คํานํา
ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว#าดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค)กรปกครองส#วนทองถิ่น
พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ขอ 29 ไดกําหนดให
มีการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค)กรปกครองส#วนทองถิ่น โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมิ นผลแผนพัฒ นามีห นาที่ดําเนินการติ ดตามและประเมินผลแผนพั ฒนาขององค)กรปกครองส#วน
ทองถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ดําเนิ นการติดตามและประเมิ นผลแผนพั ฒ นา รายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่ ง ไดจากการติ ดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต#อผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอต#อสภาทองถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบใน
ที่ เ ปC ด เผยภายในสิ บ หาวั นนั บ แต# วัน รายงานผลและเสนอความเห็ นดั ง กล# าวและตองปC ด ประกาศไวเปD น
ระยะเวลาไม#นอยกว#าสามสิบวันโดยอย#างนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
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สวนที่ ๑
หลักการและเหตุผล
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) สู#กระบวนการของการแปลงแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ปไปสู#การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกไดดําเนินการ
ตามแนวทางระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว# า ดวยการจั ด ทํ าแผนพั ฒ นาขององค) ก รปกครองส# วนทองถิ่ น
พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยมีรายละเอียดขั้นตอนและ
วิธีการปฏิบัติดังต#อไปนี้
1.การนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติ
การนําแผนพัฒนาไปสู#การปฏิบัติ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกมีการดําเนินการตามขอกําหนด
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยทีเกี่ยวของ โดยผูบริหารทองถิ่นใชแผนที่อนุมัติแลว และนําไปปฏิบัติ แจงสภา
ทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ อําเภอ หน#วยงานที่เกี่ยวของ และประกาศใหประชาชน
ในทองถิ่ นทราบ และใชแผนพั ฒ นาทองถิ่ นสี่ ป (พ.ศ.2561-2564) เปD นกรอบในการจั ดทํ างบประมาณ
รายจ#ายประจําป งบประมาณรายจ#ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม และใหมีการจัดทําแผนดําเนินงาน
เพื่ อ ใหมี ก ารระบุ ช# วงระยะเวลาในการดํ า เนิ น การของแต# ล ะโครงการ/กิ จ กรรมตามที่ไดรั บ การจั ด สรร
งบประมาณ ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ เพื่อใหแนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นขององค)ก ร
ปกครองส# วนทองถิ่น มี ความชั ดเจนในการปฏิ บัติมากขึ้น เพื่ อลดความซ้ําซอนของโครงการ และขั้ นตอน
ทายสุดของการนําแผนพัฒนาไปสู#การปฏิบัติ คือการทําการติดตามประเมินผลความกาวหนาของโครงการ
๒.ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
การติ ดตามและประเมิ นผลแผนพั ฒ นาของเทศบาลเมื อ งสุไหงโก-ลก เปD นไปตามระเบี ยบ
กระทรวงหมาดไทยว#าดวยการจัดทําแผนพั ฒนาขององค)ก รปกครองส# วนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่ม เติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
2.1 ใหผู บริ ห ารทองถิ่ นแต# ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพั ฒ นาทองถิ่ น
ประกอบดวย
1) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือก จํานวน 3 คน (กรรมการ)
2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก จํานวน 2 คน (กรรมการ)
3) ผูแทนหน#วยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวน 2 คน (กรรมการ)
4) หัวหนาส#วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน (กรรมการ)
๕) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก จํานวน 2 คน (กรรมการ)
โดยใหคณะกรรมการเลื อ กกรรมการหนึ่ ง คนทํ า หนาที่ เ ปD น ประธานคณะกรรมการ
และกรรมการอีกคนหนึ่งเปDนเลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (๕) ใหมีวาระอยู#ในตําแหน#งคราวละสี่ปและอาจไดรับ
การคัดเลือกอีกได เปDนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว#าดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค)กรปกครองส#วน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 11
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2.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1) กําหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ต#อผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นใหผูบริหารทองถิ่นเสนอต#อสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น พรอมทั้ งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาทองถิ่ นใหประชาชนในทองถิ่ นทราบ
ในที่เปCดเผยภายในสิบหาวันนับแต#วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล#าว และติดประกาศไวเปDนระยะเวลา
ไม# นอยกว# าสามสิ บ วั นโดยอย# า งนอยปละหนึ่ ง ครั้ ง ภายในเดื อ นธั น วาคมของทุ ก ป เปD น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว#าดวยการจั ดทํ าแผนพัฒ นาขององค)ก รปกครองส# วนทองถิ่ น (ฉบั บที่ ๓) พ.ศ.2561
ขอ 12
4) แต#งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช#วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรจากอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค)กรปกครองส#วนทองถิ่นที่ไดใหอํานาจใน
การกํ าหนดแนวทางและวิธีก ารขั้นตอนในการประเมินผลแผนพั ฒนาในส#วนของเทศบาลเมือ งสุไหงโก-ลก
ไดกําหนดรูปแบบและวิธีการขั้นตอนการประเมินไวดังนี้
4.1 จะทํ าการประเมิ น ผลเมื่ อ มี ก ารดํ า เนิ น โครงการแลวเสร็ จ โดยรวบรวมทั้ ง ผลการ
ดําเนินงานโครงการ งบประมาณที่ไดรับอนุมัติเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ใชจริง ปJญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
หลักฐาน/แหล#งขอมูลที่ใชประกอบการประเมินผลประโยชน)/ผลที่คาดว#าจะไดรับจากโครงการบันทึกลงใน
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพือ่ การวางแผนและประเมินผลการใชจ#ายงบประมาณขององค)กรปกครอง
ส#วนทองถิ่น (e-plan)
4.2 ทําการเก็บรวบรวมขอมูลประมวลผลและวิเคราะห)ขอมูลต#อคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก แลวรายงานผลพรอมขอเสนอแนะต#อคณะผูบริหารเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก และเสนอสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คณะกรรมพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกทราบและ
ปCดประกาศใหประชาชนทราบโดยทั่วกันต#อไป
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ตามคําสั่งเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ที่ 947/2560 เรื่องแต#งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สั่ง ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2560 ประกอบดวย
1.นายกิตติ หวังธรรมมั่ง (ผูทรงคุณวุฒิ)
ประธานกรรมการ
2.นายเกษม บุญทิพย) (สมาชิกสภาเทศบาล)
กรรมการ
๓.นายเรวัต อุมา (สมาชิกสภาเทศบาล)
กรรมการ
๔.นายธนภัทร พีรนันทสิทธิ์ (สมาชิกสภาเทศบาล)
กรรมการ
5.นายดุสิต บุญจุน (ผูแทนประชาคมเมือง)
กรรมการ
6.นายเจWะบือราเฮง ดอเลาะ (ผูแทนประชาคมเมือง)
กรรมการ
7.ผูแทนโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
กรรมการ
8.ผูแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒
กรรมการ
9.นายไพรัตน) คงหมั่น (ผูอํานวยการกองช#าง)
กรรมการ
10.นายพิชัย ทองชมพูนุช (ผูทรงคุณวุฒิ)
กรรมการ
11.นายสหพงศ) พรหมสุทธิ์ (ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน) กรรมการและเลขานุการ
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๑.กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒.ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว#าดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค)กรปกครองส#วนทองถิ่น
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ไดยกเลิกความใน (๓) ของขอ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว#าดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค)กรปกครองส#วนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว#า
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค)กรปกครองส#วนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และใหใชความต#อไปนี้แทน
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นต#อผูบริหารทองถิ่ น
เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอต#อสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปCดเผยภายในสิบหาวันนับแต#วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล#าว และตองปCดประกาศไวเปDนระยะเวลาไม#นอยกว#าสามสิบวันโดยอย#างนอยปละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป
๔.แต#งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช#วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
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๓. แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามคู#มือการติดตามและประเมินผลการ
จัดทําและแปลงแผนไปสู#การปฏิบัติขององค)กรปกครองส#วนทองถิ่น โดยกรมส#งเสริมการปกครองส#วนทองถิ่น
เทศบาลเมือ งสุไหงโก-ลก ไดดํ าเนินการติ ดตามและประเมินผลการดําเนิ นงาน ประจําป
๒๕๖๑ โดยใชแบบในการประเมินผล คือ
แบบที่ 1 เรื่อ งที่ ๑ แบบช#วยกํากับการจัดทํ าแผนพัฒนาขององค)กรปกครองส#วนทองถิ่ น
เปDนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาขององค)กรปกครองส#วนทองถิ่น เรื่องที่ ๒ แบบประเมินผล
ยุท ธศาสตร)เ พื่ อ ความสอดคลองแผนพั ฒ นาทองถิ่ นสี่ ป (พ.ศ.2561-2564) เรื่ อ งที่ ๓ แบบประเมิ นผล
โครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) แบบประเมินทั้ง ๓ เรื่องจะทําการ
ประเมินหลังจากที่องค)กรปกครองส#วนทองถิ่นไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปแลว
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค)กรปกครองส#วนทองถิ่นโดยมีวัตถุประสงค)
เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร)ขององค)กรปกครองส#วนทองถิ่น ภายใตแผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป (พ.ศ.2561-2564) โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ ๓ เดือน
เริ่มตั้งแต#สิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม ไตรมาสที่ ๑,(เดือนมกราคม - มีนาคม) ไตรมาสที่ ๒,
(เดือนเมษายน - มิถุนายน) ไตรมาสที่ ๓ และ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) ไตรมาสที่ ๔
แบบที่ ๓ แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร) เปDนแบบประเมิน
ตนเองโดยมีวัตถุประสงค)เพื่อใชประเมินผลการดําเนินงานขององค)กรปกครองส#วนทองถิ่นตามยุทธศาสตร)
ที่กําหนดไว และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ
แบบที่ ๓/๒ เปDนแบบประเมินผลความพึงพอใจ ต#อผลการดําเนินงานขององค)กรปกครอง
ส#วนทองถิ่นในภาพรวม โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต#อผลการดําเนินงานขององค)กรปกครองส#วนทองถิน่
ในแต#ละยุทธศาสตร) โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ
4. การกําหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล
การติดตามความกาวหนาผลของการดําเนิ นงานของโครงการเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จะมี การ
ติดตามทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 จนถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2561
โดยเริ่มจาการติดตามโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ โครงการที่อยู#ระหว#างดําเนินการ โครงการที่ยังไม#ได
ดําเนินการ โครงการที่ยกเลิก และสาเหตุของการยกเลิกโครงการ สรุปผลสําเร็จความกาวหนาของโครงการ
และรายงานผลการติดตามและประเมินผลปละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป รายงานผลและเสนอ
ความคิ ดเห็นซึ่ง ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒนาต# อผู บริ หารทองถิ่น เพื่อใหผูบริห ารทองถิ่ น
นํ าเสนอสภาเทศบาลเมื อ งสุ ไหงโก-ลก คณะกรรมพั ฒ นาเทศบาลเมื อ งสุไ หงโก-ลก และปC ดประกาศให
ประชาชนทราบ เพื่อสรางกระบวนการตรวจสอบใหเกิดความโปร#งใส
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๕. การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒนาขององค)ก รปกครองส# วนทองถิ่ นมี อํานาจ
หนาที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต#อผูบริหารทองถิ่น
เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอต#อสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค)กรปกครองส#วนทองถิ่นโดยอย#าง
นอยป1ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป1
ขั้นตอนการรายงานผล
ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

รายงานผล

ผูบริหาร
ทองถิ่น

เสนอ

ผูบริหาร
ทองถิ่น

เสนอ

คณะกรรมการ
พัฒนาของ
อปท.

เสนอ

ภายในเดือนธันวาคมของทุกป

สภาทองถิ่น

เสนอ

ผูบริหาร
ทองถิ่น

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปCดเผย
ภายในสิบหาวันนับแต#วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล#าวและตองปCดประกาศไวเปDนระยะเวลาไม#นอย
กว#าสามสิบวัน
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สวนที่ ๒
แผนยุทธศาสตร5 วิสัยทัศน5 จุดมุงหมาย และแนวทางการพัฒนา
เทศบาลเมื องสุไหงโก-ลกไดจัดทําแผนพั ฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ใหมีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส และยุทธศาสตร)การพัฒนาขององค)กรปกครองส#วนทองถิ่นในเขต
จัง หวั ดนราธิ วาส ยุ ท ธศาสตร) เ ทศบาลเมื อ งสุไหงโก-ลก และแผนชุ ม ชน ใหสามารถบู ร ณาการไดอย# างมี
ประสิทธิภาพและสามารถใชเปDนแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจ#ายและแผนการดําเนินงาน
แผนพัฒนาท7องถิ่นสี่ป1 (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
๑.วิสัยทัศน5
“สุไหงโก-ลก เมืองแห#งการศึกษา กีฬาและท#องเที่ยว คุณภาพชีวิตประชาชนดี มีโครงสราง
พื้นฐานไดมาตรฐาน”
๒.พันธกิจ
๑. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร
๒. ส#งเสริมอาชีพ งานสวัสดิการชุมชน การจัดการศึกษา การปฏิบัติงานของศูนย)ปฏิบัติการ
ต#อสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด กีฬา นันทนาการและการสาธารณสุข ตลอดทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อรองรับ
เขาสู#ประชาคมอาเซียน
๓. ส#งเสริมประชาธิปไตย การมีส#วนร#วมของประชาชน การปbองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และการรักษาความสงบเรียบรอยของทองถิ่น
๔. ส#งเสริมการตลาด การคา กางลงทุน เมืองชายแดน การท#องเที่ยว เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน ตลอดทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ)ชุมชน โครงการตามแนวพระราชดําริ และหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๕. อนุรั ก ษ) ฟef นฟู และสรางจิตสํ านึก ในการอนุรั ก ษ) ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดลอม
การปรับปรุงภูมิทัศน) การกําจัดขยะ สิ่งปฏิกูล บําบัดน้ําเสีย
๖. อนุ รั ก ษ) ฟef นฟู จารี ตประเพณี ศิ ล ปวั ฒ นธรรม โบราณวั ตถุ โบราณสถาน ภู มิ ปJ ญ ญา
ทองถิ่น ทํานุบํารุงศาสนา และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
๗. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค)กรตามหลักธรรมาภิบาล
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ยุทธศาสตร5การพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
๗ ยุทธศาสตร5การพัฒนา ๓๗ แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร5ที่ ๑ ด7านโครงสร7างพื้นฐาน
๑.๑ ก#อสราง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา
๑.๒ สรางและปรับปรุงแหล#งน้ําอุปโภค บริโภค
๑.๓ จัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตําบล
๑.๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
๑.๕ จัดใหมีไฟฟbาและระบบโทรคมนาคมอย#างทั่วถึง
ยุทธศาสตร5ที่ ๒ ด7านงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๑ ส#งเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพแบบยั่งยืนใหกับประชาชนในทองถิ่น
๒.๒ ส#งเสริมงานดานสังคมสงเคราะห)และสวัสดิการชุมชนแก#ผูดอยโอกาสทางสังคม
๒.๓ ส#ง เสริม การศึ กษาทั้ งใน นอกระบบและตามอั ธยาศั ย โดยสนั บสนุนใหประชาชนมี ส#วนร# วม
ในการจัดการศึกษา
๒.๔ ส#งเสริมศักยภาพศูนย)ปฏิบัติการการต#อสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด
๒.๕ ส#งเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
๒.๖ ส#งเสริมการปbองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาดานการสาธารณสุข
๒.๗ ส#งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรับรองการเขาสู#ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร5ที่ ๓ ด7านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร7อย
๓.๑ ส# ง เสริ ม ใหความรู ความเขาใจ แก# ป ระชาชน เกี่ ย วกั บ การเมื อ งการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย
๓.๒ พัฒนาศักยภาพของทองถิ่นในการปbองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบ
เรียบรอยในทองถิ่น
๓.๓ เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีส#วนร#วมในการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น
๓.๔ ส#งเสริมใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแกปJญหาความมั่นคง
ยุทธศาสตร5ที่ ๔ ด7านการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
๔.๑ ส#ง เสริ มการตลาด การคา การลงทุ นในทองถิ่ น และเมือ งชายแดนเพื่ อ รองรั บ ประชาคม
อาเซียน
๔.๒ ส#งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ)ในทองถิ่น
๔.๓ ส#งเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๔.๔ พัฒนาส#งเสริมการท#องเที่ยวและแหล#งท#องเที่ยวเชิงอนุรักษ)เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
๔.๕ ส#งเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ
ยุทธศาสตร5ที่ ๕ ด7านการบริหารจัดการและการอนุรักษ5ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล7อม
๕.๑ อนุรักษ)และฟefนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕.๒ ส#งเสริม สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการร#วมกันอนุรักษ)ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๕.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน)ในชุมชนและเมือง
๕.๔ จัดทําระบบกําจัดขยะและสิง่ ปฏิกลู ตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย
๕.๕ ส#งเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน
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ยุทธศาสตร5ที่ ๖ ด7านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปGญญาท7องถิ่น
๖.๑ ส#งเสริมการอนุรกั ษ) ฟefนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
๖.๒ ส#งเสริมและสนับสนุนภูมปิ Jญญาทองถิ่น และปูชนียบุคคล
๖.๓ เสริมสรางและทํานุบํารุงศาสนาตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
๖.๔ ส#งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ)โบราณวัตถุและโบราณสถานในทองถิ่น
๖.๕ ส#งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน
ยุทธศาสตร5ที่ ๗ ด7านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗.๑ พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก#บุคลากรในองค)กร
๗.๒ พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครือ่ งใช ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน
๗.๓ พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค)กรตามหลักธรรมาภิบาล
๗.๔ ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
๗.๕ ส#งเสริมและสรางทัศนคติที่ดีต#อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน
๗.๖ พัฒนาส#งเสริมระบบการประชาสัมพันธ)และเผยแพร#การดําเนินงานขององค)กรเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน
แผนงานพัฒนาฯ
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานสังคมสงเคราะห)
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
- แผนงานงบกลาง
- แผนงานการพาณิชย)
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สวนที่ ๓
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบที่ ๑ แบบที่ ๒ และแบบที่ ๓/๑
ในการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพั ฒ นาเทศบาล เทศบาลเมื อ งสุไหงโก-ลกไดกํ าหนด
เครื่องมือ อุปกรณ) สิ่งที่ใชเปDนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผลของโครงการ เพื่อใชในการรวบรวมขอมูล
แผนพั ฒนาที่ไดกําหนดขึ้น ซึ่ งมีผลต#อการพัฒ นาทองถิ่น ขอมูล ดังกล#าวเปDนในรูปแบบเชิ งปริม าณ มี ความ
จําเปDนและสําคั ญในการนํ ามาหาค#าและผลประโยชน)ที่ไดรั บจากแผนพั ฒนา เปDนแบบติดตามประเมิ นผล
โครงการสําหรับแผนพัฒนา เพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร)และโครงการ แบบตัวบ#งชี้ของการปฏิบัติงาน
แบบบันทึกขอมูลแบบรายงานเพื่อนําไปวิเคราะห)ทางสถิติและการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต#างๆ ที่สอดคลอง
กั บ บริ บ ทของทองถิ่ น โดยใชเครื่ อ งมื อในการติ ด ตามโครงการของเทศบาลเมื อ งสุไ หงโก-ลก ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 (ระหว# า งเดื อ นตุ ล าคม พ.ศ.2560 ถึ ง เดื อ นกั นยายน พ.ศ.2561) คื อ การ
ประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใชแบบติดตามและประเมินผลแบบ ๑ แบบที่ ๒ และ ๓/๑ ตามคู#มือกรมการ
ปกครองส#วนทองถิ่น ซึ่งมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผลดังนี้

แบบที่ ๑

แบบชวยกํากับการจัดทําแผนพัฒนาของท7องถิ่นโดยตัวเอง

คําชี้แจง : แบบที่ ๑ เปDนแบบประเมินตนเองในการจัดทําพัฒนาของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก โดยจะทําการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ไดประกาศใชแผนพัฒนาแลว
ชื่อองค5กรปกครองสวนท7องถิ่น เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ประเด็นการประเมิน

มีการ
ดําเนินงาน

ไมมีการ
ดําเนินงาน

สวนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท7องถิ่น
๑. มีการจัดตัง้ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น
๓. มีการจัดประชุมอย#างต#อเนื่อง
๔. มีการจัดตัง้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณาร#าง
แผนพัฒนา
สวนที่ ๒ การจัดทําแผนพัฒนาท7องถิ่น
๗. มีการรวบรวมขอมูลและปJญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล
๘. มีการเปCดโอกาสใหประชาชนเขามามีส#วนร#วมในการจัดทําแผนพัฒนา
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ประเด็นการประเมิน

มีการ
ดําเนินงาน

ไมมีการ
ดําเนินงาน

๙. มีการวิเคราะห)ศักยภาพของทองถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาทองถิ่น
๑๐. มีการกําหนดวิสัยทัศน)และภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง
กับศักยภาพของทองถิ่น
๑๑. มีการกําหนดวิสัยทัศน)และภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง
กับยุทธศาสตร)จงั หวัด
๑๒. มีการกําหนดจุดมุ#งหมายเพือ่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
๑๓. มีการกําหนดเปbาหมายการพัฒนาทองถิ่น
๑๔. มีการกําหนดยุทธศาสตร)การพัฒนา แนวทางการพัฒนา แผนงาน
๑๕. มีการกําหนดยุทธศาสตร)การพัฒนาทีส่ อดคลองกับยุทธศาสตร)ของ
จังหวัด
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนา
๑๗. มีการจัดทําบัญชีกลุม# โครงการในแผนพัฒนา
๑๘. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินแผนพัฒนา
19. มีการมีการทบทวน เพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาหรือไม#
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ
มีการดําเนินการครบทัง้ ๑๙ ขอ
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แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก รายไตรมาส ( ๓ เดือน)
คําชี้แจง : แบบที่ ๒ เปDนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค) เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมื องสุไหงโก-ลก โดยกํ าหนดระยะเวลาในการติ ดตามและ
รายงานทุกๆ ๓ เดือน ดังนี้
รายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม)
ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม-มีนาคม)
ไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน-มิถุนายน) ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม-กันยายน)
สวนที่ ๑ ข7อมูลทั่วไป
๑. ชื่อ องค)กรปกครองส#วนทองถิ่น เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
๒. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาส
(๑) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม)
(๒) ไตรมาส ๒ (มกราคม - มีนาคม)
(๓) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน)
(๔) ไตรมาส ๔ (กรกฎาคม - กันยายน)
สวนที่ ๒ ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท7องถิ่นสี่ป1
2.1 จํานวนโครงการพัฒนา/ครุภัณฑ5 และงบประมาณตามแผนพัฒนาท7องถิ่นสี่ป1 (พ.ศ.2561-2564)
ยุทธศาสตร5
ยุทธศาสตร5ที่ ๑
ดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตร5ที่ ๒
ดานงานส#งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร5ที่ ๓
ดานการจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบรอย
ยุทธศาสตร5ที่ ๔
ดานการวางแผน การส#งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรม
และการท#องเทีย่ ว
ยุทธศาสตร5ที่ ๕
ดานการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ)ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตร5ที่ ๖
ดานศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปญJ ญา
ทองถิ่น
ยุทธศาสตร5ที่ ๗
ดานการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
รวม
ครุภัณฑ5สําหรับที่ไมได7
ดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาท7องถิ่น
ครุภัณฑ)
รวม

ป1ที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖1
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

ป1ที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖2
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

ป1ที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖3
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

ป1ที่ 4 พ.ศ.๒๕๖4
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

จํานวน
โครงการ

รวม
งบประมาณ

10

13,885,000

15

22,500,000

18

21,004,000

5

2,850,000

48

60,239,000

60

188,717,985

57

101,636,985

57

101,636,985

56

100,136,985

230

492,128,940

3

2,016,000

3

2,016,000

3

2,016,000

3

2,016,000

12

8,064,000

8

90,362,832

6

3,475,124

6

3,530,031

6

3,587,683

26

100,955,670

12

95,293,000

9

12,293,000

9

12,293,000

8

10,293,000

38

130,172,000

6

4,120,000

6

4,120,000

6

4,120,000

6

4,120,000

24

16,480,000

59

148,729,600

39

26,550,000

25

60,500,000

29

43,140,000

152

278,919,600

158

543,124,417

135

172,591,109

124

113

166,143,668

530

1,086,959,210

ป1ที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖1
จํานวน
งบประมาณ
ครุภัณฑ5
80
9,030,400
80
9,030,400

ป1ที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖2
จํานวน
งบประมาณ
ครุภัณฑ5
35
1,993,500
35
1,993,500
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205,100,016

ป1ที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖3
จํานวน
งบประมาณ
ครุภัณฑ5
36
6,323,700
36
6,323,700

ป1ที่ 4 พ.ศ.๒๕๖4
จํานวน
งบประมาณ
ครุภัณฑ5
16
2,429,300
16
2,429,300

รวม
จํานวน
ครุภัณฑ5
167
167
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งบประมาณ
19,776,900
19,776,900

2.2 จํานวนโครงการพัฒนา/ครุภัณฑ5 และงบประมาณตามแผนพัฒนาท7องถิ่นสี่ป1 (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.2560
ยุทธศาสตร5
ยุทธศาสตร5ที่ ๑
ดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตร5ที่ ๒
ดานงานส#งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร5ที่ ๔
ดานการวางแผน การส#งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรม
และการท#องเทีย่ ว
ยุทธศาสตร5ที่ ๕
ดานการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ)ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตร5ที่ ๖
ดานศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปญJ ญา
ทองถิ่น
ยุทธศาสตร5ที่ ๗
ดานการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
รวม
ครุภัณฑ5สําหรับที่ไมได7
ดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาท7องถิ่น
ครุภัณฑ)
รวม

ป1ที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖1
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

ป1ที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖2
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

ป1ที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖3
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

14

14,300,000

-

14

8,515,000

14

1

84,990,000

-

-

-

-

1

792,000

2

13,292,000

1

4

4,300,000

4

4,300,000

13

16,391,100

4

47

129,288,100

24

ป1ที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖1
จํานวน
งบประมาณ
ครุภัณฑ5
29
1,458,200
29
1,458,200

-

14,300,000

8,515,000

56

34,060,000

-

-

1

84,990,000

792,000

1

792,000

5

15,668,000

4

4,300,000

4

4,300,000

16

17,200,000

1,850,000

1

500,000

1

500,000

19

19,241,100

27,957,000

20

14,107,000

20

14,107,000

111

185,459,100

ป1ที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖2
จํานวน
งบประมาณ
ครุภัณฑ5
2
17,000
2
17,000
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8,515,000

ป1ที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖3
จํานวน
งบประมาณ
ครุภัณฑ5
1
4,500
1
4,500

-

รวม
งบประมาณ

14

14

-

จํานวน
โครงการ
-

8,515,000

-

ป1ที่ 4 พ.ศ.๒๕๖4
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

14

ป1ที่ 4 พ.ศ.๒๕๖4
จํานวน
งบประมาณ
ครุภัณฑ5
1
4,500
1
4,500

รวม
จํานวน
ครุภัณฑ5
33
33

หนา 13

งบประมาณ
1,484,200
1,484,200

2.3 จํานวนโครงการพัฒนา/ครุภัณฑ5 และงบประมาณตามแผนพัฒนาท7องถิ่นสี่ป1 (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 พ.ศ.2561
ยุทธศาสตร5
ยุทธศาสตร5ที่ ๑
ดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตร5ที่ ๒
ดานงานส#งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร5ที่ ๔
ดานการวางแผน การส#งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรม
และการท#องเทีย่ ว
ยุทธศาสตร5ที่ ๕
ดานการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ)ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตร5ที่ ๗
ดานการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
รวม

ป1ที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖1
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

ป1ที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖2
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

ป1ที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖3
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

ป1ที่ 4 พ.ศ.๒๕๖4
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

จํานวน
โครงการ

รวม
งบประมาณ

13

13,154,500

-

-

-

-

-

-

13

13,154,500

2

5,445,000

-

-

-

-

-

-

2

5,445,000

-

-

-

-

-

-

1

2,000,000

2,000,000

1

4

9,568,000

-

-

-

-

-

-

4

9,568,000

6

3,892,200

1

2,497,000

-

-

-

-

7

6,389,200

26

34,059,700

1

2,497,000

-

-

-

-

27

36,556,700

ป1ที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖1
ครุภัณฑ5สําหรับที่ไมได7
ดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาท7องถิ่น

จํานวน
ครุภัณฑ5

ครุภัณฑ)
รวม

7
7

งบประมาณ

4,232,500
4,232,500

ป1ที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖2
จํานวน
ครุภัณฑ5

ป1ที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖3
จํานวน
ครุภัณฑ5

งบประมาณ

-

แผนติดตามประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1

-

-

ป1ที่ 4 พ.ศ.๒๕๖4
จํานวน
ครุภัณฑ5

งบประมาณ

-

-

รวม
จํานวน
ครุภัณฑ5

งบประมาณ

-

7
7

หนา 14

งบประมาณ

4,232,500
4,232,500

2.3 จํานวนโครงการพัฒนา/ครุภัณฑ5 และงบประมาณตามแผนพัฒนาท7องถิ่นสี่ป1 (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2561
ยุทธศาสตร5
ยุทธศาสตร5ที่ ๑
ดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตร5ที่ ๒
ดานงานส#งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร5ที่ 3 ดานการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบรอย
ยุทธศาสตร5ที่ ๔
ดานการวางแผน การส#งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรม
และการท#องเทีย่ ว
ยุทธศาสตร5ที่ ๕
ดานการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ)ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตร5ที่ ๖
ดานศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปญJ ญา
ทองถิ่น
ยุทธศาสตร5ที่ ๗
ดานการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
รวม
ครุภัณฑ5สําหรับที่ไมได7
ดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาท7องถิ่น
ครุภัณฑ)
รวม

ป1ที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖1
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

ป1ที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖2
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

ป1ที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖3
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

ป1ที่ 4 พ.ศ.๒๕๖4
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

1

1,859,000

3

4,937,000

-

2

55,000

19

5,052,420

19

5,052,420

-

-

1

672,000

1

1

150,000

1

150,000

-

-

4

-

-

4

3,406,280

8

5,470,280

ป1ที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖1
จํานวน
งบประมาณ
ครุภัณฑ5
8
565,000
8
565,000

4

6,796,000

19

5,052,420

59

15,212,260

672,000

1

672,000

3

2,016,000

1

150,000

1

150,000

4

600,000

1,508,000

5

101,858,900

4

1,508,000

13

104,874,900

15

3,281,000

15

3,281,000

15

3,281,000

45

9,843,000

9

4,203,000

7

2,555,000

7

2,555,000

27

12,719,280

52

19,803,420

48

113,569,320

47

13,218,420

155

152,061,440

แผนติดตามประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1

ป1ที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖3
จํานวน
งบประมาณ
ครุภัณฑ5
-

-

รวม
งบประมาณ

-

ป1ที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖2
จํานวน
งบประมาณ
ครุภัณฑ5
39
2,568,600
39
2,568,000

-

จํานวน
โครงการ

ป1ที่ 4 พ.ศ.๒๕๖4
จํานวน
งบประมาณ
ครุภัณฑ5
-

รวม
จํานวน
ครุภัณฑ5
47
47

หนา 15

งบประมาณ
3,133,600
3,133,600

สวนที่ 3 จํานวนโครงการพัฒนาและรายการครุภัณฑ)สําหรับที่ไม#ไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
ที่บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564),แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ และการแกไขแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1 มีเปbาหมายใน
การดําเนินการในปงบประมาณ ๒๕๖1 และจํานวนโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณดังนี้
ยุทธศาสตร5การพัฒนา
๑.ยุทธศาสตร)ดานโครงสรางพื้นฐาน
๒.ยุทธศาสตร)ดานงานส#งเสริมคุณภาพชีวิต
๓.ยุทธศาสตร)ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบรอย
๔.ยุทธศาสตร)ดานการวางแผน การส#งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการท#องเที่ยว
๕.ยุทธศาสตร)ดานการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ)ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๖.ยุทธศาสตร)ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปJญญาทองถิ่น
๗.ยุทธศาสตร)ดานบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
รวม

ครุภัณฑ5สําหรับที่ไมได7ดําเนินการ
ตามโครงการพัฒนาท7องถิ่น
ครุภัณฑ)
รวม

จํานวนโครงการ
ปรากฏอยูใน
บรรจุใน
แผนป1
เทศบัญญัติ
พ.ศ.2561
24
1
74
66

จํานวนงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาฯ
ที่ได7รับงบประมาณ
28,185,000
202,167,900

300,000
111,649,780

3

3

2,016,000

1,788,000

9

5

175,355,832

3,225,900

13

9

96,085,000

11,085,000

10

10

8,420,000

8,420,000

69
202

32
126

162,054,000
674,283,732

18,588,300
155,056,980

จํานวนครุภัณฑ5
ปรากฏอยูใน
แผนป1
พ.ศ.2561

บรรจุใน
เทศบัญญัติ

110
110

73
73

ตามรายการบัญชี
ครุภัณฑ5
20,694,300
20,694,300

ที่ได7รับงบประมาณ

13,483,800
13,483,800

จากขอมูลในตาราง เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกไดบรรจุโครงการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร)
ทั้ ง ๗ ดาน และบั ญ ชี ครุ ภัณ ฑ) สํ าหรั บ ที่ ไม#ไดดํ า เนิ นการตามโครงการพั ฒ นาไวในแผนพั ฒ นาทองถิ่ นสี่ ป
(พ.ศ.2561-2564) และแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑
รวมโครงการพัฒนาทั้งสิ้น จํานวน ๒๐๒ โครงการ โดยประมาณการงบประมาณสําหรับโครงการพัฒนาทัง้ หมด
ไวเปDนจํานวน 674,283,732 บาท และในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ#ายประจําป ๒๕๖1 จํานวนทั้งสิ้น 126 โครงการ เปDนเงินงบประมาณรายจ#าย จํานวน 155,056,980
บาท ในส#วนรายการครุภัณฑ)ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ จํานวน 73 รายการ
งบประมาณ 13,483,800 บาท

แผนติดตามประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1

หนา 16

รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ตั้งแต ๑ ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561
………………………………………………………………………………

เทศบาลเมื องสุไหงโก-ลก ไดดําเนิ นการตามติดตามและประเมิ นผลโครงการพั ฒนาตาม
ยุท ธศาสตร) และรายการบั ญ ชีครุ ภัณฑ) โดยกองวิ ชาการและแผนงานรั บ ผิ ดชอบการติดตามและประเมิ น
โครงการการพั ฒนา/รายการบั ญ ชีครุภัณฑ) ของหน# วยงาน สํ านั ก งาน กองสัง กัดเทศบาลเมือ งสุไหงโก-ลก
เพื่อจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาแยกตามยุทธศาสตร)/แผนงาน ครุภัณฑ)แยกตามประเภท
ประเมินผลการดํ าเนินงานในภาพรวมของเทศบาล เสนอต#อคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และไดจัดทําการติดตามตั้งแต#วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
ซึ่งสรุปผลการติดตามโครงการพัฒนาและรายการครุภัณฑ)ไดดังนี้

สวนแรกโครงการพัฒนา
โครงการพั ฒ นาตามแผนพั ฒ นาท7 อ งถิ่ นสี่ ป1 (พ.ศ.2561-2564) ที่ ดํ า เนิ นการใน
ป1งบประมาณ พ.ศ.2561 รวมโครงการพัฒนาทั้งสิ้น จํานวน 239 โครงการ รายละเอียดดังตอไปนี้
- โครงการพัฒนาที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 153 โครงการ
- โครงการพัฒนาเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2561
จํานวน 45 โครงการ
- โครงการพัฒนาเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2561
จํานวน 26 โครงการ
- โครงการพัฒนาเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2561
จํานวน 8 โครงการ
- โครงการพัฒนาที่มีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ มาดําเนินการในปงบประมาณ
พ.ศ.2561 จํานวน 7 โครงการ
โครงการพั ฒ นาตามแผนพั ฒ นาท7 อ งถิ่ น สี่ ป1 (พ.ศ.2561-2564) ที่ ไ ด7 รั บ อนุ มั ติ
งบประมาณในป1 พ.ศ.2561 รวมทั้งสิ้น จํานวน 164 โครงการ รายละเอียดดังตอไปนี้
- โครงการพัฒนาที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ#าย
ประจําป พ.ศ.2561 จํานวน 133 โครงการ
- โครงการพัฒนาที่ไดใชจ#ายจากเงินสะสม จํานวน 27 โครงการ
- โครงการพัฒนาที่ไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ#ายเพิ่มเติม
ของกรมส#งเสริมการปกครองทองถิ่น จํานวน 3 โครงการ
- โครงการพัฒนาที่ไดใชจ#ายจากเงินสะสมโรงเรียน จํานวน 1 โครงการ

แผนติดตามประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1

หนา 17

ผลการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาที่ได7รับอนุมัติงบประมาณในป1 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – ๓0 กันยายน 2561)
ตารางแสดงจํานวนโครงการในแต#ละยุทธศาสตร)ที่มีการดําเนินการแลวเสร็จ/โครงการที่อยู#ระหว#างดําเนินการ/โครงการทีย่ ังไม#ไดดําเนินการและโครงการที่ยกเลิก
ยุทธศาสตร5

ยุทธศาสตร5ที่ ๑ ด7านโครงสร7างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร5ที่ ๒ ด7านงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร5ที่ ๓ ด7านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร7อย
ยุทธศาสตร5ที่ ๔ ด7านการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม
และการทองเที่ยว
ยุทธศาสตร5ที่ ๕ ด7านการบริหารจัดการและการอนุรักษ5ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล7อม
ยุทธศาสตร5ที่ ๖ ด7านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปGญญา
ท7องถิ่น
ยุทธศาสตร5ทีที่ ๗ ด7านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
รวม

จํานวนโครงการ
ที่แล7วเสร็จ

จํานวนโครงการ
ที่อยูระหวาง
ดําเนินการ
จํานวน ร7อยละ
1
7.14
0
0.00
0
0.00

จํานวนโครงการ
ที่ยังไมได7
ดําเนินการ
จํานวน ร7อยละ
4
28.57
0
0.00
0
0.00

จํานวน
9
55
3

ร7อยละ
64.29
79.71
100.00

4

80.00

0

0.00

0

8

61.54

0

0.00

7

70.00

0

28
114

56.00
69.51

14
15

จํานวนโครงการ
ที่ยกเลิก

รวมจํานวนโครงการ
ทั้งหมด

จํานวน
0
14
0

ร7อยละ
0.00
20.29
0.00

จํานวน
14
69
3

ร7อยละ
100
100
100

0.00

1

20.00

5

100

4

30.77

1

7.69

13

100

0.00

0

0.00

3

30.00

10

100

28.00
9.15

4
12

8.00
7.32

4
23

8.00
14.02

50
164

100
100

สรุปผลจากตารางดังกลาว ความก7าวหน7าผลของการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาที่ได7รับการจัดสรรงบประมาณในป1 พ.ศ.2561 รวมทั้งสิ้นจํานวน 164 โครงการ

๑.โครงการดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 114 โครงการ คิดเปDนรอยละ 70 ของโครงการทั้งหมด
๒.โครงการทีอ่ ยู#ระหว#างดําเนินการ จํานวน 15 โครงการ คิดเปDนรอยละ 9 ของโครงการทัง้ หมด
๓.โครงการที่ยังไม#ไดดําเนินการ จํานวน 12 โครงการ คิดเปDนรอยละ ๗ ของโครงการทั้งหมด (โครงการพัฒนา จํานวน 12 โครงการไดกันเงินไวเบิกจ#ายในปถัดไป
และขยายเวลาเบิกจ#ายเงินสะสมไดอีกไม#เกิน 1 ป)
๔.โครงการที่ไดยกเลิก จํานวน 23 โครงการ คิดเปDนรอยละ 14 ของโครงการทั้งหมด (สาเหตุของการยกเลิกโครงการพัฒนาอยู#ในหนาที่ 21-23)
แผนติดตามประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1

หนา 18

สรุปผลจากตารางดังกลาว ความก7าวหน7าผลของการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาที่ได7รับการจัดสรร
งบประมาณในป1 พ.ศ.2561 รวมทั้งสิ้นจํานวน 164 โครงการ
- โครงการดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 114 โครงการ
คิดเปDนรอยละ 70 ของโครงการทั้งหมด
- โครงการที่อยูร# ะหว#างดําเนินการ จํานวน 15 โครงการ
คิดเปDนรอยละ 9 ของโครงการทั้งหมด
- โครงการที่ยงั ไม#ไดดําเนินการ จํานวน 12 โครงการ
คิดเปDนรอยละ ๗ ของโครงการทั้งหมด
- โครงการที่ไดยกเลิก จํานวน 23 โครงการ
คิดเปDนรอยละ 14 ของโครงการทั้งหมด

โครงการพัฒนา

โครงการที่ได7ยกเลิก 14%
โครงการที่ยังไมได7
ดําเนินการ 7%
โครงการที่อยูระหวาง
ดําเนินการ 9%
โครงการดําเนินการแล7ว
เสร็จ 70%

แผนติดตามประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1

หนา 19

ติดตามการเบิกจายงบประมาณป1 2561 ของโครงการพัฒนาในแตละยุทธศาสตร5
งบปกติ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
และงบประมาณรายจายเพิม่ เติมของ
กรมสงเสริมการปกครองท7องถิ่น
จํานวน
จํานวนเงิน
โครงการ

เงินสะสมเทศบาล

ยุทธศาสตร5
จํานวน
โครงการ

จํานวนเงิน

จํานวน
โครงการ

จํานวนเงิน

เงินสะสมโรงเรียน
จํานวน
โครงการ

รวม

จํานวนเงิน

จํานวน
โครงการ

การเบิกจาย
จํานวนเงิน

จํานวน
โครงการ

ร7อยละ

จํานวนเงิน

ร7อยละ

ยุทธศาสตร5ที่ ๑
ดานโครงสรางพื้นฐาน

2

1,999,000

12

13,521,000

-

-

-

-

14

15,520,000

9

64.29

4,676,426.76

30.13

ยุทธศาสตร5ที่ ๒
ดานงานส#งเสริมคุณภาพชีวติ

68

112,510,780

1

3,465,000

-

-

-

-

69

115,975,780

54

78.26

97,643,105.52

84.19

3

1,788,000

-

-

-

-

-

-

3

1,788,000

3

100.00

1,769,933.13

98.99

5

2,492,800

-

-

-

-

-

-

5

2,492,800

4

80.00

1,944,224

77.99

9

10,588,000

4

9,502,000

-

-

-

-

13

20,090,000

8

61.54

7,245,036.45

36.06

10

6,156,000

-

-

-

-

-

-

7

70.00

36

21,431,340

10

9,199,300

3

8,678,600

1

150,000

50

39,459,240

29

58.00

10,147,736.20

25.72

133

156,965,920

27

35,687,300

3

8,678,600

1

150,000

164

201,481,820

114

69.51

128,066,495.06

63.56

ยุทธศาสตร5ที่ ๓
ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบรอย
ยุทธศาสตร5ที่ ๔
ดานการวางแผนการส#งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรมและ
การท#องเที่ยว
ยุทธศาสตร5ที่ ๕
ดานการบริหารจัดการและ
การอนุรกั ษ)ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตร5ที่ ๖
ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญJ ญาทองถิ่น
ยุทธศาสตร5ที่ ๗
ดานบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
รวม

10

6,156,000

4,640,033

* สรุปผลการเบิกจายงบประมาณ 2561 รวมโครงการพัฒนาทั้งสิ้น จํานวน 164 โครงการ และงบประมาณรวม จํานวน 201,481,820 บาท
- เบิกจ#ายไปแลว จํานวน 114 โครงการ คิดเปDนรอยละ 70 ของโครงการทั้งหมด
- เบิกจ#ายงบประมาณไปแลว จํานวน 128,066,495.06 บาท คิดเปDนรอยละ 64 ของงบประมาณทั้งหมด

แผนติดตามประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1

หนา 20

75.37

สาเหตุของการยกเลิกโครงการพัฒนาในแตละยุทธศาสตร5ในป1งบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการพัฒนาที่
ได7มีการยกเลิกโครงการทั้งหมดจํานวน 23 โครงการ
ยุทธศาสตร5ที่ 2 ด7านงานสงเสริมคุณภาพชีวิต จํานวน 14 โครงการ
แผนงานการศึกษา
1.โครงการจัดอบรมเขาค#ายภาษาต#างประเทศ งบประมาณ 100,000 บาท (สํานักการศึกษา)
- ยกเลิกโครงการตามนโยบายของผูบริหารเทศบาลฯ
2.โครงการอบรมภาษามลายู งบประมาณ 50,000 บาท (สํานักการศึกษา)
- ยกเลิกโครงการตามนโยบายของผูบริหารเทศบาลฯ
3.โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมการสถานศึกษาและผูนําศาสนาอิสลาม
งบประมาณ 200,000 บาท (สํานักการศึกษา)
- ยกเลิกโครงการตามนโยบายของผูบริหารเทศบาลฯ
4.โครงการอุดหนุนการส#งเสริมองค)กรปกครองส#วนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด#น
งบประมาณ 450,000 บาท (สํานักการศึกษา)
- ยกเลิกโครงการตามนโยบายของผูบริหารเทศบาลฯ
5.โครงการอุดหนุนการจัดทําศูนย)การเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา งบประมาณ 50,000 บาท
(สํานักการศึกษา)
- ยกเลิกโครงการเพราะการเบิกจ#ายตองไดรับการพิจารณาจากกรมส#งเสริมการปกครองทองถิ่น
6.โครงการจัดทําศูนย)การเรียนรูเฉลิมพระเกียรติ สถานศึกษาในสังกัดองค)กรปกครองส#วนทองถิ่น
งบประมาณ 1,000,000 บาท (สํานักการศึกษา)
- ยกเลิกโครงการเพราะการเบิกจ#ายตองไดรับการพิจารณาจากกรมส#งเสริมการปกครองทองถิ่น
7.โครงการปรับปรุง/ซ#อมแซมอาคารเรียนประกอบและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรง
งบประมาณ 800,000 บาท (สํานักการศึกษา)
- ยกเลิกโครงการตามนโยบายของผูบริหารเทศบาลฯ
8.โครงการศูนย)การเรียนรูดานการท#องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองค)กรปกครองทองถิ่น
งบประมาณ 200,000 บาท (สํานักการศึกษา)
- ยกเลิกโครงการเพราะการเบิกจ#ายตองไดรับการพิจารณาจากกรมส#งเสริมการปกครองทองถิ่น
9.โครงการส#งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
"สถานศึกษาพอเพียง" สู# "ศูนย)การเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
งบประมาณ 400,000 บาท (สํานักการศึกษา)
- ยกเลิกโครงการเพราะการเบิกจ#ายตองไดรับการพิจารณาจากกรมส#งเสริมการปกครองทองถิ่น
10.โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส)ขององค)กรปกครองส#วนทองถิ่นเพื่อเขาสู#
ประเทศไทย 4.0 งบประมาณ 2,250,000 บาท (สํานักการศึกษา)
- ยกเลิกโครงการเพราะการเบิกจ#ายตองไดรับการพิจารณาจากกรมส#งเสริมการปกครองทองถิ่น
แผนงานสาธารณสุข
11.โครงการอบรมและศึกษาดูงานดานการส#งเสริมสุขภาพและจัดการสิ่งแวดลอม
งบประมาณ 500,000 บาท (กองสาธารณสุขฯ)
- ยกเลิก โครงการเนื่องจากมีก ารจั ดกิจ กรรมเกี่ยวกับการส#งเสริม สุขภาพและการจัดการสิ่ง แวดลอมเปD น
จํานวนมาก ซึ่งถาจัดทําโครงการดังกล#าวอาจจะเกิดการจัดกิจกรรมที่ซ้ําซอนกัน
แผนติดตามประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1

หนา 21

12.โครงการสนับสนุนระบบการแพทย)ฉุกเฉิน งบประมาณ 20,000 บาท (กองสาธารณสุขฯ)
- ยกเลิก โครงการเพราะงบประมาณที่ตั้งไวสําหรั บฝr กอบรมฟef นฟู ผูปฏิบั ติง านการแพทย)ฉุกเฉิน โดยทาง
สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเปDนผูจัดโครงการดังกล#าว
แผนงานสังคมสงเคราะห5
13.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูปsวยดอยโอกาสครอบครัวผูมีรายไดนอยและผูไรที่พึ่ง
งบประมาณ 30,000 บาท (กองสวัสดิการฯ)
- ยกเลิกโครงการเนื่ องจากอยู#ในความรั บผิดชอบของพัฒนาดานสั งคมและความมั่ นคงของมนุษย)จัง หวั ด
นราธิวาส
14.โครงการส#งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน งบประมาณ 100,000 บาท (กองสวัสดิการฯ)
- ยกเลิกโครงการเนื่อ งจากปงบประมาณ 2561 ไดรับเงินสนั บสนุนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย)จังหวัดนราธิวาส
ยุทธศาสตร5ที่ 4 ด7านการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
จํานวน 1 โครงการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
15.โครงการเช#าที่ดินการรถไฟบริเวณซุมขายอาหาร งบประมาณ 30,000 บาท (กองคลัง)
- ยกเลิกโครงการเนื่องจากเทศบาลฯ จะดําเนินการเช#าที่ดินการรถไฟ เริ่มตั้งแต#งบประมาณประจําป 2562
วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน 2562
ยุทธศาสตร5ที่ 5 ด7านการบริหารจัดการและการอนุรักษ5ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล7อม
จํานวน 1 โครงการ
แผนงานสาธารณสุข
16.โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพดานการจัดการความสะอาดและสิ่งแวดลอมภายใน
เมือง งบประมาณ 400,000 บาท (กองสาธารณสุขฯ)
- ยกเลิกโครงการเพราะขอจํากัดในเรื่องของระเบียบฯ และขอทักทวงจากสํานักงานตรวจเงินแผ#นดิน
ยุทธศาสตร5ที่ 6 ด7านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปGญญาท7องถิ่น จํานวน 3 โครงการ
แผนงานการศึกษา
17.โครงการอบรมผูสอนคัมภีร)กุรอานในเขตเทศบาล งบประมาณ 50,000 บาท (สํานักการศึกษา)
- ยกเลิกโครงการตามนโยบายของผูบริหารเทศบาลฯ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
18.โครงการอุดหนุนกิจการดานศาสนา งบประมาณ 4,000,000 บาท (สํานักการศึกษา)
- ยกเลิกโครงการเนื่องจากไม#ถูกตองตามระเบียบ
19.โครงการอุดหนุนศาลเจาแม#โตWะโมะ งบประมาณ 100,000 บาท (สํานักการศึกษา)
- ยกเลิกโครงการเนื่องจากไม#ถูกตองตามระเบียบ
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ยุทธศาสตร5ที่ 7 ด7านการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล จํานวน 4 โครงการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
20.โครงการจัดการเลือกตั้ง งบประมาณ 500,000 บาท (สํานักปลัดฯ)
- ยกเลิกโครงการเนื่องจากรัฐบาลยังไม#ไดประกาศใหมีการเลือกตั้ง
แผนงานการศึกษา
21.โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาความรูทางวิชาการและทัศนศึกษาดูงานพนักงานครูเทศบาลศูนย)พัฒนาเด็ก
เล็กและบุคลากรทางการศึกษา (สํานักการศึกษา)
- ยกเลิกโครงการตามนโยบายของผูบริหารเทศบาลฯ
แผนงานสร7างความเข7มแข็งของชุมชน
22.โครงการฝrกอบรมและจัดเก็บขอมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนา งบประมาณ 100,000 บาท
(กองสวัสดิการฯ)
- ยกเลิกโครงการเนื่องจากไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากพัฒนาชุมชนอําเภอสุไหงโก-ลก
23.โครงการจัดทําแผนชุมชน งบประมาณ 100,000 บาท (กองสวัสดิการฯ)
- ยกเลิกโครงการเนื่องจากใชงบประมาณของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
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สวนที่สอง รายการครุภณ
ั ฑ5
รายการครุ ภั ณฑ5 ต ามแผนพั ฒนาท7 อ งถิ่ นสี่ ป1 (พ.ศ.2561-2564) ที่ ดํา เนิ นการใน
ป1งบประมาณพ.ศ.2561 รวมครุภัณฑ5ทั้งสิ้น จํานวน 129 รายการ รายละเอียดดังตอไปนี้
- ครุภัณฑ)ที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 84 รายการ
- ครุภัณฑ)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2561
จํานวน 29 รายการ
- ครุภัณฑ)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2561
จํานวน 7 รายการ
- ครุภัณฑ)เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2561
จํานวน 8 รายการ
- ครุภัณฑ)ที่มีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ มาดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2561
จํานวน 1 รายการ
รายการครุ ภั ณ ฑ5 ต ามแผนพั ฒ นาท7 อ งถิ่ น สี่ ป1 (พ.ศ.2561-2564) ที่ ไ ด7 รั บ อนุ มั ติ
งบประมาณในป1 พ.ศ.2561 รวมทั้งสิ้น จํานวน 100 รายการ
- ครุภัณฑ)ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ#ายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 82 รายการ
- ครุภัณฑ)ที่ใชจ#ายจากเงินสะสม จํานวน ๔ รายการ
- ครุภัณฑ)ที่ไดใชจ#ายจากเงินสะสมโรงเรียน 14 รายการ
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ผลการดําเนินงานตามรายการครุภัณฑ5ที่ได7รับอนุมัติงบประมาณในป1 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
ตารางแสดงจํานวนรายการครุภัณฑ)ที่มีการดําเนินการแลวเสร็จ/ครุภัณฑ)ที่อยู#ระหว#างดําเนินการ/ครุภัณฑ)ทยี่ งั ไม#ไดดําเนินการและครุภัณฑ)ทยี่ กเลิก
ครุภัณฑ5สําหรับที่ไมได7ดําเนินการ
ตามโครงการพัฒนาท7องถิ่น
รายการครุภัณฑ5
รวม

จํานวนรายการครุภัณฑ5
ที่แล7วเสร็จ
จํานวน
95
95

ร7อยละ
95.00
95.00

จํานวนรายการ
ครุภัณฑ5ที่อยูระหวาง
ดําเนินการ
จํานวน ร7อยละ
0
0.00
0
0.00

จํานวนรายการ
ครุภัณฑ5ที่ยังไมได7
ดําเนินการ
จํานวน ร7อยละ
1
1.00
1
1.00

จํานวนรายการ
ครุภัณฑ5ที่ยกเลิก
จํานวน
4
4

ร7อยละ
4.00
4.00

รวมจํานวนรายการ
ครุภัณฑ5ทั้งหมด
จํานวน ร7อยละ
100 100.00
100 100.00

สรุปผลจากตารางดังกลาว ความก7าวหน7าผลของการดําเนินงานตามรายการครุภัณฑ5ที่ได7รับอนุมัติงบประมาณในป1 ๒๕๖1 มีครุภัณฑ5จํานวนทั้งสิ้น 100 รายการ
๑.ครุภัณฑ)ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 95 รายการ คิดเปDนรอยละ 95 ของจํานวนรายการครุภัณฑ)ทั้งหมด
๒.ครุภัณฑ)ที่อยู#ระหว#างดําเนินการ จํานวน 0 รายการ คิดเปDนรอยละ 0 ของจํานวนรายการครุภัณฑ)ทั้งหมด
๓.ครุภัณฑ)ที่ยังไม#ไดดําเนินการ จํานวน 1 รายการ คิดเปDนรอยละ 1 ของจํานวนรายการครุภัณฑ)ทั้งหมด (รายการครุภัณฑ)กันเงินไวเบิกจ#ายในปถัดไป)
๔.ครุภัณฑ)ที่ไดยกเลิก จํานวน 4 รายการ คิดเปDนรอยละ 4 ของจํานวนรายการครุภัณฑ)ทั้งหมด (สาเหตุของการยกเลิกจัดซื้อรายการครุภัณฑ)อยู#ในหนาที่ 28)
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ความก7 าวหน7 าผลของการดํ าเนิ นงานตามรายการครุ ภั ณฑ5 ที่ไ ด7 รั บ การจั ดสรรงบประมาณในป1 พ.ศ.2561
รวมทั้งสิ้นจํานวน 100 รายการ

- ครุภัณฑ)ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 95 รายการ
คิดเปDนรอยละ 95 ของจํานวนรายการครุภัณฑ)ทั้งหมด
- ครุภัณฑ)ที่อยู#ระหว#างดําเนินการ จํานวน 0 รายการ
คิดเปDนรอยละ 0 ของจํานวนรายการครุภัณฑ)ทั้งหมด
- ครุภัณฑ)ที่ยังไม#ไดดําเนินการ จํานวน 1 รายการ
คิดเปDนรอยละ 1 ของจํานวนรายการครุภัณฑ)ทั้งหมด
- ครุภัณฑ)ที่ไดยกเลิก จํานวน 4 รายการ
คิดเปDนรอยละ 4 ของจํานวนรายการครุภัณฑ)ทั้งหมด

รายการครุภัณฑ5
ครุภัณฑ5ที่ยังไมได7
ดําเนินการ 1%

ครุภัณฑ5ที่ได7ยกเลิก 4%

ครุภัณฑ5ที่ได7ดําเนินการ
แล7วเสร็จ 95%
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ติดตามการเบิกจายงบประมาณ ป1 2561 ของรายการครุภัณฑ5
ครุภัณฑ5สําหรับที่ไมได7ดําเนินการตาม
โครงการพัฒนาท7องถิ่น

จํานวน
ครุภัณฑ5

งบปกติ
จํานวนเงิน

เงินสะสมเทศบาล
จํานวน
จํานวนเงิน
ครุภัณฑ5

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
จํานวน
จํานวนเงิน
ครุภัณฑ5

เงินสะสมโรงเรียน
จํานวน
จํานวนเงิน
ครุภัณฑ5

จํานวน
ครุภัณฑ5

รวม
จํานวนเงิน

จํานวน
ครุภัณฑ5

ร7อยละ

การเบิกจาย
จํานวนเงิน

ร7อยละ

ครุภัณฑ)

82

15,592,480

4

4,214,500

-

-

14

2,277,000

100

22,083,980

95

95.00

19,051,651

86.27

รวม

82

15,592,480

4

4,214,500

-

-

14

2,277,000

100

22,083,980

95

95.00

19,051,651

86.27

* สรุปผลการเบิกจายงบประมาณ 2561 รวมรายการครุภัณฑ5ทั้งสิ้น จํานวน 100 รายการ และงบประมาณรวม จํานวน 22,083,980 บาท
- เบิกจ#ายไปแลว จํานวน 95 รายการ คิดเปDนรอยละ 95 ของจํานวนรายการครุภัณฑ)ทั้งหมด
- เบิกจ#ายงบประมาณไปแลว จํานวน 19,051,651 บาท คิดเปDนรอยละ 86 ของงบประมาณทั้งหมด
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รายการครุภัณฑ5ในป1งบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ได7มีการยกเลิกทั้งหมด จํานวน 4 รายการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ประเภทครุภัณฑ)สํานักงาน
1.เครื่องถ#ายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 180,000 บาท (สํานักปลัดฯ)
- ยกเลิกรายการครุภัณฑ)เพราะเทศบาลไดใชเครื่องถ#ายเอกสารที่มีการประกันตลอดอายุการใชงานจากบริษัท
โดยที่ไม#ตองจัดซื้อเครื่องใหม# โดยไม#ตองเช#าและไม#ตองซ#อมแซม ซื้อหมึกเพียงอย#างเดียว
แผนงานเคหะและชุมชน
ประเภทครุภัณฑ)สํานักงาน
2.โตWะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 8 ชุด งบประมาณ 52,000 บาท (กองช#าง)
- ยกเลิกจัดซื้อรายการครุภัณฑ)เนื่องจากไม#มีบุคลากรมาบรรจุใหม# จึงจําเปDนตองยกเลิกในการจัดซื้อครุภัณฑ)
ดังกล#าว
ประเภทครุภัณฑ)เกษตร
3.เครื่องสูบน้ําชนิดหอยโข#ง จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 162,000 บาท (กองช#าง)
- ยกเลิกจัดซื้อรายการครุภัณฑ)เนื่องจากกําลังมีโครงการก#อสรางระบบปbองกันน้ําท#วมพื้นที่ชุมชนสุไหงโก-ลก
บริเวณสวนสิรินธร จึงไม#สามารถติดตั้งในตําแหน#งที่เหมาะสมไดและทําใหเกิดการกีดขวางแนวทางก#อสราง
แผนงานการพาณิชย5
ประเภทครุภัณฑ)ไฟฟbาและวิทยุ
4.กลองโทรทัศน)วงจรปCด จํานวน 5 กลอง งบประมาณ 33,000 บาท (สถานธนานุบาล)
- ยกเลิ ก จั ด ซื้ อ รายการครุ ภัณ ฑ) เ นื่ อ งจากสถานธนานุ บ าลตองการเพิ่ ม จํ านวนกลองโทรทั ศ น) วงจรปC ด
จากเดิม จํานวน 5 กลอง เปDนจํานวน 7 กลอง และจะดําเนินการจัดซื้อในปงบประมาณ 2562
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การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกไดจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนตามแนวทางใน
การติ ดตามประเมิ นผลของกรมส# ง เสริ มการปกครองส#วนทองถิ่น จํ านวน 397 ชุด โดยเที ยบจากตาราง
Toro Yamane แสดงจํานวนตัวอย#างที่จําแนกตามระดับความคลาดเคลื่อนในการประมาณค#าจากจํานวน
ประชากรในเดือนกันยายน 2561 จํานวนทั้งสิ้น 41,569 คน ยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อน 5% เท#ากับ
397 เทศบาลจึงจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนตามแนวทางในการติดตามประเมินผลของ
กรมส# ง เสริ ม การปกครองส# ว นทองถิ่ น จํ า นวน 397 ชุ ด ปรากฏว# า มี ผู ตอบแบบสอบถามและส# ง คื น
จํานวน 310 ราย โดยทอดแบบสอบถามไปยังชุมชนทั้ง 28 ชุมชน โดยสรุปการผลการประเมินเปDน 2 ส#วน
1.ความพึงพอใจต#อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกในภาพรวม
2.ความพึงพอใจต#อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จําแนกตามยุทธศาสตร)
ทั้ง 7 ยุทธศาสตร)
สวนแรก ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกในภาพรวม (3/2)
- เพศผู7ตอบแบบสอบถาม
ชาย จํานวน 144 คน
หญิง จํานวน 166 คน
- อายุผู7ตอบแบบสอบถาม
อายุต่ํากว#า 20 ป
อายุ 20 - 30 ป
อายุ 31 - 40 ป
อายุ 41 - 50 ป
อายุ 51 - 60 ป
อายุมากกว#า 60 ป

คิดเปDนรอยละ 46
คิดเปDนรอยละ 54
คน
คน
คน
คน
คน
คน

คิดเปDนรอยละ 6
คิดเปDนรอยละ 17
คิดเปDนรอยละ 24
คิดเปDนรอยละ 30
คิดเปDนรอยละ 17
คิดเปDนรอยละ 6

- การศึกษาผู7ตอบแบบสอบถาม
ประถมศึกษา
จํานวน 80 คน
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท#า จํานวน 124 คน
อนุปริญญาหรือเทียบเท#า จํานวน 41 คน
ปริญญาตรี
จํานวน 45 คน
สูงกว#าปริญญาตรี
จํานวน 2 คน
อื่น ๆ
จํานวน 18 คน

คิดเปDนรอยละ 26
คิดเปDนรอยละ 40
คิดเปDนรอยละ 13
คิดเปDนรอยละ 14
คิดเปDนรอยละ 1
คิดเปDนรอยละ 6
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จํานวน 20
จํานวน 51
จํานวน 75
จํานวน 93
จํานวน 54
จํานวน 17
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- อาชีพหลักของผู7ตอบแบบสอบถาม
รับราชการ
จํานวน 7 คน
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
จํานวน 12 คน
คาขาย/ธุรกิจ
จํานวน 61 คน
รับจาง
จํานวน 160 คน
นักเรียน/นักศึกษา
จํานวน 25 คน
เกษตรกร
จํานวน 19 คน
อื่น ๆ
จํานวน 26 คน

คิดเปDนรอยละ 2
คิดเปDนรอยละ 4
คิดเปDนรอยละ 20
คิดเปDนรอยละ 52
คิดเปDนรอยละ 8
คิดเปDนรอยละ 6
คิดเปDนรอยละ 8

ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององค5กรปกครองสวนท7องถิ่นในภาพรวม
ประเด็น
พอใจมาก
1) มีการเปCดโอกาสใหประชาชนมีส#วนร#วมในโครงการ/กิจกรรม
34%
2) มีการประชาสัมพันธ)ใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
28%
3) มีการเปCดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
24%
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต#อสาธารณะ
20%
5) มีความโปร#งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
17%
6) การดําเนินงานเปDนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
20%
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูก# ารแกไขปJญหา
25%
8) การแกไขปJญหาและตอบสนองความตองการของประชาชน
22%
9) ประโยชน)ทปี่ ระชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
23%
ภาพรวม
24%

พอใจ
64%
67%
70%
71%
75%
73%
69%
72%
69%
70%

ไมพอใจ
2%
5%
6%
9%
8%
7%
6%
6%
8%
6%

สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่มีต#อการดําเนินการของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
มีผูตอบแบบสอบถามรอยละ 24 มีความพึงพอใจมาก รอยละ 70 มีความพอใจ และรอยละ 6 ไม#พอใจ
ซึ่งจากเกณฑ)ในการพิจารณาตามคู#มือการติดตามประเมินผลฯ ของกรมส#งเสริมการปกครอง
ส#วนทองถิ่นไดกําหนดว#าหากสัดส#วนของประชาชนที่พอใจมากและพอใจรวมกันแลวมีมากกว#ารอยละ 50
แสดงว#าเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สามารถดําเนินงานไดบรรลุตามเปbาหมายที่กําหนด
ซึ่งจากผลการประเมินของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ดังกล# าวขางตนปรากฏว#าประชาชน
พอใจมากและพอใจรวมกันแลวอยู#ในที่ระดับรอยละ 94 สรุปไดว#าเทศบาลสามารถดําเนินงานไดบรรลุตาม
เปbาหมายที่กําหนด
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สวนที่สอง การประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ในแตละยุทธศาสตร5
(๓/๓)
โดยใหผูตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต#อการดําเนินงานจําแนกตามยุทธศาสตร) ซึ่งในแต#
ยุทธศาสตร)มปี ระเด็นต#างๆใหประเมิน ๘ ประเด็น ไดแก#
๑.มีการเปCดโอกาสใหประชาชนมีส#วนร#วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
๒.มีการประชาสัมพันธ)ใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/กิจกรรม
๓.มีการเปCดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม
๔.มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมต#อประชาชนทราบ
๕.การเปCดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
๖.การดําเนินงานเปDนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
๗.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู#การแกไขปJญหาของประชาชนในทองถิ่น
๘.ประโยชน)ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ผู7ตอบแบบสอบถามจะต7องให7คะแนนความพึงพอใจในแตประเด็น (คะแนนเต็ม ๑๐)
และนําคะแนนที่ไดจากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดมาคิดค#าเฉลี่ย และสรุปเปDนภาพรวมของความพึงพอใจใน
แต#ละยุทธศาสตร) ดังนี้
ความพึงพอใจ
ร7อยละ
(๑) ยุทธศาสตร5ด7านโครงสร7างพื้นฐาน
๑. มีการเปCดโอกาสใหประชาชนมีส#วนร#วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
76.10
๒. มีการประชาสัมพันธ)ใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
74.84
๓. มีการเปCดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
74.42
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต#อประชาชนทราบ
73.10
๕. การเปCดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
71.68
๖. การดําเนินงานเปDนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
73.94
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู#การแกไขปJญหาของประชาชนในทองถิ่น
74.03
๘. ประโยชน)ทปี่ ระชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
74.06
รวม
74.02
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ความพึงพอใจ
(๒) ยุทธศาสตร5ด7านงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๑. มีการเปCดโอกาสใหประชาชนมีส#วนร#วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ)ใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปCดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต#อประชาชนทราบ
๕. การเปCดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดําเนินงานเปDนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู#การแกไขปJญหาของประชาชนในทองถิ่น
๘. ประโยชน)ทปี่ ระชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
รวม
(๓) ยุทธศาสตร5ด7านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร7อย
๑. มีการเปCดโอกาสใหประชาชนมีส#วนร#วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ)ใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปCดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต#อประชาชนทราบ
๕. การเปCดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดําเนินงานเปDนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู#การแกไขปJญหาของประชาชนในทองถิ่น
๘. ประโยชน)ทปี่ ระชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
รวม
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ร7อยละ
75.97
74.32
73.77
71.87
71.45
74.26
73.81
73.74
73.65
75.13
73.84
73.90
72.39
71.97
73.51
73.32
73.74
73.48
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ความพึงพอใจ
(๔) ยุทธศาสตร5ด7านการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
๑. มีการเปCดโอกาสใหประชาชนมีส#วนร#วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ)ใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปCดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต#อประชาชนทราบ
๕. การเปCดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดําเนินงานเปDนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู#การแกไขปJญหาของประชาชนในทองถิ่น
๘. ประโยชน)ทปี่ ระชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
รวม
(๕) ยุทธศาสตร5ด7านการบริหารจัดการและการอนุรักษ5ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล7อม
๑. มีการเปCดโอกาสใหประชาชนมีส#วนร#วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ)ใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปCดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต#อประชาชนทราบ
๕. การเปCดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดําเนินงานเปDนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู#การแกไขปJญหาของประชาชนในทองถิ่น
๘. ประโยชน)ทปี่ ระชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
รวม
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ร7อยละ
74.81
73.94
73.32
71.00
71.48
73.13
72.90
73.10
72.96
74.90
74.13
73.90
73.45
72.42
73.13
74.23
74.26
73.80
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ความพึงพอใจ
(๖) ยุทธศาสตร5ด7านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปGญญาท7องถิ่น
๑. มีการเปCดโอกาสใหประชาชนมีส#วนร#วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ)ใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปCดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต#อประชาชนทราบ
๕. การเปCดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดําเนินงานเปDนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู#การแกไขปJญหาของประชาชนในทองถิ่น
๘. ประโยชน)ทปี่ ระชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
รวม
(๗) ยุทธศาสตร5ด7านการบริหารจัดการที่ดี
๑. มีการเปCดโอกาสใหประชาชนมีส#วนร#วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ)ใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปCดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต#อประชาชนทราบ
๕. การเปCดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดําเนินงานเปDนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู#การแกไขปJญหาของประชาชนในทองถิ่น
๘. ประโยชน)ทปี่ ระชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
รวม
เฉลี่ยรวม

ร7อยละ
75.16
75.06
73.97
74.90
74.35
73.90
75.35
74.26
74.62
73.16
72.90
73.16
72.90
72.70
72.77
73.61
73.45
73.08
73.66

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ในแตยุทธศาสตร5
ในเกณฑ)การพิจารณาตามคู#มือการติดตามประเมินผลฯ ของกรมส#งเสริมการปกครองทองถิ่น
ไดกําหนดว#า
- หากสั ด ส# ว นของประชาชนที่ มี ค วามพึ ง พอใจเท# า กั บ ๐ หรื อ ใกล ๐ แสดงว# าผลการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร)ไม#ประสบผลสําเร็จ
- หากค# าเฉลี่ ยความพึ ง พอใจเท# ากั บ ๕ แสดงว# าผลการดํ าเนิ นงานตามแผนยุ ท ธศาสตร)
ประสบความสําเร็จในระดับปานกลาง
- หากค#าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท#ากับ ๑๐ หรือใกล ๑๐ แสดงว#าผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร)ประสบความสําเร็จ มากที่สุด
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ขอมูลจากตารางดังกล#าว สรุปไดว#า ระดับความพึงพอใจของประชาชนต#อผลการดําเนินงาน
ของเทศบาลเมื อ งสุไหงโก-ลก จําแนกตามยุ ท ธศาสตร)ในภาพรวมของ ๗ ยุท ธศาสตร) อยู#ที่ ร ะดั บ คะแนน
(คะแนนเต็ม ๑๐)
สรุปไดว#าคะแนนทั้ง 7 ยุทธศาสตร) คะแนนอยู#ในเกณฑ)ที่ใกลเคียงกัน ยุทธศาสตร)ที่มีคะแนน
มากสุ ด ไดแก# ยุ ท ธศาสตร) ที่ 6 ยุ ท ธศาสตร) ดานศิ ลปะ วั ฒ นธรรม จารี ตประเพณี และภู มิ ปJ ญ ญาทองถิ่ น
ไดคะแนน รอยละ 74.62 รองลงมาอันดับที่สอง ยุทธศาสตร)ที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน ไดคะแนน รอยละ
74.02
ในส#วนของภาพรวมทั้ง 7 ยุทธศาสตร) เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ไดคะแนนรอยละ 73.66
ดังนั้นจากภาพรวมการดําเนินงานตามยุทธศาสตร) แสดงว#าเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกสามารถดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร)ไดบรรลุตามเปbาหมายที่กําหนด
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