวสัดิการฯ P  - 
106 100,000 100,000 กองสวสัดิการฯ P  - 
107 100,000 100,000 กองสวสัดิการฯ P  - 

108 2,000,000 2,000,000 สาํนกัการศึกษา P                 1,453,376 

แผนพฒันาฯ เทศบัญญัติฯ แล้วเสร็จ
อยู่

ระหว่าง

ยังไม่ได้

ดาํเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที(ใช้จริง

109 27,848,400 27,848,400 กองสวสัดิการฯ P 13,420,600              - เปลี%ยนแปลงใหม่ครั+ งที% 1

110 5,731,200 5,731,200 กองสวสัดิการฯ P 2,777,600  - เปลี%ยนแปลงใหม่ครั+ งที% 1

111 600,000 600,000 กองสวสัดิการฯ P 247,000                   - เปลี%ยนแปลงใหม่ครั+ งที% 1

112 35,000 35,000 กองสาธารณสุขฯ P  -  - แกไ้ขใหม่ครั+ งที% 1

207,612,900         111,649,780 9 15 52 0 35,504,670.69        

โครงการจดัการแข่งขนักีฬาชุมชนสัมพนัธ์ตา้นภยัยาเสพติด

โครงการจดังานส่งเสริมการกีฬาและนนัทนาการ

โครงการสนบัสนุนกองทุนการดาํเนินงานสวสัดิการชุมชน
2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(ตั3งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561)

โครงการก่อสร้างศูนยศ์ึกษาและกิจกรรมนนัทนาการภายใน

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ประจําปี 2561

2.5 แผนงานเคหะและชุมชน

สวนมิ%งขวญัประชา 60 ไร่

โครงการพฒันาศกัยภาพผูพ้ิการ (ค.1)

2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนปี 2561

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเดก็และเยาวชน (ค.1)

โครงการสงเคราะห์ผูต้ิดเชื+อเอดส์

โครงการสงเคราะห์เบี+ยยงัชีพผูสู้งอายุ

2.9 แผนงานการพาณิชย์
โครงการรณรงคป์้องกนัโรคพิษสุนขับา้

รวมยุทธศาสตร์ที( 2

โครงการสงเคราะห์เบี+ยยงัชีพคนพิการ

โครงการก่อสร้างลานกีฬา ชุมชนศรีอามาน (ผ.05)

ผลการดาํเนินงาน

หมายเหตุ
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

โครงการพฒันา ตามแบบ ผ.01

2.8 แผนงานงบกลาง

โครงการพฒันาศกัยภาพบทบาทแกนนาํสตรี (ค.1)

โครงการที(

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

11



113 336,000 252,000 สาํนกัปลดัฯ P                    122,161 

114 1,176,000 1,176,000 กองช่าง P 480,516.13

115 504,000                     360,000 สถานีขนส่ง P                    150,000 

2,016,000             1,788,000 0 3 0 0 752,677.13             

แผนพฒันาฯ เทศบัญญัติฯ แล้วเสร็จ
อยู่

ระหว่าง

ยังไม่ได้

ดาํเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที(ใช้จริง

116 30,000                  30,000                     กองคลงั P  -  - เปลี%ยนแปลงใหม่ครั+ งที% 1

117 86,840,000            - กองวชิาการฯ P  - ยกเลิกโครงการที% 116

เพราจะดาํเนินการเช่าที%ดิน

การรถไฟ 1/11/2561 ถึง

ยุทธศาสตร์ที( 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

(ตั3งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561)

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ประจําปี 2561
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

4.1 แผนงานบริหารงานทั(วไป

แผนปี 2561

โครงการ

โครงการพฒันา ตามแบบ ผ.01

และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที( 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม

โครงการจา้งเหมาผูร้ักษาความปลอดภยัสถานีขนส่งผูโ้ดยสาร

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หมายเหตุที(

ผลการดาํเนินงาน

พาณิชยกรรม และการท่องเที(ยว

รวมยุทธศาสตร์ที( 3

โครงการเช่าที%ดินการรถไฟบริเวณซุม้ขายอาหาร

โครงการจา้งเหมารักษาความปลอดภยัสวนสาธารณะของเทศบาล

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
โครงการจา้งเหมายามดูแลความปลอดภยัสาํนกังานเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

3.3 แผนงานการพาณิชย์

โครงการพฒันาเมืองสุไหงโก-ลก ใหเ้ป็นเมืองศูนยก์ลางการคา้
ชายแดนระหวา่งประเทศ (ปรับปรุงพื+นที%การเคหะฯ 25 ไร่ 
เป็นพื+นที%จดักิจกรรมกระตุน้เศรษฐกิจ) (ผ0.5)
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118 2,000,000              - กองวชิาการฯ P  - 30/11/2562 

119 150,000                150,000                   กองสาธารณสุขฯ P  - 
120 1,000,000 1,000,000                กองสาธารณสุขฯ P  - 
121 1,045,832             1,045,900                กองสาธารณสุขฯ P  - 
122 84,990,000            - กองสาธารณสุขฯ P  - 

123 1,000,000             1,000,000                กองสวสัดิการฯ P                      45,146 

124 200,000  - กองสวสัดิการฯ P  - 
125 100,000  - กองสวสัดิการฯ P  - 

177,355,832         3,225,900 0 3 6 1 45,146                    

แผนพฒันาฯ เทศบัญญัติฯ แล้วเสร็จ
อยู่

ระหว่าง

ยังไม่ได้

ดาํเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที(ใช้จริง

126 45,000,000            - กองวชิาการฯ P  - 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

5.2 แผนงานสาธารณสุข

ที( โครงการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ(งแวดล้อม

การท่องเที%ยวเมืองสุไหงโก-ลก (ผ.05)

ยุทธศาสตร์ที( 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

เศรษฐกิจพิเศษสุไหงโก-ลก (ผ.05) (ค.2)

4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการจดัตั+งตลาดกลางสินคา้เกษตรชายแดนสุไหงโก-ลก (ผ.05)
โครงการเช่าที%ดินการรถไฟ (ตลาดรถไฟ)

ตามแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียง
โครงการฝึกอบรมอาชีพและแกไ้ขปัญหาความยากจน

โครงการเทศกาลอาหารจานเดด็

(ตั3งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561)

รวมยุทธศาสตร์ที( 4

โครงการฝึกอบรมทาํกริซจาํลอง

แผนปี 2561 ผลการดาํเนินงาน

5.1 แผนงานบริหารงานทั(วไป

หมายเหตุ

โครงการถนนคนเดิน
4.2 แผนงานสาธารณสุข

โครงการ Street Art เมืองตน้แบบและการพฒันาพื+นที%

โครงการพฒันาพื+นที%สีเขียวเพื%อการนนัทนาการและ

โครงการพฒันา ตามแบบ ผ.01

โครงการฝึกอบรมอาชีพเยาวชน

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ประจําปี 2561
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127 150,000                                    150,000 กองสาธารณสุขฯ P  - 
128 400,000                400,000                   กองสาธารณสุขฯ P  - 

129 200,000                200,000                   กองสาธารณสุขฯ P  - 
130 950,000                950,000                   กองสาธารณสุขฯ P  - แกไ้ขใหม่ครั+ งที% 1

131 792,000                     792,000 กองสาธารณสุขฯ P  - 

132 4,000,000                  4,000,000 กองสาธารณสุขฯ P  - 

133 1,620,000                  1,620,000 กองสาธารณสุขฯ P

134 37,000,000            - กองสาธารณสุขฯ P  - 

แผนพฒันาฯ เทศบัญญัติฯ แล้วเสร็จ
อยู่

ระหว่าง

ยังไม่ได้

ดาํเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที(ใช้จริง

135 100,000                     100,000 กองช่าง P
136 2,873,000 2,873,000 กองช่าง P 1,142,451.61

137 2,000,000               -  กองช่าง P   -  
138 1,000,000               -  กองช่าง P   -  
139 448,000                                    445,000 กองช่าง P   -  

จ่ายจากเงินสะสม

โครงการลดคดัแยกขยะมูลฝอย

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ประจําปี 2561

โครงการจา้งเหมาเอกชนดูแลรักษาสวนสาธารณะของเทศบาล

5.3 แผนงานเคหะและชุมชน

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

อาหาร (ตลาดขี+แพะ) (ค.1)
โครงการจา้งเหมาบุคคลภายนอกดาํเนินการดูแลอาคารศูนย์

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื%อพฒันาศกัยภาพ
ดา้นการความสะอาดและสิ%งแวดลอ้มภายในเมือง

(ตั3งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561)
โครงการพฒันา ตามแบบ ผ.01

โครงการ

โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์สวนหนา้โรงพยาบาล

ฝังกลบขยะ

โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ภายในสวนสิรินธร

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงพื+นปูกระเบื+องและจุดทาํความสะอาด
ภายในสวนสิรินธร (ค.2)

โครงการจา้งเหมาบุคคลภายนอกดาํเนินการขนยา้ยและ

ผลการดาํเนินงานแผนปี 2561
หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ที( หมายเหตุ

โครงการจา้งเหมาบุคคลภายนอกดาํเนินการดูแลตลาดสด                
เทศบาล (ตลาดรถไฟ)    

ชุมชน
โครงการเพิ%มประสิทธิภาพศูนยก์าํจดัขยะเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
(ผ.03)

โครงการจา้งเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดภายใน

โครงการเช่าที%ดินการรถไฟ

โครงการรักษแ์ม่นํ+าโก-ลก
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140 5,660,000                              5,653,000 กองช่าง P   -  
จ่ายจากเงินสะสม

141 2,150,000                              2,095,000 กองช่าง P   -  
จ่ายจากเงินสะสม

142 1,310,000                              1,309,000 กองช่าง P   -  
จ่ายจากเงินสะสม

105,653,000         11,085,000 0 6 11 0 1,142,451.61          

143 50,000                  50,000                     สาํนกัการศึกษา P   -  

144 200,000                200,000                   กองสวสัดิการฯ P   -  

แผนพฒันาฯ เทศบัญญัติฯ แล้วเสร็จ
อยู่

ระหว่าง

ยังไม่ได้

ดาํเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที(ใช้จริง

145 800,000                800,000                   กองสวสัดิการฯ P   -  
146 70,000                  70,000                     กองสวสัดิการฯ P                      35,950 
147 100,000                100,000                   กองสวสัดิการฯ P 99,140                    

148 100,000                100,000                   กองสวสัดิการฯ P   -  

149 2,000,000             2,000,000                สาํนกัการศึกษา P                 1,453,998 

ผลการดาํเนินงานแผนปี 2561

โครงการจดังานเมาลิดสัมพนัธ์ (ค.1)

ที( โครงการ

โครงการจดังานอาซูรอสัมพนัธ์ (ค.1)
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชน

6.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการจดังานส่งเสริมประเพณี ศาสนา วฒันธรรมทอ้งถิ%น

โครงการจดังานสืบสานวฒันธรรมไทย - มาเลย์

โครงการก่อสร้างลานสันทนาการ คสล. พร้อมพื+นยางสังเคราะห์

ภูมิปัญญาท้องถิ(น
6.1 แผนงานการศึกษา

(ตั3งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561)

6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการพฒันา ตามแบบ ผ.01

รวมยุทธศาสตร์ที( 5

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ประจําปี 2561

โครงการอบรมผูส้อนคมัภีร์กุรอานในเขตเทศบาล

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

หมายเหตุ

โครงการส่งเสริมการปฏิบตัิศาสนกิจในเดือนรอมฎอน

โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ สวนสาธารณะมิ%งขวญัประชา (ค.2)

โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ สวนสาธารณะหนา้โรงพยาบาล (ค.2)

สวนริมทางรถไฟ) (ค.2)

ยุทธศาสตร์ที( 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ

จาํนวน ๔ แห่ง (สวนสิรินธร,สวนรื%นอรุณ,สวนมิ%งขวญัประชาและ
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150 1,000,000             1,000,000                สาํนกัการศึกษา P                    346,160 
151 4,000,000             4,000,000                สาํนกัการศึกษา P   -   - โอนลด  300,000

152 100,000                100,000                   สาํนกัการศึกษา P   -  
8,420,000             8,420,000 2 2 6 0 1,935,248               

153 1,000,000             1,000,000                สาํนกัปลดัฯ P  - 
154 20,000                   - สาํนกัปลดัฯ P  - โครงการ 154 ไดไ้ปดาํเนิน

การในโครงการ 155

155 100,000                100,000                   สาํนกัปลดัฯ P  - 
156 30,000                   - สาํนกัปลดัฯ P  - งานวนัทอ้งถิ%นไดด้าํเนินการ

157 1,500,000                                 500,000 สาํนกัปลดัฯ P  - ที%จงัหวดันราธิวาส

158 1,000,000 976,000 สาํนกัปลดัฯ P  - 
159 1,200,000              - สาํนกัปลดัฯ P
160 450,000                450,000                   กองคลงั P 450,000                   - เปลี%ยนแปลงใหม่ครั+ งที% 1

แผนพฒันาฯ เทศบัญญัติฯ แล้วเสร็จ
อยู่

ระหว่าง

ยังไม่ได้

ดาํเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที(ใช้จริง

161 50,000                   - ทุกกอง P  - 

162 10,000                   - กองวชิาการฯ P  - 

163 500,000 500,000 กองวชิาการฯ P  - 

โครงการอุดหนุนศาลเจา้แม่โต๊ะโมะ (ผ.02) (ค.1)

แผนปี 2561

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ประจําปี 2561

โครงการวนัเทศบาล

ผลการดาํเนินงาน

โครงการจดัซื+อรถรางนํ+าเที%ยว (ผ.05)
โครงการปรับปรุงหอ้งประชุมเทศบาล (ค.1)

โครงการฝึกอบรมและทศันศึกษาดูงานในประเทศ/ต่างประเทศ
โครงการคดัเลือกพนกังานเทศบาลลูกจา้งประจาํและ

(ตั3งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561)

ที(

โครงการจดัการการเลือกตั+ง

7.1 แผนงานบริหารงานทั(วไป

โครงการอุดหนุนกิจการดา้นศาสนา (ผ.02) (ค.1)

รวมยุทธศาสตร์ที( 6

โครงการจดังานรัฐพิธีและวนัสาํคญัต่างๆ

ยุทธศาสตร์ที( 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการจา้งเหมาผูป้ฏิบตัิงานกองคลงั 

พนกังานจา้งดีเด่น

โครงการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล (ค.1)

โครงการพฒันา ตามแบบ ผ.01

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนใหบุ้คลากรของเทศบาลเขา้รับ

การประชุมฝึกอบรมการสร้างจิตสาํนึกและความตระหนกั
ต่อการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริต

โครงการวนัทอ้งถิ%นไทย

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

หมายเหตุโครงการ
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164 126,000                126,000                   กองวชิาการฯ P 126,000                  

165 10,000                   - สาํนกัปลดัฯ P  - 

166 55,000,000  - สาํนกัปลดัฯ P  - 

167 700,000 700,000 สาํนกัการศึกษา P                      83,280 

168 2,254,000              - สาํนกัการศึกษา P  - 

169                  383,700                     383,700 สาํนกัการศึกษา P  -  - เปลี%ยนแปลงใหม่ครั+ งที% 1

170 300,000                51,900                     สาํนกัการศึกษา P  - 

แผนพฒันาฯ เทศบัญญัติฯ แล้วเสร็จ
อยู่

ระหว่าง

ยังไม่ได้

ดาํเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที(ใช้จริง

171 100,000                50,000                     สาํนกัการศึกษา P  - 
172 100,000                80,000                     สาํนกัการศึกษา P  - 
173 200,000                 - สาํนกัการศึกษา P  - 
174 273,500                273,500                   สาํนกัการศึกษา P  -  - เปลี%ยนแปลงใหม่ครั+ งที% 1

175 50,000                   - สาํนกัการศึกษา P  - 

โครงการพฒันา ตามแบบ ผ.01

7.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
โครงการเสริมสร้างสุขภาพ และทดสอบสมรรถภาพร่างกายของ
เจา้หนา้ที%

โครงการติดตั+งกนัสาดหนา้อ่างลา้งหนา้ อาคารเรียน 2

ทางการศึกษา

โครงการติดตั+งประตู โรงเรียนเทศบาล 2
โครงการทาสีภายนอกอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 2
โครงการติดตั+งกนัสาด แผงเหลก็อลูมิเนียม และประตูหอ้งเรียน
อาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 2

โครงการก่อสร้างศาลาที%ตั+งพระบรมฉายาลกัษณ์

(ตั3งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561)

ผลการดาํเนินงาน
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

โครงการจดัซื+อรถยนตด์บัเพลิงกูภ้ยัในที%สูงแบบกระเชา้บนัได

ดูงานพนกังานครูเทศบาลศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็และบุคลากร

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

โครงการที(

แผนปี 2561

ขนาดความสูงปฏิบตัิงานไม่นอ้ยกวา่ 35 เมตร จาํนวน 1 คนั

7.3 แผนงานการศึกษา
โครงการอบรมสัมนาพฒันาความรู้ทางวชิาการและทศันศึกษา

โครงการจดัทาํสื%อประชาสัมพนัธ์เผยแพร่หมายเลขโทรศพัท์
ของหน่วยงานราชการเอกชนในอาํเภอสุไหงโก-ลก (ค.1)

โครงการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงครูผูดู้แลเดก็เลก็

โครงการปรับปรุงทางเชื%อมอาคาร โรงเรียนเทศบาล 1

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ประจําปี 2561

พร้อมอุปกรณ์ (ผ.05)

หมายเหตุ

โครงการปรับปรุงราวบนัได โรงเรียนเทศบาล 1
ผูดู้แลเดก็ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
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176 454,700                454,700                   สาํนกัการศึกษา P  -  - เปลี%ยนแปลงใหม่ครั+ งที% 1

177 5,000,000              - สาํนกัการศึกษา P  - 
178 50,000                   - สาํนกัการศึกษา P  - 

179 600,000  - สาํนกัการศึกษา P  - 
180 1,278,000 1,278,000 สาํนกัการศึกษา P  -  - เปลี%ยนแปลงใหม่ครั+ งที% 2

จ่ายจากเงินสะสม

181 350,000  - สาํนกัการศึกษา P  - 

182 43,000 43,000 สาํนกัการศึกษา P  -  - เปลี%ยนแปลงใหม่ครั+ งที% 2

จ่ายจากเงินสะสม

183 2,500,000              - สาํนกัการศึกษา P  - 
184 800,000                                    700,000 สาํนกัการศึกษา P  - 

แผนพฒันาฯ เทศบัญญัติฯ แล้วเสร็จ
อยู่

ระหว่าง

ยังไม่ได้

ดาํเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที(ใช้จริง

185 1,320,000 1,320,000 สาํนกัการศึกษา P  -  - เปลี%ยนแปลงใหม่ครั+ งที% 1

186 800,000 550,000 สาํนกัการศึกษา P  - 

187 36,000 36,000 สาํนกัการศึกษา P  -  - เปลี%ยนแปลงใหม่ครั+ งที% 1

188 120,000 120,000 สาํนกัการศึกษา P  -  - เปลี%ยนแปลงใหม่ครั+ งที% 1

โครงการติดตั+งแผงเหลก็กั+นรอบสนามบาสเกตบอล 
โรงเรียนเทศบาล 2

โรงเรียนเทศบาล 2

โครงการปรับปรุงใตอ้าคารไพลิน เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ภาษาและ
วฒันธรรม โรงเรียนเทศบาล 4

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั+น โรงเรียนเทศบาล 2
โครงการติดตั+งแผงตาข่ายเหลก็ประชาสัมพนัธ์ 

โรงเรียนเทศบาล 3

โรงเรียนเทศบาล 2

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื+นอาคารและหอ้งนํ+าอาคารเรียนโยทะกา
โรงเรียนเทศบาล 3

โครงการปรับปรุงหอ้งประชุมอาคารศรีตรัง โรงเรียนเทศบาล 3
โครงการก่อสร้างหอ้งสุขา โรงเรียนเทศบาล 4

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
(ตั3งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561)

โครงการขดุบ่อนํ+าภายใน โรงเรียนเทศบาล 4

โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล และพื+นที%รอบๆ
โรงเรียนเทศบาล 4

โครงการพฒันา ตามแบบ ผ.01

ที( โครงการ

แผนปี 2561
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการดาํเนินงาน

หมายเหตุ

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ประจําปี 2561

โครงการติดตั+งหลงัคาโคง้อาคารปาริชาติและอาคารวาสนา

โครงการทาสีกาํแพง โรงเรียนเทศบาล 3

โครงการปรับปรุงหอ้งนํ+าอาคารชงโค

โครงการติดตั+งกนัสาดหนา้อาคารเรียน 1 และหลงัคาเชื%อม
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189 3,000,000 1,000,000 สาํนกัการศึกษา P  - 

190 600,000  - สาํนกัการศึกษา P  - 
191 150,000  - สาํนกัการศึกษา P  - 
192 800,000  - สาํนกัการศึกษา P  -  - เปลี%ยนแปลงใหม่ครั+ งที% 1

193                    75,000                       75,000 สาํนกัการศึกษา P  -  - เปลี%ยนแปลงใหม่ครั+ งที% 1

194 2,978,000                  2,978,000 สาํนกัการศึกษา P  -  - เปลี%ยนแปลงใหม่ครั+ งที% 1

เดิมโครงการ พ.ศ.2563

195 1,900,000  - สาํนกัการศึกษา P  -  - เปลี%ยนแปลงใหม่ครั+ งที% 1

เดิม พ.ศ.2562

196 158,100                     158,100 สาํนกัการศึกษา P  -  - โอนเพิ%ม 300,000 บาท

197 380,000 380,000 สาํนกัการศึกษา P  - 

แผนพฒันาฯ เทศบัญญัติฯ แล้วเสร็จ
อยู่

ระหว่าง

ยังไม่ได้

ดาํเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที(ใช้จริง

198 1,150,000 1,150,000 สาํนกัการศึกษา P  - 
199 3,000,000              - สาํนกัการศึกษา P  - 

200               2,400,000                  2,400,000 สาํนกัการศึกษา P  -  - เปลี%ยนแปลงใหม่ครั+ งที% 2

จ่ายจากเงินสะสม
201 6,037,000               6,037,000                   สาํนกัการศึกษา P  - 

โครงการก่อสร้างโรงอาหารอเนกประสงค ์2 ชั+น    
โรงเรียนเทศบาล 2 (ค.1)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสนามแบดมินตนั (ค.1)

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล 2 ชั+น 

โครงการ

โครงการปรับปรุงพื+นอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 1 (ค.1)

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ประจําปี 2561
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

3
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค ์โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 

โครงการปรับปรุงป้ายชื%อ โรงเรียนเทศบาล 1-4

โครงการปรับปรุงโรงอาหาร หอ้งประกอบอาหาร

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค ์โรงเรียนเทศบาล 2 (ค.1)

โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล

(ตั3งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561)

ที(

โครงการจดัทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ โรงเรียนเทศบาล 2

ระหวา่งอาคาร 1 และ 3 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาล

แผนปี 2561
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการดาํเนินงาน

โครงการปรับปรุงหอ้งประชุมอาคารวาสนา โรงเรียนเทศบาล 3

โครงการพฒันา ตามแบบ ผ.01

โครงการปรับปรุงหอ้งปฏิบตัิการภาษาจีน โรงเรียนเทศบาล 

โรงเรียนเทศบาล 1 (ค.1)

1,2 และ 4

โครงการจดัซื+อวงโยธวาทิต โรงเรียนเทศบาล 3

หมายเหตุ
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เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

202 144,600 144,600 สาํนกัการศึกษา P 144,600
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

203 150,000                     150,000 สาํนกัการศึกษา P  - 
จ่ายจากเงินสะสม

204 1,718,200 1,718,200 สาํนกัการศึกษา P  - 
จ่ายจากเงินสะสม

205 969,000 969,000 สาํนกัการศึกษา P  - 
จ่ายจากเงินสะสม

206 55,000 55,000 สาํนกัการศึกษา P  - 
จ่ายจากเงินสะสม

207 500,000   -  สาํนกัการศึกษา P  - 
208 132,000 132,000 สาํนกัการศึกษา P  -  - เปลี%ยนแปลงใหม่ครั+ งที% 2

จ่ายจากเงินสะสม เดิมโครงการ พ.ศ.2562

แผนพฒันาฯ เทศบัญญัติฯ แล้วเสร็จ
อยู่

ระหว่าง

ยังไม่ได้

ดาํเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที(ใช้จริง

209 450,000   -  สาํนกัการศึกษา P   -   - เปลี%ยนแปลงใหม่ครั+ งที% 2

เดิม พ.ศ.2562

210 1,955,000 1,955,000 สาํนกัการศึกษา P   -   - เปลี%ยนแปลงใหม่ครั+ งที% 2

จ่ายจากเงินสะสม เดิม พ.ศ.2562

211 700,000   -  กองสาธารณสุขฯ P   -  

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสวา่งบริเวณ
สนามกีฬามหาราช (ค.2)
โครงการก่อสร้างและปรัปรุงอาคารสถานที% โรงเรียนเทศบาล 1 (ค.

โครงการก่อสร้างหลงัคาโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 4 (ค.2)

แบบฐานแผโ่รงเรียนเทศบาล 2 (ผ.05) (ค.1)

โครงการจดัซื+อชุดอุปกรณ์สาํหรับหอ้งเรียนคุณภาพแห่ง
การเรียนรู้ดา้นสื%อเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT
สาํหรับโรงเรียนเทศบาล 3 และโรงเรียนเทศบาล 4 (ผ.05) (ค.1)

โครงการทาสีอาคารปริชาต โรงเรียนเทศบาล 3 (ค.2)

โครงการทาสีอาคารกระดงังา โรงเรียนเทศบาล 3 (ค.2)

โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล (ภายในสนามกีฬามหาราช)  (ค.2)

โครงการปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอล โรงเรียนเทศบาล 4 (ค.2)

โครงการปรับปรุงทศันียภาพและรั+ วบริเวณอาคารกองสาธารณสุข

สนามกีฬามหาราช (ค.2)

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ประจําปี 2561
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ผลการดาํเนินงาน

หมายเหตุ
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

7.4 แผนงานสาธารณสุข

(ตั3งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561)
โครงการพฒันา ตามแบบ ผ.01

ที( โครงการ

แผนปี 2561

โครงการปรับปรุงต่อเติม หอ้งออกกาํลงักาย (ฟิตเนส) 
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212 3,000,000               -  กองสาธารณสุขฯ P   -   - ไดด้าํเนินการในปี

213 18,000,000             -  กองสาธารณสุขฯ P   -  งบประมาณ 2560

214 10,000,000            - กองสาธารณสุขฯ P   -  
215 2,000,000   -  กองช่าง P   -  
216 800,000                  -  กองช่าง P   -  

217 800,000                  -  กองช่าง P   -  
218 2,500,000               -  กองช่าง P   -  
219 1,980,000               -  กองช่าง P   -  
220 2,000,000                              2,000,000 กองช่าง P   -  

แผนพฒันาฯ เทศบัญญัติฯ แล้วเสร็จ
อยู่

ระหว่าง

ยังไม่ได้

ดาํเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที(ใช้จริง

221 100,000                                    100,000 กองสวสัดิการฯ P  - 
222 100,000                                    100,000 กองสวสัดิการฯ P  - 
223               1,000,000                  1,000,000 กองสวสัดิการฯ P  -  - เปลี%ยนแปลงใหม่ครั+ งที% 1

224 14,000,000            - กองสวสัดิการฯ P  - 

225 95,400 95,400 กองสวสัดิการฯ P  - โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว (ค.1)

โครงการศึกษาความเหมาะสมระบบบาํบดันํ+าเสียรวม

โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงคแ์ละปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณ
ศูนยเ์รียนรู้ผูสู้งอายุ

โครงการ

แผนปี 2561
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการดาํเนินงาน

หมายเหตุ

โครงการฝึกอบรมและจดัเก็บขอ้มูลพื+นฐานเพื%อการพฒันา

โครงการจดัซื+อไฟประดบัตกแต่ง

และสิ%งแวดลอ้ม

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

7.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(ตั3งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561)

ท่อระบบระบายนํ+า (ผ.05)

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ประจําปี 2561

โครงการจดัซื+อรถดูดสิ%งโสโครกและลา้งทาํความสะอาด

7.5 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการจดัซื+อรถยนตส์ุขาเคลื%อนที% (ผ.05)

โครงการจดัทาํแผนชุมชน
โครงการฝึกอบรมและทศันศึกษาดูงานของกลุ่มพลงัมวลชน

โครงการจา้งเหมาสาํรวจออกแบบ ประมาณการโครงการ 
ก่อสร้างต่างๆ (ค.1)

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงหอ้งนํ+า-หอ้งส้วมระบบประปา
ภายในอาคารนํ+าตกสวนมิ%งขวญัประชา
โครงการจดัทาํจุดบริการและประชาสัมพนัธ์
โครงการจดัซื+อรถยนตบ์รรทุกนํ+า (ผ.05)
โครงการจดัซื+อรถบรรทุกเททา้ย (ผ.05)

โครงการพฒันา ตามแบบ ผ.01

ที(
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226 1,000,000             1,000,000                กองสวสัดิการฯ P  - 
227 500,000                499,100                   กองสวสัดิการฯ P  - 

จ่ายจากเงินสะสม

228 168,000                180,000                   สถานีขนส่ง P 75,000                    

229 50,000                    -  สถานีขนส่ง P  - 

230 5,000,000               -  กองสาธารณสุขฯ P  - 

171,204,200         18,588,300 3 6 65 4 878,880                  
718,413,432 155,056,980 14 35 175 6          40,259,073.43 

แผนพฒันาฯ เทศบัญญัติฯ แล้วเสร็จ
อยู่

ระหว่าง

ยังไม่ได้

ดาํเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที(ใช้จริง

1 180,000                180,000                   สาํนกัปลดัฯ P   -   - โอนลด 102,800 บาท

2 1,500 1,500 สาํนกัปลดัฯ P 980 เหลือยอด 77,200 บาท

3 23,000                  23,000                     สาํนกัปลดัฯ P   -  
4 130,000                130,000                   สาํนกัปลดัฯ P                      12,500 
5 9,000 9,000 สาํนกัปลดัฯ P   -  

ครุภัณฑ์ (ผ.08)

โครงการจา้งเหมารักษาความสะอาดสถานีขนส่ง

รวมยุทธศาสตร์ที( 7
เครื%องจกัรกล พร้อมโรงจอดรถบริเวณโรงฆ่าสัตว์

โครงการปรับปรุงหลงัคาและหอ้งนํ+าชั+นสอง

(ตั3งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561)

รวมทั3ง 7 ยุทธศาสตร์

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ประจําปี 2561

หมายเหตุ
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

เครื%องปรับอากาศ จาํนวน 1 เครื%อง (ค.1)     

โครงการปรับปรุงอาคารเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพ (ค.2)
โครงการก่อสร้างที%ทาํการชุมชนตนัหยงมะลิ (ค.1)

โครงการก่อสร้างศูนยป์ฏิบตัิงานและสถานที%จดัเก็บครุภณัฑ ์

แผนปี 2561

ประเภทครุภณัฑส์าํนกังาน

ผลการดาํเนินงาน

โครงการ

เครื%องโทรศพัทส์าํนกังาน จาํนวน 1 เครื%อง 
เครื%องถ่ายเอกสาร จาํนวน 1 เครื%อง

เครื%องพิมพส์าํเนาระบบดิจิตอล จาํนวน 1 เครื%อง (ค.1)

ที(

โต๊ะทาํงาน จาํนวน 2 ตวั (ค.2)

7.7 แผนงานการพาณิชย์

แผนงานบริหารงานทั(วไป
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โอนงบประมาณเพื%อตั+ง

จ่ายเป็นรายการใหม่

6 3,400 3,400 สาํนกัปลดัฯ P   -  
โอนงบประมาณเพื%อตั+ง

จ่ายเป็นรายการใหม่

7 18,000                  18,000                     กองคลงั P                      18,000 
8 12,500                  12,500                     กองคลงั P                      12,500 
9 3,000                    3,000                       กองคลงั P                        3,000 

10 16,000 16,000 กองคลงั P                      16,000 
11 4,500 4,500 กองคลงั P                        4,500 
12 24,000                  24,000                     กองวชิาการฯ P                        6,200  - จดัซื+อ จาํนวน 1 ชุด

13 3,000 3,000 กองวชิาการฯ P                        1,700 

แผนพฒันาฯ เทศบัญญัติฯ แล้วเสร็จ
อยู่

ระหว่าง

ยังไม่ได้

ดาํเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที(ใช้จริง

14 32,000                  32,000                     สาํนกัปลดัฯ P                      32,000 
15 88,000 88,000 กองคลงั P                      88,000  - เปลี%ยนแปลงใหม่ครั+ งที% 1

3 เครื%อง 66,000 บ.

ปี 2563 (เอามา 1 เครื%อง)

16 23,700 23,700 กองคลงั P                      23,700  - เปลี%ยนแปลงใหม่ครั+ งที% 1

โต๊ะพร้อมเกา้อี+ทาํงาน จาํนวน 2 ชุด

เกา้อี+พนกัพิง จาํนวน 6 ตวั (ค.1)
ตูเ้หลก็บานเลื%อน จาํนวน 4 ตู ้(ค.1)

หมายเหตุ

ผลการดาํเนินงาน

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ประจําปี 2561
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

(ตั3งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561)
ครุภัณฑ์ (ผ.08)

โครงการ

โต๊ะพร้อมเกา้อี+ทาํงานแบบมีพนกัพิงหุม้หนงั จาํนวน 3 ชุด (ค.1)        
เกา้อี+ทาํงานมีพนกัพิงหุม้หนงั จาํนวน 1 ตวั (ค.1)

โต๊ะทาํงาน จาํนวน 1 ตวั (ค.1)

เกา้อี+ทาํงาน จาํนวน 5 ตวั (ค.1)

ที(

แผนปี 2561
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเภทครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
เครื%องคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คสาํหรับสาํนกังาน จาํนวน 2 เครื%อง
เครื%องคอมพิวเตอร์สาํหรับงานประมวลผลแบบที% 1 จาํนวน 4 เครื%อง 

เครื%องพิมพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดาํ จาํนวน 3 เครื%อง 

เกา้อี+ทาํงาน จาํนวน 2 ตวั (ค.2)
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2 เครื%อง 15,800 บ.

ปี 2562 (เอามา 1 เครื%อง)

17 11,200                  11,200                     กองคลงั P 11,200                     - เปลี%ยนแปลงใหม่ครั+ งที% 1

3 เครื%อง 9,600 บ.

ปี 2563 (เอามา 1 เครื%อง)

18 22,000                  22,000                     กองคลงั P 22,000                     - เปลี%ยนแปลงใหม่ครั+ งที% 2

โอนงบประมาณเพื%อตั+ง 1 เครื%อง 22,000 บ.

จ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2563 (เอามา 1 เครื%อง)

19 60,000                  60,000                     กองคลงั P 60,000                     - เปลี%ยนแปลงใหม่ครั+ งที% 2

โอนงบประมาณเพื%อตั+ง 2 เครื%อง 

จ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2564 (เอามา 2 เครื%อง)

20 2,800 2,800 กองคลงั P                        2,800  - เปลี%ยนแปลงใหม่ครั+ งที% 2

โอนงบประมาณเพื%อตั+ง 1 เครื%อง

จ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2564 (เอามา 1 เครื%อง)

แผนพฒันาฯ เทศบัญญัติฯ แล้วเสร็จ
อยู่

ระหว่าง

ยังไม่ได้

ดาํเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที(ใช้จริง

21 5,600 5,600 กองคลงั P 5,600
โอนงบประมาณเพื%อตั+ง

จ่ายเป็นรายการใหม่

22 27,000                   - กองวชิาการฯ P  - 
23 9,600                    5,600                       กองวชิาการฯ P  -  - ในงบจาํนวน 2 เครื%อง 

24 12,000                  12,000                     กองวชิาการฯ P  - 

เครื%องคอมพิวเตอร์ สาํหรับงานประมวลผล แบบที% 2 จาํนวน 2 เครื%อง

เครื%องพิมพเ์ลเซอร์หรือชนิด LED จาํนวน 1 เครื%อง (ค.1)
เครื%องสาํรองไฟ จาํนวน 3 เครื%อง

(ตั3งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561)
ครุภัณฑ์ (ผ.08)

ที(

เครื%องสาํรองไฟ จาํนวน 2 เครื%อง (ค.2)

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ประจําปี 2561
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

เครื%องสาํรองไฟ จาํนวน 1 เครื%อง 

คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คสาํหรับการตดัต่อ จาํนวน 1 เครื%อง 

โครงการ

แผนปี 2561
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการดาํเนินงาน

หมายเหตุ

เครื%องคอมพิวเตอร์ สาํหรับงานประมวลผล แบบที% 1 จาํนวน 1 เครื%อง

เครื%องสาํรองไฟ จาํนวน  4 เครื%อง
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25 3,500                     - กองวชิาการฯ P  - 
26 20,000                   - กองวชิาการฯ P  - 
27 33,000                  33,000                     สาํนกัปลดัฯ P  - 

28 22,000 22,000 สาํนกัปลดัฯ P                      22,000 
(ค.1)

29 3,300 3,300 สาํนกัปลดัฯ P                        3,300 
30 2,800 2,800 สาํนกัปลดัฯ P                        2,800 

31 1,200,000 1,198,000 สาํนกัปลดัฯ P  - 
32 6,500,000 5,500,000 สาํนกัปลดัฯ P  -  - แกไ้ขใหม่ครั+ งที% 1

33 555,000 555,000 สาํนกัปลดัฯ P  - (ผ0.5)

แผนพฒันาฯ เทศบัญญัติฯ แล้วเสร็จ
อยู่

ระหว่าง

ยังไม่ได้

ดาํเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที(ใช้จริง

34 120,000                 - สาํนกัการศึกษา P  - 

35 25,000                   - สาํนกัการศึกษา P  - 
36 15,000                  12,000                     สาํนกัการศึกษา P                      12,000 

เครื%องสาํรองไฟ จาํนวน 1 เครื%อง (ค.1)

แผนงานการศึกษา

รถยนตต์รวจการณ์ จาํนวน 1 คนั

ครุภัณฑ์ (ผ.08)

ที( โครงการ

ผลการดาํเนินงาน

เครื%องคอมพิวเตอร์ สาํหรับประมวลผลแบบที% 1 จาํนวน 1 เครื%อง 

เครื%องพิมพเ์ลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดาํ จาํนวน 1 เครื%อง  (ค.1)

เครื%องบนัทึกเสียง จาํนวน 1 ชุด

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ประเภทครุภณัฑค์อมพิวเตอร์

แผนปี 2561
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ประเภทครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง

(ตั3งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561)

พดัลมติดผนงั โรงเรียนเทศบาล 2 จาํนวน 10 ตวั 
พดัลมโรงงาน โรงเรียนเทศบาล 1 จาํนวน 3 เครื%อง 

ประเภทครุภณัฑส์าํนกังาน
เครื%องปรับอากาศ โรงเรียนเทศบาล 1,2 และ 4 จาํนวน 3 ตวั 

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ไมโครโฟนไวเลต จาํนวน 2 ชุด
เครื%องขยายเสียงระบบสเตอริโอ จาํนวน 1 ชุด (ค.1)      

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ประจําปี 2561

รถบรรทุก (ดีเซล) จาํนวน 1 คนั (ค.1)
รถยนตบ์รรทุกนํ+าดบัเพลิง จาํนวน 1 คนั 

(โครงการปรับปรุงหอ้งปฏิบตัิการภาษาจีน)

หมายเหตุ
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37 79,200                   - สาํนกัการศึกษา P
38 210,000  - สาํนกัการศึกษา P  - 

39 65,000                   - สาํนกัการศึกษา P  - 

40 21,000  - สาํนกัการศึกษา P  - 

41 384,000                 - สาํนกัการศึกษา P  - 

42 76,800                   - สาํนกัการศึกษา P  - 
43 48,000                  48,000                     สาํนกัการศึกษา P                      47,200 

แผนพฒันาฯ เทศบัญญัติฯ แล้วเสร็จ
อยู่

ระหว่าง

ยังไม่ได้

ดาํเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที(ใช้จริง

44 22,000                  22,000                     สาํนกัการศึกษา P                      22,000 

45 33,000  - สาํนกัการศึกษา P  - 
(โครงการปรับปรุงใตอ้าคารไพลิน เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ภาษาและ

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ประจําปี 2561
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

(ตั3งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการดาํเนินงาน

ครุภัณฑ์ (ผ.08)

ที( โครงการ

แผนปี 2561

เครื%องมลัติมิเดียโปรเจคเตอร์ โรงเรียนเทศบาล 4 จาํนวน 1 เครื%อง

วฒันธรรม)

และสาํหรับศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาล จาํนวน 200 ตวั

และวฒันธรรม)

โต๊ะพบัอเนกประสงค ์โรงเรียนเทศบาล 3 จาํนวน 36 ตวั
เกา้อี+พลาสติก โรงเรียนเทศบาล 3 จาํนวน 500 ตวั

โรงเรียนเทศบาล 1 จาํนวน 2 เครื%อง 

เครื%องคอมพิวเตอร์ สาํหรับงานประมวลผล แบบที% 1 
สาํหรับสาํนกัการศึกษา จาํนวน 1 ชุด

เครื%องคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค สาํหรับประมวลผล โรงเรียนเทศบาล 4
จาํนวน 1 เครื%อง
(โครงการปรับปรุงใตอ้าคารไพลินเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ภาษา

เครื%องคอมพิวเตอร์ สาํหรับสาํนกังาน จาํนวน 24 เครื%อง 
โรงเรียนเทศบาล 3 

แผงกั+นสาํเร็จรูปหอ้งประชุมมหาราช จาํนวน 1 ชุด

เครื%องพิมพเ์ลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network  จาํนวน 4 เครื%อง

สาํหรับสาํนกัการศึกษา จาํนวน 2 เครื%อง

ประเภทครุภณัฑค์อมพิวเตอร์

ประเภทครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ

หมายเหตุ

เครื%องสาํรองไฟ โรงเรียนเทศบาล 3 จาํนวน 24 เครื%อง
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46 32,000  - สาํนกัการศึกษา P  - 

47 14,000  - สาํนกัการศึกษา P  - 

48 96,000  - สาํนกัการศึกษา P  - 

49 19,500                   - สาํนกัการศึกษา P  - 

50 150,000                140,000                   สาํนกัการศึกษา P  - 

51 390,000                 - สาํนกัการศึกษา P  - 

แผนพฒันาฯ เทศบัญญัติฯ แล้วเสร็จ
อยู่

ระหว่าง

ยังไม่ได้

ดาํเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที(ใช้จริง

52 27,000                  27,000                     สาํนกัการศึกษา P                      27,000 

53 54,000                  42,000                     สาํนกัการศึกษา P                      29,400 

54 66,000 66,000 สาํนกัการศึกษา P                      56,400 

เครื%องขยายเสียง โรงเรียนเทศบาล 4 จาํนวน 1 ชุด

เครื%องโทรทศัน์แอลอีดี โรงเรียนเทศบาล 4 จาํนวน 1 เครื%อง

เครื%องเสียงภายในอาคารเรียน 3 หลงั และบริเวณสนามหนา้เสาธง 

(โครงการปรับปรุงใตอ้าคารไพลิน เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ภาษา

วฒันธรรม)

แผนปี 2561

โรงเรียนเทศบาล 3 จาํนวน 3 ชุด 

กลอ้งดิจิตอล ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็อลัอามีน,ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาล
และศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มสัยดิอะห์มาดียะห์ จาํนวน 3 ตวั
เครื%องมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ โรงเรียนเทศบาล 4  จาํนวน 2 เครื%อง 

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ประจําปี 2561

โทรทศัน์ แอลอีดี โรงเรียนเทศบาล 1,2 และ 4 จาํนวน 3 เครื%อง

ผลการดาํเนินงาน

หมายเหตุ

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

เครื%องขยายเสียงศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มสัยดิอะห์มาดียะห์
จาํนวน 1 ชุด

(ตั3งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561)
ครุภัณฑ์ (ผ.08)

ที(

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่

โครงการ

ลาํโพงอเนกประสงค ์โรงเรียนเทศบาล 1,2 และ 4 จาํนวน 3 ชุด
(โครงการปรับปรุงหอ้งปฏิบตัิการภาษาจีน)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

และวฒันธรรม)

(โครงการปรับปรุงหอ้งปฏิบตัิการภาษาจีน) 

กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมติดตั+ง
โรงเรียนเทศบาล 1 จาํนวน 1 ชุด 

(โครงการปรับปรุงใตอ้าคารไพลิน เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ภาษาและ
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55 420,000  - สาํนกัการศึกษา P  - 

56 126,000  - สาํนกัการศึกษา P  - 

57 22,500                   - สาํนกัการศึกษา P  - 

58 150,000                150,000                   สาํนกัการศึกษา P                    150,000 
59 30,000                  30,000                     สาํนกัการศึกษา P                      26,000  - แกไ้ขใหม่ครั+ งที% 1

60 60,000                  30,000                     สาํนกัการศึกษา P                      30,000  - ในงบจาํนวน 8 เครื%อง 

 - ในงบจาํนวน 5 เครื%อง 

 - ในงบจาํนวน 2 เครื%อง 

แผนพฒันาฯ เทศบัญญัติฯ แล้วเสร็จ
อยู่

ระหว่าง

ยังไม่ได้

ดาํเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที(ใช้จริง

61 8,500                     - สาํนกัการศึกษา P  - 

62 19,000 15,000 สาํนกัการศึกษา P  - 
63 105,000 90,000 สาํนกัการศึกษา P  - 

ถงันํ+ าแขง็ ขนาด 120 ลิตร จาํนวน 1 ถงั และขนาด 80 ลิตร 
จาํนวน 5 ถงั ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัโก-ลกเทพวมิล
ตูเ้ยน็ ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัโก-ลกเทพวมิล จาํนวน 1 เครื%อง 

ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว

เครื%องทาํนํ+าเยน็ โรงเรียนเทศบาล 4,2,1 จาํนวน 6 เครื%อง
 - โรงเรียนเทศบาล 1 จาํนวน 2 เครื%อง 

ครุภณัฑก์ารศึกษา

(โครงการปรับปรุงหอ้งปฏิบตัิการภาษาจีน) 

กระดานอจัฉริยะ โรงเรียนเทศบาล 1,2 และ 4 จาํนวน 1 ชุด
(โครงการปรับปรุงหอ้งปฏิบตัิการภาษาจีน) 

 - ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มสัยดิอะห์มาดียะห์ จาํนวน 2 เครื%อง

โต๊ะเกา้อี+นกัเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 จาํนวน 200 ชุด 
โต๊ะและเกา้อี+ครูศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มสัยดิอลัอามีน จาํนวน 4 ชุด

โต๊ะ-เกา้อี+  สาํหรับครูผูส้อน โรงเรียนเทศบาล 1,2 และ 4 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ประจําปี 2561

จาํนวน 3 ชุด (โครงการปรับปรุงหอ้งปฏิบตัิการภาษาจีน) 

พดัลมเพดาน พร้อมติดตั+ง ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ จาํนวน 30 เครื%อง 
 - ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาล จาํนวน 10 เครื%อง

เกา้อี+ เลคเชอร์ โรงเรียนเทศบาล 1,2 และ 4 จาํนวน 105 ตวั 

 - ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็โก-ลกเทพวมิล จาํนวน 18 เครื%อง

(ตั3งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561)
ครุภัณฑ์ (ผ.08)

ที( โครงการ

แผนปี 2561
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการดาํเนินงาน

หมายเหตุ
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64 36,000 36,000 สาํนกัการศึกษา P  - 
65 38,000 38,000 สาํนกัการศึกษา P  - 
66 70,000                   - สาํนกัการศึกษา P  - 
67 108,000  - สาํนกัการศึกษา P  - 

68 250,000 250,000 สาํนกัการศึกษา P  - 
จ่ายจากเงินสะสม

69 600,000 600,000 สาํนกัการศึกษา P  - 
จ่ายจากเงินสะสม

70 964,500 964,500 สาํนกัการศึกษา P  - 
จ่ายจากเงินสะสม

แผนพฒันาฯ เทศบัญญัติฯ แล้วเสร็จ
อยู่

ระหว่าง

ยังไม่ได้

ดาํเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที(ใช้จริง

71 21,000  - กองสาธารณสุขฯ P   -  
72 20,000 20,000 กองสาธารณสุขฯ P   -  
73 31,000 31,000 กองสาธารณสุขฯ P   -  
74 10,500 10,500 กองสาธารณสุขฯ P   -  

เวทีมวย จาํนวน 1 ชุด (ค.2)

อุปกรณ์ฟิตเนส จาํนวน 6 รายการ (ค.2)

ครุภณัฑก์ีฬา

ชุดออกกาํลงักาย จาํนวน 24 ชุด (ค.2)

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ประจําปี 2561

 - โรงเรียนเทศบาล 4 จาํนวน 3 เครื%อง 

มาร์ชชิ%งทูบา โรงเรียนเทศบาล 3 จาํนวน 2 ตวั 

 - โรงเรียนเทศบาล 2 จาํนวน 1 เครื%อง 

เมโลเดี+ยน โรงเรียนเทศบาล 3 จาํนวน 24 ตวั 

แผนงานสาธารณสุข

ครุภัณฑ์ (ผ.08)

กลองใหญ่มาร์ชชิ%ง โรงเรียนเทศบาล 3 จาํนวน 4 ใบ 
ทรัมเปต โรงเรียนเทศบาล 3 จาํนวน 10 ตวั 

ครุภณัฑด์นตรีและนาฏศิลป์

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
(ตั3งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561)

ที( โครงการ

แผนปี 2561
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการดาํเนินงาน

หมายเหตุ

ประเภทครุภณัฑส์าํนกังาน

เครื%องปรับอากาศ จาํนวน 1 เครื%อง 
โต๊ะพบัอเนกประสงคข์าเหลก็พบัได ้จาํนวน 10 ตวั 

โต๊ะพบัอเนกประสงคห์นา้สแตนเลสขาเหลก็พบัได ้จาํนวน 5 ตวั
ตูเ้หลก็เก็บเอกสาร จาํนวน 3 ใบ
แผนงานเคหะและชุมชน

29



75 52,000                  52,000                     กองช่าง P   -   - เปลี%ยนแปลงใหม่ครั+ งที% 1

76 170,000                17,000                     กองช่าง P   -   - โอนเพิ%ม 136,000 บาท

77 90,000                    -  กองช่าง P   -  
78 135,000                  -  กองช่าง P   -  
79 7,600                    7,600                       กองช่าง P                        7,600 
80 255,000                87,000                     กองช่าง P   -  
81 6,000                      -  กองช่าง P   -  
82 78,000                  78,000                     กองช่าง P   -   - เปลี%ยนแปลงใหม่ครั+ งที% 2

แผนพฒันาฯ เทศบัญญัติฯ แล้วเสร็จ
อยู่

ระหว่าง

ยังไม่ได้

ดาํเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที(ใช้จริง

83 66,000                  44,000                     กองช่าง P 44,000                     - ในงบจาํนวน 2 เครื%อง 

84 9,600                    5,600                       กองช่าง P 5,600                       - ในงบจาํนวน 2 เครื%อง 

85 7,900                    7,700                       กองช่าง P                        7,700  - ในงบจาํนวน 1 เครื%อง 

86 9,000                      -  กองช่าง P   -  

ครุภัณฑ์ (ผ.08)

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ประจําปี 2561
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

(ตั3งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561)

ประเภทครุภณัฑค์อมพิวเตอร์
เครื%องคอมพิวเตอร์ สาํหรับงานประมวลผลแบบที% 1 
จาํนวน 3 เครื%อง
เครื%องสาํรองไฟ จาํนวน 3 เครื%อง
เครื%องพิมพ ์Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จาํนวน 1 เครื%อง
ประเภทครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ

ประเภทครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง

แผนปี 2561

ที(

เกา้อี+พลาสติก จาํนวน 500 ตวั

เตน้ทก์ระโจม จาํนวน 15 หลงั
เกา้อี+ บุนวม จาํนวน 10 ตวั

เตน้ท ์จาํนวน 10 หลงั

โต๊ะขาว ขาเหลก็พบัได ้จาํนวน 50 ตวั

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการดาํเนินงาน

หมายเหตุ

กลอ้งถ่ายภาพนิ%งระบบดิจิตอล จาํนวน 1 ตวั  

ผา้เตน้ทโ์คง้ จาํนวน 6 หลงั (ค.1)

ตูเ้หลก็เก็บเอกสาร จาํนวน 2 ตู้

โต๊ะทาํงานพร้อมเกา้อี+  จาํนวน 8 ชุด

ประเภทครุภณัฑส์าํนกังาน

โครงการ
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87 1,300,000              - กองสาธารณสุขฯ P   -  

88 3,800,000             3,800,000                กองสาธารณสุขฯ P   -   - แกไ้ขใหม่ครั+ งที% 1

89 2,400,000             2,400,000                กองสาธารณสุขฯ P   -  (ผ0.5)
จ่ายจากเงินสะสม

90 38,000                  38,000                     กองช่าง P   -  
91 35,200                  35,200                     กองช่าง P   -  

92 1,901,680               -  กองช่าง P   -   - เปลี%ยนแปลงใหม่ครั+ งที% 2

93 162,000                162,000                   กองช่าง P   -  

แผนพฒันาฯ เทศบัญญัติฯ แล้วเสร็จ
อยู่

ระหว่าง

ยังไม่ได้

ดาํเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที(ใช้จริง

94 722,200                  -  กองช่าง P   -   - เปลี%ยนแปลงใหม่ครั+ งที% 1

95 40,000                   - กองสวสัดิการฯ P   -  

96 16,000                   - กองสวสัดิการฯ P   -  

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการดาํเนินงาน

หมายเหตุ

ประเภทครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง

รถยนตบ์รรทุก จาํนวน 1 คนั

รถขนส่งสัตวแ์ละซากสัตว ์(รถหอ้งเยน็) จาํนวน 1 คนั

รถยนตบ์รรทุกขยะมูลฝอยแบบอดัทา้ย จาํนวน 1 คนั

รถยนตบ์รรทุกขยะมูลฝอยแบบอดัทา้ย จาํนวน 1 คนั (ค.2)

เครื%องสูบนํ+าชนิดหอยโข่ง จาํนวน 1 เครื%อง (ค.1)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ประเภทครุภณัฑส์าํนกังาน

โต๊ะพร้อมเกา้อี+  จาํนวน 5 ชุด

เกา้อี+พลาสติก จาํนวน 100 ตวั

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ประจําปี 2561

ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว
เครื%องตดัหญา้แบบสะพายไหล่ แบบขอ้แขง็ จาํนวน 4 เครื%อง

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
(ตั3งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561)

ครุภัณฑ์ (ผ.08)

ที( โครงการ

แผนปี 2561

ครุภณัฑก์ารเกษตร

ครุภณัฑก์ีฬา

เครื%องเล่นสนามไฟเบอร์กลาสกลางแจง้ จาํนวน 4 ชุด 

เครื%องตดัแต่งพุ่มไม ้ชนิดใชเ้ครื%องยนต ์แบบมือถือ จาํนวน 2 เครื%อง 
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97 4,500                     - กองสวสัดิการฯ P   -  
98 40,000                  40,000                     กองสวสัดิการฯ P                      40,000 
99 36,000                  36,000                     กองสวสัดิการฯ P                      36,000 

100 12,000                  12,000                     กองสวสัดิการฯ P                      12,000 
101 46,000                  46,000                     กองสวสัดิการฯ P                      46,000 

102 44,000                  44,000                     กองสวสัดิการฯ P                      44,000 

103 5,600                    5,600                       กองสวสัดิการฯ P                      56,000 
104 6,600                    6,600                       กองสวสัดิการฯ P                        6,600 

105 5,500                    5,500                       กองสวสัดิการฯ P   -   - แกไ้ขใหม่ครั+ งที% 1

106 7,800                    7,800                       กองสวสัดิการฯ P   -  

แผนพฒันาฯ เทศบัญญัติฯ แล้วเสร็จ
อยู่

ระหว่าง

ยังไม่ได้

ดาํเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที(ใช้จริง

107 4,200                    4,200                       กองสวสัดิการฯ P   -  

108 7,500                    7,500                       กองสวสัดิการฯ P   -  

109 8,500                    8,500                       กองสวสัดิการฯ P   -  

110 2,500                    2,500                       กองสวสัดิการฯ P   -  

เครื%องปรับอากาศ จาํนวน 2 เครื%อง (ค.1)

แผนปี 2561

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการดาํเนินงาน

หมายเหตุโครงการ

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ประจําปี 2561

ที(

โต๊ะพบัเอนกประสงค ์จาํนวน 6 ตวั

โต๊ะพบัอเนกประสงค ์จาํนวน 20 ตวั (ค.1)

ชุดรับแขกมีพนกัพิงหุม้หนงั จาํนวน 2 ชุด (ค.1)
โต๊ะพร้อมเกา้อี+ทาํงานแบบมีพนกัพิงหุม้หนงั จาํนวน 4 ชุด (ค.1)

เครื%องพิมพเ์ลเซอร์ ชนิดขาวดาํ จาํนวน 2 เครื%อง (ค.1)

เครื%องเจียรชนิดมือถือขนาดกลาง จาํนวน 1 เครื%อง

เครื%องเจียรชนิดมือถือแบบหมอฟัน จาํนวน 1 เครื%อง

(ตั3งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561)
ครุภัณฑ์ (ผ.08)

ประเภทครุภณัฑโ์รงงาน

เครื%องเจียรชนิดมือถือชนิดมอเตอร์ตั+งโต๊ะ จาํนวน 1 เครื%อง

ประเภทครุภณัฑค์อมพิวเตอร์
เครื%องคอมพิวเตอร์สาํหรับงานประมวลผล แบบ 1 จาํนวน 2 เครื%อง  

เครื%องสาํรองไฟ จาํนวน 2 เครื%อง (ค.1)
(ค.1)

แผนงานการพาณิชย์

เลื%อยฉลุชนิดแท่น จาํนวน 1 เครื%อง
ประเภทครุภณัฑก์่อสร้าง

สวา่นชนิดแท่นเจาะ จาํนวน 1 เครื%อง 

สวา่นชนิดมือถือขนาดเลก็ จาํนวน 1 เครื%อง
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111 30,000                  30,000                     สถานธนานุบาล P   -  

112 21,500                  21,500                     สถานธนานุบาล P                 16,500 
113 17,500                  17,500                     สถานีขนส่ง P                      17,500 

114 52,500                  52,500                     สถานีขนส่ง P   -  

115 22,000                  22,000                     สถานธนานุบาล P   -   - เปลี%ยนแปลงใหม่ครั+ งที% 2

โอนงบประมาณเพื%อตั+ง

จ่ายเป็นรายการใหม่

116 11,600                    -  สถานธนานุบาล P   -  

117 50,000                  50,000                     สถานธนานุบาล P   -  

แผนพฒันาฯ เทศบัญญัติฯ แล้วเสร็จ
อยู่

ระหว่าง

ยังไม่ได้

ดาํเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที(ใช้จริง

118 34,000                   - สถานีขนส่ง P  - 
119 33,000                  33,000                     สถานธนานุบาล P  -  - เปลี%ยนแปลงใหม่ครั+ งที% 2

เดิม จาํนวน 2 กลอ้ง

เพิ%มเติม จาํนวน 3 กลอ้ง

เกา้อี+พกัคอย จาํนวน 15 ตวั (ค.1)

โต๊ะหมู่บูชา จาํนวน 1 ชุด (ค.1)
ตูเ้หลก็เก็บแบบฟอร์ม จาํนวน 5 ใบ (ค.1)

ประเภทครุภณัฑส์าํนกังาน

เกา้อี+ทาํงานมีพนกัพิงหุม้หนงั จาํนวน 6 ตวั 

ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว

กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด จาํนวน 5 กลอ้ง (ค.1)

เครื%องพิมพ ์DotMATrix Printer แบบแคร่สั+น จาํนวน 1 เครื%อง

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ประจําปี 2561
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

(ตั3งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561)
ครุภัณฑ์ (ผ.08)

ที( โครงการ

แผนปี 2561
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการดาํเนินงาน

หมายเหตุ

(ค.1)

เครื%องสาํรองไฟ จาํนวน 2 เครื%อง

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบงานสถานธนานุบาลฯ จาํนวน 1 ระบบ

ประเภทครุภณัฑค์อมพิวเตอร์

ประเภทครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด จาํนวน 2 กลอ้ง
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120 9,400                    9,400 สถานธนานุบาล P                        8,490 รวมเป็นจาํนวน 5 กลอ้ง

25,912,280           13,483,800 42 20 57 1 1,096,770               
 ตูเ้ยน็ จาํนวน 1 เครื%อง (ค.1)

รวมครุภัณฑ์ 120 รายการ
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