รายงานการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2562
ของ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

งานวิเคราะหนโยบายและแผน
กองวิชาการและแผนงาน

สวนที่ 1 บทนํา
การนําแผนพัฒ นาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) สูกระบวนการของการแปลงแผนพัฒ นาทองถิ่ น
ไปสู ก ารปฏิ บั ติ เทศบาลเมื อ งสุ ไ หงโก-ลกได ดํ า เนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น
ตามแนวทางระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.2561 โดยมีรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ ดังตอไปนี้
1.การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกมีการดําเนินการตามขอกําหนด
ของระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยวาดว ยการจัดทําแผนพัฒ นาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
และที่ แกไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 24 ประกาศใชแผนพัฒ นาทองถิ่น และการนําไปปฏิบัติ
โดยผูบริหารทองถิ่นประกาศใชแผนพัฒนาที่อนุมัติแลวและนําไปปฏิบัติ รวมทั้งแจงสภาทองถิ่น คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสว นจังหวัด อําเภอ หนวยงานที่เกี่ยวของ และประกาศ
ให ป ระชาชนในท อ งถิ่ น ทราบ และใช แ ผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น (พ.ศ.2561-2565) เป น กรอบในการจั ด ทํ า
งบประมาณ รายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม และใหมีการจัดทํา
แผนดําเนินงาน มีการระบุหวงระยะเวลาในการดําเนินการของแตละโครงการ/กิจกรรม ที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณ ดํ า เนิ น การจริ ง ทั้ ง หมดในพื้ น ที่ เพื่ อ ให แ นวทางการดํ า เนิ น งานในป ง บประมาณนั้ น
ขององค กรปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ค วามชั ด เจนในการปฏิ บั ติ ม ากขึ้น เพื่ อ ลดความซ้ํ าซ อ นของโครงการ
และขั้นตอนทายสุดของการนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติ คือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
2.ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย
(๑) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือก จํานวนสามคน
(๒) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก จํานวนสองคน
(๓) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก จํานวนสองคน
(๔) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จํานวนสองคน
(๕) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก จํานวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคน
ทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ และคณะกรรมาการฯ ชุดดังกลาว ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได
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ตามคํ า สั่ ง เทศบาลเมื อ งสุ ไ หงโก-ลก ที่ 1081/2562 เรื่ อ งแต ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สั่ง ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2562 ประกอบดวย
(1) นายเรวัต อุมา
กรรมการ
สมาชิกสภาเทศบาล
(2) นายเกษม บุญทิพย
กรรมการ
สมาชิกสภาเทศบาล
(3) นายเจะดอหะ เจะซอ
กรรมการ
สมาชิกสภาเทศบาล
(4) นางอัญชลี ยะโลมพันธ
กรรมการ
ผูแทนประชาคมเมือง
(๕) นายวันชัย ยะโกะ
กรรมการ
ผูแทนประชาคมเมือง
(6) ผูแทนโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
กรรมการ
(๗) ผูแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
กรรมการ
(๘) นายไพรัตน คงหมั่น
กรรมการ
ผูอํานวยการกองชาง
(๙) นายสหพงศ พรหมสุทธิ์
กรรมการ
ผูอํานวยกองวิชาการและแผนงาน
(๑๐) นายกิตติ หวังธรรมมั่ง
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
(๑๑) นายพิชัย ทองชมพูนุช
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
อํานาจหนาที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ ง ได จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น
ตอผูบริหาร เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน
นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลา ไมนอยกวาสามสิบวัน
โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป
(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
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การติ ดตามและประเมิ น ผลแผนพัฒ นาทองถิ่ น ตามขอ 29 อํานาจหนาที่คณะกรรมการติดตาม
และประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท องถิ่ น (๓) และ ขอ 30 องค กรปกครองส ว นท องถิ่ น อาจมอบให ห น ว ยงาน
หรื อบุ คคลภายนอกดํ า เนิ น การหรื อร ว มดํา เนิน การติ ดตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นา (๕) ของระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ.2548 และ
ที่แก ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2561 ใหดําเนิน การปล ะหนึ่งครั้งภายในเดือนธัน วาคมของทุกปนั้น
กรอบระยะเวลาดั ง กล า วให ค ณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น รายงานผลและ
เสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหาร
ทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้สภาทองถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกลาวไดตามความเหมาะสม
ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได โดยในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
รอบปงบประมาณ พ.ศ.2562 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ที่ ดํ า เนิ น การในป ง บประมาณ พ.ศ.2562 มาติ ด ตามและประเมิ น ผล และนํ า ข อมู ล ผลการดํ า เนิ น งาน
ตามแผนพั ฒ นาท องถิ่ น สี่ป (พ.ศ.2561-2564) เฉพาะที่ดํา เนิน การกอ นประกาศใชแผนพัฒ นาทองถิ่ น
(พ.ศ.2561-2565) มาใชเปนขอมูลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นดวย
แนวทางการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
ลําดับ

ผูรับผิดชอบ

แนวทางการดําเนินงาน

1

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น
แผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่น

2

ผูบริหารทองถิ่น

1) สรุปผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่นตอสภาทองถิ่น
2) เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอสภาทองถิ่น

3

สภาทองถิ่น

1) จัดใหมีการประชุมสภาทองถิ่น สมัยสามัญหรือวิสามัญแลวแตกรณี
เพื่ อ รั บ ทราบผลจากการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น
จากผูบริหารทองถิ่น
2) สมาชิกสภาทองถิ่นหรือที่ประชุ มแหงสภาทองถิ่นสามารถอภิปราย
และเสนอความเห็นในที่ประชุมสภาทองถิ่น
3) ประธานสภาทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่นที่สภาทองถิ่นไดรับทราบ และไดเสนอความเห็น
หรือการตั้งขอสังเกต ขอเสนอแนะการพัฒนาทองถิ่นใหผูบริหารทองถิ่น

4

ผูบริหารทองถิ่น

ส ง ผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ที่ ส ภาท อ งถิ่ น
ไดรับ ทราบและไดเ สนอความเห็น หรือ การตั้ งขอ สังเกต ข อเสนอแนะ
การพัฒนาทองถิ่นในสภาทองถิ่น แลวสงใหคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
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ลําดับ

ผูรับผิดชอบ

5

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

6

ผูบริหารทองถิ่น

แนวทางการดําเนินงาน

1) ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น จั ด ให มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการพั ฒ นาท อ งถิ่ น
เพื่ อ ได รั บ ทราบผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น
จากสภาทองถิ่น
2) เสนอความเห็น หรือการตั้งขอสังเกต ขอเสนอแนะการพัฒนาทองถิ่น
เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบ
1) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกลาว
2) ตองปดประกาศไวเปนระยะเวลา ไมนอยกวาสามสิบวัน
3) อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป

3.แบบรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แบบรายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ตามคู มื อ การติ ด ตามและประเมิ น ผล
การจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
และหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวัน ที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่องซักซอม
แนวทางการดํา เนิน การตามแผนพั ฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสว นทองถิ่น รายละเอีย ดเคาโครงการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว าด ว ยการจัด ทํา แผนพั ฒ นา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกไดดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562 โดยใชรูปแบบการติดตามเคาโครงและรายละเอียด วิธีการ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่นตามความเหมาะสมของสําหรับเทศบาล โดยใชรูปแบบในการประเมินผล ดังนี้
แบบที่ 1 แบบชวยกํากับการจัดทํายุทธศาสตรของทองถิ่นโดยตนเอง
เป น แบบประเมิ น ตนเองในการจัด ทํา แผนพั ฒ นาขององคก รปกครองสว นท องถิ่น โดยจะทํา การ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นแลว
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
การติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงค เพื่อติดตามผลการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใตแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ 3 เดือน
- เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ไตรมาสที่ 1
- เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ไตรมาสที่ 2
- เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน ไตรมาสที่ 3
- เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ไตรมาสที่ 4
โดยติ ด ตามความก า วหน า ผลการดํ า เนิ น งานของโครงการ/กิ จ กรรมภายใต ยุ ท ธศาสตร ข อง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับและการเบิกจายงบประมาณ
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แบบที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สวนทีหนึ่ง เปนแบบประเมินผลความพึงพอใจ ตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในภาพรวม โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ 1 ครั้ง
สว นที่ สอง เป น แบบประเมิ น ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสว นทองถิ่น
ในแตละยุทธศาสตร โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ
แบบที่ 4 แบบประเมินที่กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการ
ให ค ะแนนตามแนวทางการพิจ ารณาการติด ตามและประเมิน ผลยุทธศาสตร และประเมิน ผลโครงการ
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
ส ว นที่ ห นึ่ ง แนวทางการพิ จ ารณาการติ ด ตามและประเมิ น ผลยุ ท ธศาสตร เ พื่ อ ความสอดคล อ ง
แผนพัฒนาทองถิ่น
สวนที่สอง แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถิ่น
สรุ ป ผลคะแนนการพิ จ ารณาการติ ด ตามและประเมิ น ผลยุ ท ธศาสตร แ ละประเมิ น ผลโครงการ
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น จากคณะกรรมการและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น โดยดําเนินการ
ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย
แบบที่ 5 แบบการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนาเทศบาลดวยระบบ e-plan เปนสวนหนึ่งของ
การติดตามและประเมินผล
เปนระบบที่จัดทําขึ้นเพื่อบันทึก “แผนพัฒนาทองถิ่น”
- แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
- แผนปฏิบัติการ
- แนวทางการนําแผนพัฒนานําไปสูการปฏิบัติ
- การติดตามและประเมินผลโครงการ/แผนงาน
- ออกรายงานดานแผนงาน
4.การกําหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล
การติดตามความกาวหนาผลของการดําเนินงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกจะมีการติดตามทุกๆ
3 เดือน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 จนถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562
โดยเริ่มจากการติดตามความกาวหนาผลของโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ โครงการที่อยูระหวาง
ดําเนินการ โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ และโครงการที่ยกเลิก และผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ
และการเบิ กจ า ยงบประมาณ รายงานผลการติดตามและประเมิน ผล ปล ะ 1 ครั้ง ภายในเดือนธัน วาคม
ของทุกป รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น
เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น นําเสนอสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และปดประกาศใหประชาชน
รับทราบ เพื่อสรางกระบวนการตรวจสอบใหเกิดความโปรงใส
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5.การรายงานผล
คณะกรรมการติ ดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่
ในการรายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่ งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริห ารทองถิ่น
เพื่อใหผูบริหารท องถิ่ นเสนอต อสภาท องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป
ขั้นตอนการรายงานผล

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

รายงานผล

ผูบริหาร
ทองถิ่น

เสนอ

ผูบริหาร
ทองถิ่น

เสนอ

คณะกรรมการ
พัฒนาของ
อปท.
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เสนอ

ภายในเดือนธันวาคมของทุกป

สภาทองถิ่น

เสนอ

ผูบริหาร
ทองถิ่น
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สวนที่ 2 การติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตรเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
 วิสัยทัศน
“วิสัยทัศน”
“สุไหงโก-ลก เมืองแหงการศึกษา กีฬาและทองเที่ยว คุณภาพชีวิตประชาชนดี
มีโครงสรางพื้นฐานไดมาตรฐาน”
 ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 บุกเบิก สราง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา
1.2 สรางและปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค บริโภค
1.3 จัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตําบล
1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
1.5 จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยางทั่วถึง
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพแบบยั่งยืนใหกับประชาชน
ในทองถิ่น
2.2 สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม
2.3 สงเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชน
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา
2.4 สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด
2.5 สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
2.6 สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาดานการสาธารณสุข
2.7 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเขา
สูประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
3.1 สงเสริมใหความรู ความเขาใจ แกประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ระบบประชาธิปไตย
3.2 พัฒนาศักยภาพของทองถิ่นในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจน
การรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น
3.3 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอย
ในทองถิ่น
3.4 สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแกปญหาความมั่นคง
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ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
4.1 สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถิ่น และเมืองชายแดน เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน
4.2 สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑในทองถิ่น
4.3 สงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4.4 พัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน
4.5 สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.2 สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการรวมกัน
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
5.3 ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง
5.4 จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย
5.5 สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
6.1 สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
6.2 สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่น และปูชนียบุคคล
6.3 เสริมสรางและทํานุบํารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
6.4 สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษโบราณวัตถุและโบราณสถานในทองถิ่น
6.5 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7.1 พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรในองคกร
7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล
7.4 ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
7.5 สงเสริมและสรางทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน
7.6 พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธและเผยแพรการดําเนินงานขององคกร
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
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การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา เทศบาลเมื อ งสุ ไ หงโก-ลกได กํ า หนดเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ
สิ่ งที่ ใช เ ป น สื่ อสํ า หรั บ การติ ดตามและประเมิน ผล เพื่อใชในการรวบรวมขอมูล แผนพัฒ นาที่ไดกําหนดขึ้น
ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถิ่น ขอมูลดังกลาวเปนรูปแบบเชิงปริมาณ มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคา
และผลประโยชนที่ไดรับจากแผนพัฒนาทองถิ่น
แบบช ว ยกํ า กั บ การจั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร ข องท อ งถิ่ น โดยตนเอง เป น แบบประเมิ น ตนเองในการจั ด ทํ า
ยุ ท ธศาสตร ข ององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น โดยจะทํา การประเมิน และรายงานทุ กครั้ งๆ หลั ง จากที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนพัฒนา
ประเด็นการประเมิน
สวนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
๓. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น
สวนที่ ๒ การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
๗. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล
๘. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน
๙. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาทองถิ่น
๑๐. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับศักยภาพ
ของทองถิ่น
๑๑. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด
๑๒. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑๓. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น
๑๔. มีการกําหนดยุทธศาสตรและแผนงาน
๑๕. มีการกําหนดยุทธศาสตรทสี่ อดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
๑๖. มีการอนุมตั ิและประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น
๑๗. มีการจัดทําบัญชีกลุม โครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น
๑๘. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร
19.มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลโครงการ
20. มีการมีการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่นหรือไม
- มีการดําเนินการครบทั้ง 20 ขอ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ 2562

มีการดําเนินงาน

ไมมีการดําเนินงาน
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ตารางเปรี ย บเที ย บจํ า นวนโครงการ/กิ จ กรรมที่ บ รรจุ ใ นแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น (พ.ศ.2561-2565)
มีเปาหมายดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2562 และโครงการ/กิจกรรม ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
ยุทธศาสตรการพัฒนา
๑.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
๒.ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๓.ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบรอย
๔.ยุทธศาสตรดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
๕.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๖.ยุทธศาสตรดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น
๗.ยุทธศาสตรดานบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
รวม
โครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาล
โครงการที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562
รวมทั้งสิ้น

จํานวนโครงการ
ปรากฏอยูในแผนป บรรจุใน
พ.ศ.2562
เทศบัญญัติ

จํานวนงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาฯ
ที่ไดรับงบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562
10,522,500
4,937,000
120,858,890
116,468,590

10
80

3
73

4

4

2,478,000

2,478,000

6

5

2,524,200

2,278,200

13

11

12,643,000

11,009,600

22

19

8,731,000

4,381,000

31
166

19
134

15,241,700
172,999,290

7,386,000
148,938,390

7
2
175

-

307,499,700
877,000
481,375,990

-

โครงการพัฒ นาตามแผนพัฒ นาทองถิ่น ที่มีเปาหมายที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2562
มี โ ครงการทั้ งหมด จํ า นวน 166 โครงการ และโครงการที่ได รับ การจัดสรรงบประมาณตามเทศบั ญญั ติ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน 134 โครงการ คิดเปนรอยละ 81
งบประมาณตามพัฒนาทองถิ่นที่มีเปาหมายที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2562 งบประมาณ
172,999,290 บาท และงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562 งบประมาณ 148,938,390 คิดเปนรอยละ 86
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หนาที่ 10

ตารางเปรี ย บเที ย บจํ า นวนรายการครุ ภั ณ ฑ์ ที่ บ รรจุ ใ นแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561-2565)
มีเป้าหมายดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และรายการครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายการครุภัณฑ์

รวม
รายการครุภัณฑ์ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562
รวมทั้งสิ้น

จํานวนรายการครุภัณฑ์
ปรากฏอยู่ในแผนปี บรรจุใน
พ.ศ.2562
เทศบัญญัติ
107
107

57
57

6
113

-

จํานวนงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาฯ
ที่ได้รับงบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
16,516,130
4,378,900
16,516,130
4,378,900
100,700
16,616,830

-

รายการครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีเป้าหมายที่จะดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มีโครงการทั้งหมด จํานวน 107 รายการ และรายการครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติ
ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.2562 จํ า นวน 57 รายการ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 53 ในส่ ว นงบประมาณ
ตามพัฒนาท้องถิ่นที่มีเป้าหมายที่จะดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบประมาณ 16,516,130 บาท
และงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณตามเทศบั ญ ญั ติ ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.2562
งบประมาณ 4,378,900 คิดเป็นร้อยละ 27
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ผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
ตั้งแต วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2562
.................................................................................
เทศบาลเมื องสุ ไ หงโก-ลก ดว ยกองวิ ช าการและแผนงาน ไดดําเนิน การติดตามความกาวหน า
ผลของการดําเนินโครงการพัฒนา/กิจกรรมตามยุทธศาสตรทั้ง ๗ ยุทธศาสตร และรายการจัดซื้อครุภัณฑ
ของหนวยงาน สํานักงาน กองสังกัดเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ตั้งแตวันที่ 1 เดือนตุลาคม
พ.ศ.2561 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2562 เพื่อจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนา
แยกตามยุทธศาสตร / แผนงาน ครุ ภั ณฑแยกตามประเภท เสนอตอคณะกรรมการติดตามและประเมิน ผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ซึ่งสรุปผลได ดังนี้
สวนแรกโครงการพัฒนา
1.โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
รวมโครงการพัฒนาทั้งสิ้น จํานวน จํานวน 175 โครงการ รายละเอียดดังตอไปนี้
- โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) จํานวน 173 โครงการ
- โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562
จํานวน 2 โครงการ
2.โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน 154 โครงการ รายละเอียดดังตอไปนี้
- โครงการพัฒนาที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
พ.ศ.2562 จํานวน 134 โครงการ
- โครงการพัฒนาที่ไดใชจายจากเงินสะสม จํานวน 5 โครงการ
- โครงการพัฒนาที่ไดโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน 13 โครงการ
- โครงการพัฒนาที่ไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จํานวน 2 โครงการ
หมายเหตุ : โครงการพัฒนาที่เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกดําเนินการเองโดยไมใชงบประมาณ
จํานวน 1 โครงการ
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หนาที่ 12

ความกาวหนาผลของการดําเนินงานตามโครงการพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
ตารางแสดง
จํานวนโครงการในแตละยุทธศาสตรที่มีการดําเนินการแลวเสร็จ/โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ/โครงการที่ยังไมไดดําเนินการและโครงการที่ยกเลิก
ยุทธศาสตร

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวน
4
66
4

รอยละ
40.00
89.19
100.00

จํานวนโครงการ
ที่อยูระหวางดําเนินการ
จํานวน
2
1
-

รอยละ
20.00
1.35
-

จํานวนโครงการ
ที่ยังไมไดดําเนินการ
จํานวน
4
-

รอยละ
40
-

จํานวนโครงการ
ที่ยกเลิก
จํานวน
7
-

รอยละ
9.46
-

รวมจํานวน
โครงการทั้งหมด
จํานวน
10
74
4

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
2.ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
3.ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบรอย
4.ยุทธศาสตรดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน
5
83.33
1
16.67
6
พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
5.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ
11
91.67
1
8.33
12
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.ยุทธศาสตรดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
19
95.00
1
5.00
20
และภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
7.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
21
72.41
4
13.79
2
6.90
2
6.90
29
รวม
130
83.87
7
4.52
7
4.52
11
7.10
155
สรุปผลจากตารางดังกลาว ความกาวหนาผลการดําเนินงานตามโครงการพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน 155 โครงการ
1.โครงการดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 130 โครงการ คิดเปนรอยละ 84 โครงการทั้งหมด
2.โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 7 โครงการ คิดเปนรอยละ 4.5 ของโครงการทั้งหมด
3.โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 7 โครงการ คิดเปนรอยละ 4.5 ของโครงการทั้งหมด (โครงการพัฒนา จํานวน 7 โครงการไดกนั เงินไวเบิกจายในปงบประมาณถัดไป)
4.โครงการที่ไดยกเลิก จํานวน 11 โครงการ คิดเปนรอยละ 7 ของโครงการทั้งหมด (สาเหตุของการยกเลิกโครงการพัฒนาอยูในหนาที่ 16-17)
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รอยละ
100
100
100
100
100
100
100
100

สรุปผลจากตารางดัง กลาว ความก าวหนา ผลการดําเนินงานตามโครงการพัฒนา ประจําปง บประมาณ พ.ศ.2562
จํานวน 155 โครงการ
- โครงการดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 130 โครงการ คิดเปนรอยละ 84 โครงการทั้งหมด
- โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 7 โครงการ คิดเปนรอยละ 4.5 ของโครงการทั้งหมด
- โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 7 โครงการ คิดเปนรอยละ 4.5 ของโครงการทั้งหมด
- โครงการที่ไดยกเลิก จํานวน 11 โครงการ คิดเปนรอยละ 7 ของโครงการทั้งหมด

ความกาวหนาผลการดําเนินงานตามโครงการพัฒนา
โครงการที่อยูระหวาง
ดําเนินการ 4.5%

โครงการที่ไดยกเลิก 7%

โครงการที่ยังไมได
ดําเนินการ4.5%

โครงการดําเนินการแลว
เสร็จ 84%
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ติดตามการเบิกจายโครงการพัฒนา/กิจกรรมในแตละยุทธศาสตรที่ไดรบั การจัดสรรงบประมาณในป พ.ศ.2562
งบปกติ

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ ๑
ดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ ๒
ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ ๓
ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบรอย
ยุทธศาสตรที่ ๔
ดานการวางแผนการสงเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ ๕
ดานการบริหารจัดการ
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ ๖
ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ ๗
ดานบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

จํานวน
โครงการ

เงินสะสม

จํานวนเงิน

จํานวน
โครงการ

จํานวนเงิน

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จํานวน
จํานวนเงิน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

รวม

การเบิกจาย
จํานวนเงิน

จํานวน
โครงการ

รอยละ

จํานวนเงิน

รอยละ

10

10,521,702

4

40.00

507,580.51

5.00

74

120,804,560

66

89.00

104,446,356.53

86.00

-

4

2,478,000

4

100.00

2,302,766.66

93.00

-

-

6

2,434,200

5

83.00

2,334,903

96.00

-

-

-

12

11,280,760

11

92.00

10,084,911

89.00

-

-

-

-

20

4,180,200

18

90.00

4,024,634

96.00

-

-

28

12,743,130

21

75.00

4,725,974.63

37.00

5,325,000

-

5

5,196,702

5

73

118,554,560

-

-

1

4

2,478,000

-

-

-

6

2,434,200

-

-

12

11,280,760

-

20

4,180,200

27

12,712,430

1

-

2,250,000

30,700

147
156,836,852
5
5,325,000
2
2,280,700
* สรุปผลการเบิกจายโครงการพัฒนาที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 154 โครงการ งบประมาณ 164,442,552 บาท
- เบิกจายไปแลว จํานวน 129 โครงการ คิดเปนรอยละ 84 ของโครงการทั้งหมด
- เบิกจายงบประมาณไปแลว จํานวน 128,427,126.33 บาท คิดเปนรอยละ 78 ของงบประมาณทั้งหมด
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154

หนาที่ 15

164,442,552

129

84.00

128,427,126.33 78.00

สาเหตุของการยกเลิกโครงการพัฒนา/กิจกรรมในแตละยุทธศาสตรในปงบประมาณ พ.ศ.2562
รวมทั้งสิ้นจํานวน 11 โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
1.โครงการอุดหนุนการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน
งบประมาณ 450,000 บาท (สํานักการศึกษา)
ยกเลิกโครงการเนื่องจากการเบิกจายตองไดรับการพิจารณาจากกรงสงเสริมการปกครองทองถิ่น
2.โครงการศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
งบประมาณ 200,000 บาท (สํานักการศึกษา)
ยกเลิกโครงการเนื่องจากการเบิกจายตองไดรับการพิจารณาจากกรงสงเสริมการปกครองทองถิ่น
3.โครงการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
"สถานศึกษาพอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
งบประมาณ 400,000 บาท (สํานักการศึกษา)
ยกเลิกโครงการเนื่องจากการเบิกจายตองไดรับการพิจารณาจากกรงสงเสริมการปกครองทองถิ่น
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
4.โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธตานภัยยาเสพติด งบประมาณ 200,000 บาท (กองสวัสดิการฯ)
ยกเลิกโครงการเนื่องจากเทศบาลมีความจําเปนตองสงเยาวชนเขาประกวดแขงขัน TO BE NUMBER ONE
ระดับ ประเทศ ซึ่ งมี วั ตถุ ประสงคเ ดี ยวกัน ในการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด จึงไดโ อนงบประมาณ
ไปใชในโครงการแกไขปญหายาเสพติด โดยการจัดสงเยาวชนเขาประกวดแขงขัน TO BE NUMBER ONE
ระดับประเทศ
- กิจกรรมฝกอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนหัวกุญแจ ของโครงการพัฒนาอาชีพและแกไขปญหาความยากจน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 50,000 บาท (กองสวัสดิการฯ)
ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากชุมชนหัวกุญแจไมพรอม เนื่องจากติดภารกิจการสงประกวด TO BE NUMBER ONE
ทั้งระดับภาคและประเทศ อีกทั้งเปนกลุมเดียวกัน และยังตองเก็บตัวนักกีฬาปนจักสีลัตตลอดทั้งป
จึงจําเปนตองยกเลิกกิจกรรม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
5.โครงการแขงขันเรือยอกอง งบประมาณ 300,000 บาท (สํานักการศึกษา)
ยกเลิกโครงการเนื่องจากน้ําในคลองแหงแลง
6.โครงการแขงขันปนจักสีลัต งบประมาณ 250,000 บาท (สํานักการศึกษา)
ยกเลิกโครงการเนื่องจากชมรมปนจักสีลัต เดินทางไปแขงขันตลอดทั้งป คือแขงขันระดับภาคและระดับประเทศ
โดยไดเบิกคาใชจายในโครงการจัดสงเยาวชน ประชาชน เขารวมการแขงขันการประกวดในกิจกรรมตางๆ
7.โครงการแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ งบประมาณ 70,000 บาท (สํานักการศึกษา)
ยกเลิกโครงการเนื่องจากจํานวนทีมที่สมัครเขาแขงขันไมไดเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว
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ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
แผนงานบริหารงานทั่วไป
8.โครงการเชาที่ดินการรถไฟบริเวณซุมขายอาหารสวนรื่นอรุณ งบประมาณ 30,000 บาท (กองคลัง)
ยกเลิ กโครงการเนื่ องจากเทศบาลจะดํ า เนิน การเช าที่ดิน ของการการรถไฟ โดยจะเริ่มตอสัญ ญาเชาที่ดิ น
ประจําปงบประมาณ 2562 เริ่ มวั นที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 ถึง วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.2562 แตทางการรถไฟแหงประเทศไทยยังไมไดตอบรับในเรื่องการตอสัญญาดังกลาว
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
9.โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูรอน งบประมาณ 100,000 บาท (สํานักการศึกษา)
ยกเลิกโครงการเนื่องจากกลุมเปาหมายไมไดเปนไปตามจํานวนที่กําหนดไว
ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป
10.โครงการจัดการเลือกตั้ง งบประมาณ 1,500,000 บาท (สํานักปลัดฯ)
ยกเลิกโครงการเนื่องจากรัฐบาลยังไมไดประกาศใหมีการเลือกตั้ง
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
11.โครงการจัดทําแผนชุมชน งบประมาณ 100,000 บาท (กองสวัสดิการฯ)
ยกเลิกโครงการเนื่องจากความไมชัดเจนในรายละเอียดการเบิกจายงบประมาณ
- กิ จ กรรมศึ ก ษาดู ง านด า นกระบวนการเสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง และการส ง เสริ ม อาชี พ ของกลุ ม สตรี
ของโครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของกลุมพลังมวลชนตางๆ
งบประมาณ 180,000 บาท (กองสวัสดิการฯ)
ยกเลิกกรรมเนื่องจากเปนหวงเวลาของการเลือกตั้ง จึงขอยกเลิกกิจกรรมกอน เพื่อไมใหเกิดความเสี่ยง
ที่อาจจะขัดกับระเบียบและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
- กิจกรรมการสรางความเขมแข็งของคณะกรรมการชุมชนของโครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของกลุม
พลังมวลชนตางๆ งบประมาณ 400,000 บาท (กองสวัสดิการฯ)
ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากเปนหวงเวลาของการเลือกตั้ง จึงขอยกเลิกกิจกรรมกอน เพื่อไมใหเกิดความเสี่ยง
ที่อาจจะขัดกับระเบียบและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
- กิจกรรมฝกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพแกนนําศูนยเรียนรูผูสูงอายุและศึกษาดูงานของโครงการฝกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานของกลุมพลังมวลชนตางๆ งบประมาณ 200,000 บาท (กองสวัสดิการฯ)
ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากเปนหวงเวลาของการเลือกตั้งจึงขอยกเลิกโครงการกอน เพื่อไมใหเกิดความเสี่ยง
ที่อาจจะขัดกับระเบียบและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
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ส่วนทีส่ องรายการครุภณ
ั ฑ์
1.รายการครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่ดําเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 รวมรายการครุภัณฑ์ทั้งสิ้น จํานวน 113 รายการดังนี้
- รายการครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) จํานวน 107 รายการ
- รายการครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562
จํานวน 6 รายการ
2.รายการครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน 107 รายการ
- โดยรายการครุ ภัณ ฑ์ดั งกล่ าวได้รั บการจัดสรรงบประมาณตามเทศบั ญ ญั ติงบประมาณรายจ่า ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน 107 รายการ
ความก้าวหน้าผลของการดําเนินงานการจัดซื้อรายการครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ครุภัณฑ์

รวม

จํานวนรายครุภัณฑ์ที่
ดําเนินการ
จัดซื้อแล้วเสร็จ
จํานวน

ร้อยละ

90

84.00

จํานวนรายการ
ครุภัณฑ์
ที่อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
จํานวน ร้อยละ
11

10.00

จํานวนรายการ
ครุภัณฑ์
ที่ยังไม่ได้ดําเนินการ

จํานวนรายการ
ครุภัณฑ์
ที่ได้ยกเลิก

รวมจํานวนรายการ
ครุภัณฑ์ทั้งหมด

จํานวน

ร้อยละ

จํานวน

ร้อยละ

จํานวน

ร้อยละ

4

4.00

2

2.00

107

100

สรุ ป ผลจากตารางดั ง กล่ า ว ความก้ า วหน้ า ผลการดํ า เนิ น งานจั ด ซื้ อ รายการครุ ภั ณ ฑ์ ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.2562
จํานวน 107 รายการ
1.รายการครุภัณฑ์ที่ดําเนินการจัดซื้อแล้วเสร็จ จํานวน 90 รายการ คิดเป็นร้อยละ 84 ของรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด
2.รายการครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างดําเนินการจัดซื้อ จํานวน 11 รายการ คิดเป็นร้อยละ 10 ของรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด
3.รายการครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จํ า นวน 4 รายการ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 4 ของรายการครุ ภั ณ ฑ์ ทั้ ง หมด
(รายการครุภัณฑ์ดังกล่าว จํานวน 4 รายการได้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป)
4.รายการครุภณ
ั ฑ์ที่ได้ยกเลิกในการจัดซื้อ จํานวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2 ของรายการครุภณ
ั ฑ์ทั้งหมด
(สาเหตุของการยกเลิกในการจัดซื้อรายการครุภัณฑ์อยู่ในหน้าที่ 20 )
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สรุปผลจากตารางดังกล่าว ความก้าวหน้าผลการดําเนินงานจัดซื้อรายการครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 จํานวน 107 รายการ
- รายการครุภัณฑ์ที่ดําเนินการจัดซื้อแล้วเสร็จ จํานวน 90 รายการ
คิดเป็นร้อยละ 84 ของรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด
- รายการครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างดําเนินการจัดซื้อ จํานวน 11 รายการ
คิดเป็นร้อยละ 10 ของรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด
- รายการครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ดําเนินการจัดซื้อ จํานวน 4 รายการ
คิดเป็นร้อยละ 4 ของรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด
- รายการครุภัณฑ์ที่ได้ยกเลิกในการจัดซื้อ จํานวน 2 รายการ
คิดเป็นร้อยละ 2 ของรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด
ความก้าวหน้าผลการดําเนินการจัดซื้อรายการครุภณ
ั ฑ์
ยังไม่ได้ดําเนินการ
อยู่ระหว่าง จัดซื้อ 4%
ดําเนินการจัดซื้อ
10%

ยกเลิการจัดซื้อ 2%

ดําเนินการจัดซื้อ
แล้วเสร็จ 84%
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ติดตามการเบิกจ่ายในการจัดซื้อรายการครุภณ
ั ฑ์ที่ได้รบั การจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ.2562
งบปกติ
ครุภัณฑ์

รวม

จํานวน
รายการ
ครุภัณฑ์

จํานวนเงิน

รวม
จํานวน
รายการ
ครุภัณฑ์

จํานวนเงิน

การเบิกจ่าย
จํานวน
รายการ
ครุภัณฑ์

ร้อยละ

จํานวนเงิน

ร้อยละ

107

16,399,530

107

16,399,530

92

86.00

9,336,347.72

57.00

107

16,399,530

107

16,399,530

92

86.00

9,336,347.72

57.00

* สรุปผลการเบิกจ่ายรายการครุภณ
ั ฑ์ที่ได้รบั การจัดสรรงบประมาณ จํานวน 107 รายการ
งบประมาณ 16,399,530 บาท
- เบิกจ่ายไปแล้ว จํานวน 92 รายการ คิดเป็นร้อยละ 86 ของรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด
- เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว จํานวน 9,336,347.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 57 ของงบประมาณทั้งหมด
สาเหตุของการยกเลิกในการจัดซื้อรายการครุภัรฑ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมทั้งสิ้น
จํานวน 2 รายการ
1.ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ลิ้นชัก จํานวน 5 ใบ
งบประมาณ 20,000 บาท (สถานธนานุบาล)
- ยกเลิกการจัดซื้อเนื่องจากภายในห้องสตองรูมมีพื้นที่จดั เก็บไม่เพียงพอจึงไม่สามารถจัดซื้อตู้เหล็กได้
2.ตู้โชว์ติดผนัง จํานวน 5 ใบ สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1
งบประมาณ 10,000 บาท (สํานักการศึกษา)
ยกเลิกจัดซื้อเนื่องจากตู้โชว์ติดผนังมีจํานวนเพียงพอกับความต้องการแล้ว
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ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
การประเมิ น ความพึ ง พอใจของประชาชนต อ ผลการดํ า เนิ น งานของเทศบาลเมื อ งสุ ไ หงโก-ลก
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกไดจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูล
ป ล ะ 1 ครั้ ง หลั ง จากสิ้ น สุ ด ป ง บประมาณ แบบสอบถามดั ง กล า วจั ด ทํ า ตามแนวทางในการติ ด ตาม
และประเมิ น ผลของกรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น จํ า นวน 397 ชุ ด โดยเที ย บจากตาราง
Toro Yamane แสดงจํ า นวนตั ว อย า งที่ จํ า แนกตามระดั บ ความคลาดเคลื่ อ นในการประมาณค า
จากจํานวนประชากรในเดือนกันยายน พ.ศ.2562 จํานวนทั้งสิ้น 41,557 คน ยอมใหเกิดความคาดเคลื่อน
5% เทา กับ 397 คน เทศบาลจึงทําแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนตามแนวทางในการติดตาม
และประเมิ น ผลของกรมส งเสริ มการปกครองทองถิ่ น จํานวน 397 ชุด ปรากฏวามีผูต อบแบบสอบถาม
และส ง คื น เทศบาล จํ า นวน 320 ราย โดยทอดแบบสอบถามไปยั ง ชุ ม ชนทั้ ง 29 ชุ ม ชน โดยสรุ ป ผล
การประเมินเปน 2 สวน
สวนที่ 1 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกในภาพรวม
ส ว นที่ 2 ความพึ งพอใจต อ ผลการดํา เนิ น งานของเทศบาลเมื อ งสุ ไหงโก-ลก จํ า แนกยุ ท ธศาสตร
ทั้ง 7 ยุทธศาสตร
- เพศผูตอบแบบสอบถาม
ชาย จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 42
หญิง จํานวน 185 คน คิดเปนรอยละ 58
- อายุผูตอบแบบสอบถาม
อายุต่ํากวา 20 ป
อายุ 20 - 30 ป
อายุ 31 - 40 ป
อายุ 41 - 50 ป
อายุ 51 - 60 ป
อายุมากกวา 60 ป

จํานวน 24 คน
จํานวน 47 คน
จํานวน 76 คน
จํานวน 87 คน
จํานวน 68 คน
จํานวน 18 คน

- การศึกษาผูตอบแบบสอบถาม
ประถมศึกษา
จํานวน 109 คน
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา จํานวน 119 คน
อนุปริญญาหรือเทียบเทา จํานวน 44 คน
ปริญญาตรี
จํานวน 34 คน
สูงกวาปริญญาตรี
จํานวน 1 คน
อื่น ๆ
จํานวน 13 คน
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คิดเปนรอยละ 7
คิดเปนรอยละ 15
คิดเปนรอยละ 24
คิดเปนรอยละ 27
คิดเปนรอยละ 21
คิดเปนรอยละ 6
คิดเปนรอยละ 34
คิดเปนรอยละ 37
คิดเปนรอยละ 14
คิดเปนรอยละ 11
คิดเปนรอยละ 0
คิดเปนรอยละ 4

หนาที่ 21

- อาชีพหลักของผูตอบแบบสอบถาม
รับราชการ
จํานวน 11 คน
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
จํานวน 9 คน
คาขาย/ธุรกิจ
จํานวน 83 คน
รับจาง
จํานวน 151 คน
นักเรียน/นักศึกษา
จํานวน 22 คน
เกษตรกร
จํานวน 12 คน
อื่น ๆ
จํานวน 32 คน

คิดเปนรอยละ 3
คิดเปนรอยละ 3
คิดเปนรอยละ 26
คิดเปนรอยละ 47
คิดเปนรอยละ 7
คิดเปนรอยละ 4
คิดเปนรอยละ 10

สวนที่ 1 : ผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกในภาพรวม
ประเด็น
พอใจมาก
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
27%
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
26%
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
9%
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
28%
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
21%
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
19%
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
28%
8) การแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชน
29%
9) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
27%
ภาพรวม
24%

พอใจ
69%
70%
88%
69%
76%
75%
69%
67%
71%
73%

ไมพอใจ
4%
4%
3%
3%
3%
6%
3%
4%
2%
3%

เกณฑ ในการพิจ ารณา : หากสั ด สว นของประชาชนที่พอใจมากและพอใจ มีมากกวา รอยละ 50
แสดงว าองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น สามารถดํา เนิน งานได บ รรลุ ตามเป า หมายที่ กํา หนด แต ถ ามี ร อยละ
ของประชาชนที่พอใจมากและพอใจนอยกวา รอยละ 50 แสดงวาองคกรปกครองสว นทองถิ่นไมส ามารถ
ดําเนินงานไดบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด
สรุ ป ภาพรวมความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ต อ การดํ า เนิ น การของเทศบาลเมื อ งสุ ไ หงโก-ลก
มีผูตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจมาก รอยละ 24 มีความพึงพอใจ รอยละ 73 และไมพอใจ รอยละ 3
ซึ่ ง จากผลการประเมิ น ของเทศบาลเมื อ งสุ ไ หงโก-ลก ดั ง กล า วข า งต น ปรากฏว า ประชาชน
มีความพึงพอใจมากและมีความพึงพอใจรวมกันแลวอยูในที่ระดับรอยละ 97 สรุปไดวาเทศบาลสามารถ
ดําเนินงานไดบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด
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สวนที่ ๒ : ผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกในแตละยุทธศาสตร
โดยใหผูตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานจําแนกยุทธศาสตร ซึ่งในแตละ
ยุทธศาสตรมีประเด็นตางๆ ใหประเมิน 8 ประเด็น ไดแก
1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/กิจกรรม
3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม
4.มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตอประชาชนทราบ
5.การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
8.ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ผู ต อบแบบสอบถามจะต อ งให ค ะแนนความพึ ง พอใจในแต ล ะประเด็ น (คะแนนเต็ ม 10)
และนําคะแนนที่ไดจากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดมาคิดคาเฉลี่ย สรุปเปนภาพรวมของความพึงพอใจ
ในแตละยุทธศาสตร
ความพึงพอใจ
(๑) ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/กิจกรรม
3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม
4.มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตอประชาชนทราบ
5.การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กาํ หนด
7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
8.ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
รวม
(๒) ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/กิจกรรม
3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม
4.มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตอประชาชนทราบ
5.การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กาํ หนด
7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
8.ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
รวม

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ 2562

คะแนนเต็มความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
8.44
7.96
8.54
8.82
7.87
7.84
7.73
7.83
8.13
8.68
8.15
8.93
8.42
8.09
8.22
7.84
7.74
8.26

หนาที่ 23

ความพึงพอใจ
(3) ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/กิจกรรม
3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม
4.มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตอประชาชนทราบ
5.การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กาํ หนด
7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
8.ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
รวม
(4) ยุทธศาสตรดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/กิจกรรม
3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม
4.มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตอประชาชนทราบ
5.การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กาํ หนด
7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
8.ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
รวม
(๕) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/กิจกรรม
3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม
4.มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตอประชาชนทราบ
5.การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กาํ หนด
7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
8.ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
รวม

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ 2562

คะแนนเต็มความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
7.87
7.94
7.73
7.55
8.07
7.60
8.12
7.60
7.81
7.87
7.44
7.59
7.61
7.31
7.60
7.45
7.70
7.57
8.11
8.09
8.12
7.91
7.98
8.15
8.09
8.01
8.06

หนาที่ 24

ความพึงพอใจ
(6) ยุทธศาสตรดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/กิจกรรม
3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม
4.มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตอประชาชนทราบ
5.การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กาํ หนด
7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
8.ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
รวม
(7) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/กิจกรรม
3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม
4.มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตอประชาชนทราบ
5.การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กาํ หนด
7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
8.ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
รวม
เฉลี่ยรวม

คะแนนเต็มความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
8.79
9.10
8.33
8.71
8.07
8.62
7.68
7.81
8.39
7.94
7.72
8.04
7.92
7.63
7.64
7.87
7.90
7.83
8.01

เกณฑในการพิจารณา : หากคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 0 หรือใกล 0 แสดงวาผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในยุทธศาสตรนั้นๆ ไมประสบความสําเร็จ
หากค าคะแนนเฉลี่ ยความพึงพอใจเท า กับ 5 แสดงวา ผลการดําเนิน งานตามแผนยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ในยุทธศาสตรนั้นๆ ประสบความสําเร็จในระดับปานกลาง และหากคาคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจเทากับ 10 หรือใกล 10 แสดงวาผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในยุทธศาสตรนั้นๆ ประสบความสําเร็จมากที่สุด
ข อ มู ล จากตารางดั ง กล า ว สรุ ป ได ว า ระดั บ ความพึ ง พอใจของประชาชนต อ ผลการดํ า เนิ น งาน
ของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จําแนกตามยุทธศาสตรในภาพรวมของ 7 ยุทธศาสตร อยูที่ระดับคะแนน 8.01
(คะแนนเต็ม 10) สรุปไดวาผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของเทศบาลประสบความสําเร็จมากที่สุด
ซึ่ ง คะแนนทั้ ง ๗ ยุ ท ธศาสตร อยู ใ นเกณฑที่ ใ กล เ คี ย งกั น ยุ ท ธศาสตร ที่ มี คะแนนมากที สุ ด ได แ ก
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 8.39 คะแนน

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ 2562

หนาที่ 25

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป พ.ศ.2562
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
(ตั้งแต 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562)
โครงการพัฒนาตามแบบ (ผ.02) ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ

แผนป 2562
ที่

1
2
3
4
5

โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการกอสรางและปรับปรุงระบบระบายน้ํา ถนนประชาวิวัฒน ซอย 4
โครงการกอสรางและปรับปรุงระบบระบายน้ํา ถนนประชาวิวัฒน ซอย 8
โครงการกอสรางทอเหลี่ยมฐานแผ ถนนประชาวิวัฒน ซอย 4
(หลังวัดทานเอียด-บานเอื้ออาทร)
โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล. พรอมระบบระบายน้ํา ถนนเจริญเขต
ซอย 11/3
โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล. ถนนเจริญเขต ซอย 13/4

6 โครงการกอสรางและปรับปรุงระบบระบายน้ํา ถนนเจริญเขต ซอย 11
7 โครงการกอสรางและปรับปรุงระบบระบายน้ํา ถนนเจริญเขต ซอย 19
8 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล. ถนนเจริญเขต ซอย 11

แผนพัฒนาฯ

ผลการดําเนินงาน

เทศบัญญัติฯ

199,000

199,000
60,000
4,678,000

60,000
4,678,000

หนวยงาน
รับผิดชอบ

กองชาง
กองชาง
กองชาง

หมายเหตุ

แลว อยู ยังไมได ยกเลิก
งบประมาณที่ใชจริง
เสร็จ ระหวาง ดําเนินการ โครงการ

199,000

P
P
P

60,000
-

- สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2
(10 มิ.ย. 2562)

550,000
405,000
1,975,000
750,000
1,645,000

550,000
จายจากเงินสะสม

กองชาง

405,000
จายจากเงินสะสม

กองชาง

1,975,000
จายจากเงินสะสม

กองชาง

750,000
จายจากเงินสะสม

กองชาง

1,645,000
จายจากเงินสะสม

กองชาง

1

-

P

- สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2
(10 มิ.ย. 2562)

P

-

- สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2
(10 มิ.ย. 2562)

-

P

- สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2
(10 มิ.ย. 2562)

P

-

- สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2
(10 มิ.ย. 2562)

P

-

- สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2
(10 มิ.ย. 2562)

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2562
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
แผนป 2562
ที่

โครงการ

9 โครงการอุดหนุนใหการไฟฟาดําเนินการเกี่ยวกับไฟฟาสาธารณะถนนภายใน
ชุมชนตันหยงมะลิ (บอดิน)
10 โครงการอุดหนุนใหการไฟฟาดําเนินการเกี่ยวกับไฟฟาสาธารณะถนนประชาวิวัฒน
ซอย 21
รวมยุทธศาสตรที่ 1

แผนพัฒนาฯ
162,000
98,500
10,522,500

ผลการดําเนินงาน

เทศบัญญัติฯ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

161,233
โอนงบประมาณ

กองชาง

98,469
โอนงบประมาณ

กองชาง

4,937,000

2

แลว อยู ยังไมได ยกเลิก
งบประมาณที่ใชจริง
เสร็จ ระหวาง ดําเนินการ โครงการ
150,111.71

P

หมายเหตุ
- สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2
(10 มิ.ย. 2562)

98,468.80

P

- สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2
(10 มิ.ย. 2562)

4

2

4

0

507,580.51

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2562
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
แผนป 2562
ที่

โครงการ

แผนพัฒนาฯ

ผลการดําเนินงาน

เทศบัญญัติฯ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

แลว อยู ยังไมได ยกเลิก
งบประมาณที่ใชจริง
เสร็จ ระหวาง ดําเนินการ โครงการ

หมายเหตุ

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
11 โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
2.2 แผนงานการศึกษา
12 โครงการจัดนิทรรศการและการแขงขันทักษะทางวิชาการ

200,000

200,000

สํานักปลัดฯ

P

368,900

- โอนเพิ่ม 200,000 บาท
เปนยอด 400,000 บาท

200,000

200,000 สํานักการศึกษา

P

47,235

- โอนลด 139,000 บาท
เปนยอด 61,000 บาท

13 โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการและแสดงผลงานนักเรียนกลุม
โรงเรียนเทศบาลระดับภาคและระดับประเทศ

350,000 สํานักการศึกษา

350,000

P

684,972

- โอนเพิ่ม 410,000 บาท
โอนลด 60,000 บาท
เปนยอด 700,000 บาท

14 โครงการอนุบาลสรางสรรค

100,000 สํานักการศึกษา

100,000

P

13,490

- โอนลด 80,000 บาท
เปนยอด 20,000 บาท

15
16
17
18
19

โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาล
โครงการสงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเทศบาล
โครงการจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศสูสากล (ภาษาจีน)
โครงการอุดหนุนการรณรงคเพื่อปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
โครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวันใหโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

20 โครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็ก จํานวน 4 ศูนย

50,000
9,216,000
3,600,000
175,000
12,936,000
เงินอุดหนุน
3,439,800
เงินอุดหนุน

50,000
9,216,000
3,600,000
175,000
12,936,000
เงินอุดหนุน
3,439,800
เงินอุดหนุน

3

สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา

P
P
P
P
P

49,800
6,512,149.35
3,505,442.06
160,000
12,566,000

สํานักการศึกษา

P

1,848,800

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2562
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
แผนป 2562
ที่

โครงการ

21 โครงการอุดหนุนสวนราชการคาอาหารกลางวันโรงเรียนบานสุไหงโก-ลก
22 โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม)
23 โครงการอุดหนุนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
24 โครงการอุดหนุนคาใชจายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง
25 โครงการอุดหนุนคาใชจายในการติดตั้งระบบ Wireless Fidelity : WiFi
26 โครงการอุดหนุนการพัฒนาปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
27 โครงการอุดหนุนการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน
28 โครงการอุดหนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
29 โครงการอุดหนุนการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่จัดแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน
30 โครงการอุดหนุนการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา

แผนพัฒนาฯ
6,960,000
เงินอุดหนุน
10,876,400
เงินอุดหนุน
80,000
เงินอุดหนุน
38,400
เงินอุดหนุน
28,800
เงินอุดหนุน
400,000
เงินอุดหนุน
200,000
เงินอุดหนุน
3,000,000
เงินอุดหนุน
450,000
เงินอุดหนุน
200,000
เงินอุดหนุน

ผลการดําเนินงาน

เทศบัญญัติฯ
6,960,000
เงินอุดหนุน
10,876,400
เงินอุดหนุน
80,000
เงินอุดหนุน
38,400
เงินอุดหนุน
28,800
เงินอุดหนุน
400,000
เงินอุดหนุน
200,000
เงินอุดหนุน
3,000,000
เงินอุดหนุน
450,000
เงินอุดหนุน
200,000
เงินอุดหนุน

4

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

แลว อยู ยังไมได ยกเลิก
งบประมาณที่ใชจริง
เสร็จ ระหวาง ดําเนินการ โครงการ

สํานักการศึกษา

P

6,888,000

สํานักการศึกษา

P

9,212,000

สํานักการศึกษา

P

80,000

สํานักการศึกษา

P

38,400

สํานักการศึกษา

P

28,800

สํานักการศึกษา

P

400,000

สํานักการศึกษา

P

200,000

สํานักการศึกษา

P

400,000

สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา

P
P

200,000

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2562
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
แผนป 2562
ที่

โครงการ

31 โครงการอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
เด็กประถมวัยในสถานศึกษา
32 โครงการอุดหนุนคาปจจัยพื้นฐานสําหรับเด็กยากจน ระดับประถมศึกษา
33 โครงการอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
34 โครงการอุดหนุนคาหนังสือเรียน ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
35 โครงการอุดหนุนคาเครื่องอุปกรณการเรียน
ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
36 โครงการอุดหนุนคาเครื่องแบบนักเรียน ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
37 โครงการอุดหนุนคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
38 โครงการอุดหนุนคาปจจัยพื้นฐานสําหรับเด็กยากจน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
39 โครงการอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
40 โครงการอุดหนุนคาหนังสือเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนพัฒนาฯ

ผลการดําเนินงาน

เทศบัญญัติฯ

1,193,400
เงินอุดหนุน
908,000
เงินอุดหนุน
6,010,800
เงินอุดหนุน
1,756,400
เงินอุดหนุน
1,078,100
เงินอุดหนุน
1,106,400
เงินอุดหนุน
1,504,120
เงินอุดหนุน
339,000
เงินอุดหนุน
1,696,500
เงินอุดหนุน
318,600
เงินอุดหนุน

1,193,400
เงินอุดหนุน
908,000
เงินอุดหนุน
6,010,800
เงินอุดหนุน
1,756,400
เงินอุดหนุน
1,078,100
เงินอุดหนุน
1,106,400
เงินอุดหนุน
1,504,120
เงินอุดหนุน
339,000
เงินอุดหนุน
1,696,500
เงินอุดหนุน
318,600
เงินอุดหนุน

5

หนวยงาน
รับผิดชอบ

แลว อยู ยังไมได ยกเลิก
งบประมาณที่ใชจริง
เสร็จ ระหวาง ดําเนินการ โครงการ

สํานักการศึกษา

P

697,000

สํานักการศึกษา

P

145,000

สํานักการศึกษา

P

5,982,305

สํานักการศึกษา

P

1,748,669

สํานักการศึกษา

P

1,066,086

สํานักการศึกษา

P

1,099,439

สํานักการศึกษา

P

1,490,214

สํานักการศึกษา

P

106,500

สํานักการศึกษา

P

1,663,145

สํานักการศึกษา

P

300,712

หมายเหตุ

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2562
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
แผนป 2562
ที่

โครงการ

41 โครงการอุดหนุนคาเครื่องอุปกรณการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
42 โครงการอุดหนุนคาเครื่องแบบนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
43 โครงการอุดหนุนคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
44 โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
45 โครงการศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
46 โครงการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"
สู "ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
47 โครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
48 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส
ชององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0
49 โครงการสงเสริมการเรียนรูภาษาไทย

แผนพัฒนาฯ

ผลการดําเนินงาน

เทศบัญญัติฯ

158,340
เงินอุดหนุน
169,650
เงินอุดหนุน
331,760
เงินอุดหนุน
600,000
เงินอุดหนุน
200,000
เงินอุดหนุน
400,000
เงินอุดหนุน

158,340
เงินอุดหนุน
169,650
เงินอุดหนุน
331,760
เงินอุดหนุน
600,000
เงินอุดหนุน
200,000
เงินอุดหนุน
400,000
เงินอุดหนุน

200,000

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

แลว อยู ยังไมได ยกเลิก
งบประมาณที่ใชจริง
เสร็จ ระหวาง ดําเนินการ โครงการ

สํานักการศึกษา

P

152,460

สํานักการศึกษา

P

159,750

สํานักการศึกษา

P

319,440

สํานักการศึกษา

-

P

สํานักการศึกษา

P

-

สํานักการศึกษา

P

-

200,000 สํานักการศึกษา

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

2,250,000

2,250,000 สํานักการศึกษา

P

57,965

P

2,246,900

P

80,000

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

80,000

80,000 สํานักการศึกษา

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

6

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2562
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
แผนป 2562
ที่

โครงการ

50 โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร/สื่อการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษา/
พุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชายแดนใต)
51 โครงการพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา (มุตะวัซซีเฎาะห)
และสื่อสารเรียนการสอนในสถานศึกษามีการจัดการศึกษาหลักสูตรผสมผสาน
52 โครงการปฏิบัติศาสนกิจ/แบบเรียน สําหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
แบบผสมผสานระหวางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และหลักสูตรอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษาตอนกลาง/มุตะวัซซีเฎาะห ม.1-3)
53 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
แบบผสมผสานระหวางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษา
(อิสลามศึกษากลาง/มุตะวัซซีเฎาะห ม.1-3)
54 โครงการสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณของความเปนชาติ
55 โครงการอุดหนุนคาหนังสือเรียน (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
56 โครงการอุดหนุนคาอุปกรณการเรียน (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
57 โครงการอุดหนุนคาเครื่องแบบนักเรียน (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
58 โครงการอุดหนุนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
59 โครงการจางวิทยากรปฏิบัติหนาที่ครูสอนอิสลามศึกษา

แผนพัฒนาฯ

ผลการดําเนินงาน

เทศบัญญัติฯ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

600,000

600,000 สํานักการศึกษา

เงินอุดหนุน
300,000
เงินอุดหนุน
377,000
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
300,000 สํานักการศึกษา
เงินอุดหนุน
377,000 สํานักการศึกษา
เงินอุดหนุน

1,508,000
เงินอุดหนุน
40,000
(เงินอุดหนุน)
140,400
(เงินอุดหนุน)
140,400
(เงินอุดหนุน)
210,600
(เงินอุดหนุน)
301,860
(เงินอุดหนุน)
236,160

P

600,000

P

300,000

P

371,000

1,508,000 สํานักการศึกษา
เงินอุดหนุน

P

1,466,000

40,000 สํานักการศึกษา

P

40,000

P

87,200

P

87,200

P

130,800

P

187,480

P

236,160

(เงินอุดหนุน)
140,400 สํานักการศึกษา
(เงินอุดหนุน)
140,400 สํานักการศึกษา
(เงินอุดหนุน)
210,600 สํานักการศึกษา
(เงินอุดหนุน)
301,860 สํานักการศึกษา
(เงินอุดหนุน)
236,160 สํานักการศึกษา
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แลว อยู ยังไมได ยกเลิก
งบประมาณที่ใชจริง
เสร็จ ระหวาง ดําเนินการ โครงการ

หมายเหตุ

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2562
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
แผนป 2562
ที่

โครงการ

แผนพัฒนาฯ

ผลการดําเนินงาน

เทศบัญญัติฯ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

แลว อยู ยังไมได ยกเลิก
งบประมาณที่ใชจริง
เสร็จ ระหวาง ดําเนินการ โครงการ

2.3 แผนงานสาธารณสุข
60 โครงการพัฒนาตลาดสดนาซื้อ
61 โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานฯ
62 โครงการสงเสริมและพัฒนางานสุขาภิบาลอาหาร พัฒนาแผงลอย
จําหนายอาหารใหถูกหลักสุขาภิบาล
63 โครงการจัดอบรมระเบียบผูประกอบการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
64 โครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา ตามโครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ
65 โครงการจางเหมาบุคคลภายนอกดูแลอาคารกักสัตว
66 โครงการอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข
67 โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห
68 โครงการพัฒนาศักยภาพผูพิการ
2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
69 โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธตานภัยยาเสพติด

60,000

60,000 กองสาธารณสุขฯ

P

25,840
420,000

120,000

420,000 กองสาธารณสุขฯ P
116,100 กองสาธารณสุขฯ P

60,000
150,000

13,600 กองสาธารณสุขฯ P
150,000 กองสาธารณสุขฯ P

13,600
180,000

420,000

105,820

- โอนเพิ่ม 30,000 บาท
เปนยอด 180,000 บาท

108,000
560,000

108,000 กองสาธารณสุขฯ P
560,000 กองสาธารณสุขฯ P

70,064.52
560,000

15,000

15,000 กองสาธารณสุขฯ P

14,745

50,000

50,000 กองสวัสดิการฯ

50,000

200,000

200,000 กองสวัสดิการฯ

P
P

-

- โอนลด 200,000 บาท
เปนยอด 0.00 บาท

70 โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทแกนนําสตรี

100,000

70,000 กองสวัสดิการฯ

P

33,500

- โอนลด 8,260 บาท
เปนยอด 61,740 บาท
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เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
แผนป 2562
ที่

โครงการ

71 โครงการสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
72 โครงการพัฒนาอาชีพและแกไขปญหาความยากจน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรมฝกอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนทาโรงเลื่อย
- กิจกรรมฝกอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนอริศรา
- กิจกรรมฝกอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนเจริญสุข
- กิจกรรมฝกอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนสวนมะพราว
- กิจกรรมฝกอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนบาโงเปาะเล็ง
- กิจกรรมฝกอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนดงงูเหา
- กิจกรรมฝกอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนทากอไผ

แผนพัฒนาฯ

ผลการดําเนินงาน

เทศบัญญัติฯ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

แลว อยู ยังไมได ยกเลิก
งบประมาณที่ใชจริง
เสร็จ ระหวาง ดําเนินการ โครงการ

100,000

100,000 กองสวัสดิการฯ

P

91,500

800,000

800,000 กองสวัสดิการฯ

P

410,433

หมายเหตุ

- โอนลด 244,170 บาท
เปนยอด 555,830 บาท

50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000

50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000

- กิจกรรมฝกอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนศรีอามาน

50,000

50,000 กองสวัสดิการฯ

- กิจกรรมฝกอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนหัวสะพาน
- กิจกรรมฝกอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนบาโงปริเม็ง
- กิจกรรมฝกอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนบือเร็ง
- กิจกรรมฝกอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนกือดาบารู
- กิจกรรมฝกอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนหลังลอแม็ก
- กิจกรรมฝกอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนหัวกุญแจ
- กิจกรรมฝกอบรมอาชีพปกเลื่อมใหแกกลุมสตรี
- กิจกรรมฝกอบรมทําขนมอบผูสูงอายุ

50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000

50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
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กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ

P

43,900
14,710
11,305
49,990
48,000
22,130
-

P

26,275

P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P

15,010
27,160
17,000
49,520
14,369
46,526
24,538

- ทํารวมกับบือเร็ง

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2562
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
แผนป 2562
ที่

โครงการ

2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
73 โครงการจัดสงเยาวชนประชาชนเขารวมแขงขันและการประกวดใน
กิจกรรมตางๆ

แผนพัฒนาฯ

ผลการดําเนินงาน

เทศบัญญัติฯ

250,000

หนวยงาน
รับผิดชอบ

250,000 สํานักการศึกษา

หมายเหตุ

แลว อยู ยังไมได ยกเลิก
งบประมาณที่ใชจริง
เสร็จ ระหวาง ดําเนินการ โครงการ
163,676

P

- โอนเพิ่ม 175,000 บาท
โอนลด 250,000 บาท
เปนยอด 175,000 บาท

74 โครงการแขงขันกีฬา-กรีฑา องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
ระดับภาคใตและระดับประเทศ

1,000,000

1,000,000 สํานักการศึกษา

1,723,883.60

P

- โอนเพิ่ม 920,000 บาท
โอนลด 130,000 บาท
เปนยอด 1,790,000 บาท

75 โครงการแขงขันกีฬาเปตอง

80,000

80,000 สํานักการศึกษา

64,380

P

- โอนลด 15,000 บาท
เปนยอด 65,000 บาท

76 โครงการแขงขันเรือยอกอง

300,000

300,000 สํานักการศึกษา

P

-

- โอนลด 300,000 บาท
เปนยอด 0.00 บาท

77 โครงการแขงขันปนจักสีลัต

250,000

250,000 สํานักการศึกษา

P

-

- โอนลด 200,000 บาท
เปนยอด 50,000 บาท

78 โครงการแขงขันบาสเกตบอล

150,000

150,000 สํานักการศึกษา

64,300

P

- โอนลด 80,000 บาท
เปนยอด 70,000 บาท

79 โครงการแขงขันฟุตบอลสานสัมพันธเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คัพ
80 โครงการแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ

300,000
70,000

300,000 สํานักการศึกษา
70,000 สํานักการศึกษา

286,859

P
P

-

- โอนลด 70,000 บาท
เปนยอด 0.00 บาท

81 โครงการแขงขันกีฬา-กรีฑา กลุมโรงเรียนเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

100,000

100,000 สํานักการศึกษา

10

P

98,742
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เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
แผนป 2562
ที่

โครงการ

2.7 แผนงานงบกลาง
82 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

แผนพัฒนาฯ

29,992,800

ผลการดําเนินงาน

เทศบัญญัติฯ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

29,992,800 สวัสดิการสังคมฯ

แลว อยู ยังไมได ยกเลิก
งบประมาณที่ใชจริง
เสร็จ ระหวาง ดําเนินการ โครงการ
29,290,800

P

หมายเหตุ

- โอนเพิ่ม 2,127,400 บาท
เปนยอด 32,120,200

83 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ
84 โครงการสงเคราะหผูติดเชื้อเอดส
รวมยุทธศาสตรที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบรอย
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
85 โครงการจางเหมายามดูแลความปลอดภัยสํานักงาน
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
3.2 แผนงานการศึกษา
86 โครงการจางเหมารักษาความปลอดภัยโรงเรียนสังกัดเทศบาล
3.3 แผนงานเคหะและชุมชน
87 โครงการจางเหมารักษาความปลอดภัยสวนสาธารณะของเทศบาล
3.4 แผนงานการพาณิชย
88 โครงการจางเหมาผูรักษาความปลอดภัยสถานีขนสงผูโดยสาร
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
รวมยุทธศาสตรที่ 3

6,307,200
600,000
118,798,890

6,307,200 สวัสดิการสังคมฯ P
600,000 สวัสดิการสังคมฯ P
116,468,590
66

270,000

270,000

สํานักปลัดฯ

672,000

672,000 สํานักการศึกษา

1

0

7

6,224,800
528,000
104,446,356.53

P

270,000

P

496,766.66

1,176,000

1,176,000

กองชาง

P

1,176,000

360,000

360,000

สถานีขนสง

P

360,000

2,478,000

2,478,000
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4

0

0

0

2,302,766.66
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เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
โครงการพัฒนา ตามแบบ ผ.01
แผนป 2562
ที่

โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
89 โครงการเชาที่ดินการรถไฟบริเวณซุมขายอาหารสวนรื่นอรุณ
90 โครงการบริหารจัดการศูนยบริการนักทองเที่ยว
4.2 แผนงานสาธารณสุข
91 โครงการถนนคนเดิน

แผนพัฒนาฯ

30,000
96,000

ผลการดําเนินงาน

เทศบัญญัติฯ

30,000
156,000
โอนงบประมาณ

150,000

หนวยงาน
รับผิดชอบ

กองคลัง
สํานักปลัดฯ

แลว อยู ยังไมได ยกเลิก
งบประมาณที่ใชจริง
เสร็จ ระหวาง ดําเนินการ โครงการ

P
P

100,000 กองสาธารณสุขฯ P

หมายเหตุ

96,000

128,750 - โอนเพิ่ม 30,000 บาท
เปนยอด 130,000 บาท

92 โครงการเทศกาลอาหารจานเด็ด

1,000,000

900,000 กองสาธารณสุขฯ P

862,663 - โอนลด 30,000 บาท
เปนยอด 870,000 บาท

93 โครงการเชาที่ดินการรถไฟ (ตลาดรถไฟ)
4.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
94 โครงการถนนสายวัฒนธรรม
รวมยุทธศาสตรที่ 4

1,098,200

1,098,200 กองสาธารณสุขฯ P

1,098,040

150,000
2,524,200

150,000 สวัสดิการสังคมฯ P
2,278,200
5

149,450
2,334,903
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0

1
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ที่

โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
5.1 แผนงานสาธารณสุข
95 โครงการลดคัดแยกขยะมูลฝอย
96 โครงการจางเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการดูแลตลาดสดเทศบาล
(ตลาดรถไฟ)
97 โครงการจางเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการดูแลอาคารศูนยอาหาร
(ตลาดขี้แพะ)
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
98 โครงการจางเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการขนยายและฝงกลบขยะ

แผนพัฒนาฯ

ผลการดําเนินงาน

เทศบัญญัติฯ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

แลว อยู ยังไมได ยกเลิก
งบประมาณที่ใชจริง
เสร็จ ระหวาง ดําเนินการ โครงการ

200,000
950,000

200,000 กองสาธารณสุขฯ P
936,000 กองสาธารณสุขฯ P

191,030
934,200

792,000

792,000 กองสาธารณสุขฯ P

684,000

หมายเหตุ

- โอนลด 90,840 บาท
เปนยอด 701,160 บาท

4,000,000

3,000,000 กองสาธารณสุขฯ P

2,529,000

- โอนลด 400,000 บ.
เปนยอด 2,600,000 บาท

โครงการจางเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดภายในชุมชน
โครงการเชาที่ดินรถไฟ
โครงการจางเหมาเอกชนดูแลรักษาสวนสาธารณะของเทศบาล
โครงการจางเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารอเนกประสงค
พรอมดูแลรักษาไมประดับสวนรื่นอรุณ
103 โครงการจางเหมาบุคคลภายนอกดูแลจัดการบอบําบัดสิ่งปฏิกูล
104 โครงการกอสรางปายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ พรอมสวนหยอม (ค.1)
99
100
101
102

1,620,000
150,000
2,873,000
108,000

1,620,000 กองสาธารณสุขฯ
150,000
กองชาง
2,803,600
กองชาง
108,000
กองชาง

P
P
P
P

1,620,000
102,481
2,796,000
108,000

216,000
762,000

216,000 กองสาธารณสุขฯ P
762,000
กองชาง
โอนงบประมาณ

135,000
-

13

P

- สภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 (23 ก.ย. 2562)

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2562
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
โครงการพัฒนา ตามแบบ ผ.01
แผนป 2562
ที่

โครงการ

5.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
105 โครงการจางเหมาเอกชนดูแลรักษาความสะอาดสนามกีฬามหาราช สนามฟุตบอล
ลานคนเดิน สนามเปตอง สนามฟุตซอล สนามหญาเทียม หองประชุมมหาราช
และอื่นๆ
5.4 แผนงานการพาณิชย
106 โครงการจางเหมาบุคคลภายนอกดูแลระบบและการจัดการโรงฆาสัตว
รวมยุธศาสตรที่ 5

แผนพัฒนาฯ

เทศบัญญัติฯ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

แลว อยู ยังไมได ยกเลิก
งบประมาณที่ใชจริง
เสร็จ ระหวาง ดําเนินการ โครงการ

P

751,200

432,000 กองสาธารณสุขฯ P
11,009,600
11

234,000
10,084,911

752,000

432,000
12,855,000

ผลการดําเนินงาน

752,000 สํานักการศึกษา

14

0

1

0

หมายเหตุ

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2562
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
แผนป 2562
ที่

โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น
6.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
107 โครงการสงเสริมการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน
108 โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย-มาเลย
109 โครงการจัดงานอาซูรอสัมพันธ

แผนพัฒนาฯ

ผลการดําเนินงาน

เทศบัญญัติฯ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

แลว อยู ยังไมได ยกเลิก
งบประมาณที่ใชจริง
เสร็จ ระหวาง ดําเนินการ โครงการ

200,000
800,000

200,000 สวัสดิการสังคมฯ
700,000 สวัสดิการสังคมฯ

100,000

100,000 สวัสดิการสังคมฯ P

P
P

178,040
697,815
248,304

หมายเหตุ

- โอนเพิ่ม 150,000 บาท
เปนยอด 250,000 บาท

110 โครงการจัดงานเมาลิดสัมพันธ
111 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกเยาวชน
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการดานคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชน
- กิจกรรมพัฒนาความรูคูคณ
ุ ธรรมเด็กและเยาวชน
6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
112 โครงการจัดงานวันปยมหาราช
113 โครงการประเพณีชักพระ

100,000

99,845

70,000
27,000
43,000

100,000 สวัสดิการสังคมฯ P
70,000 กองสวัสดิการฯ P
27,000 กองสวัสดิการฯ P
43,000 กองสวัสดิการฯ P

50,195 - โอนลด 19,800 บาท
8,595 เปนยอด 50,200 บาท
41,600

1,000
300,000

1,000 สํานักการศึกษา
300,000 สํานักการศึกษา

166,720

P
P

- ไมไดใชงบประมาณ
- โอนลด 130,000 บาท
เปนยอด 170,000 บาท

114 โครงการประเพณีลอยกระทง

580,000

580,000 สํานักการศึกษา

P

538,010

- โอนลด 40,000 บาท
เปนยอด 540,000 บาท

115 โครงการวันสงทายปเกา-ตอนรับปใหม

350,000

350,000 สํานักการศึกษา

P

319,110

- โอนลด 30,000 บาท
เปนยอด 320,000 บาท

116 โครงการวันตรุษจีน

480,000

480,000 สํานักการศึกษา

P

318,180

- โอนลด 160,000 บาท
เปนยอด 320,000 บาท

15

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2562
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
แผนป 2562
ที่

โครงการ

117 โครงการประเพณีสงกรานต

แผนพัฒนาฯ

ผลการดําเนินงาน

เทศบัญญัติฯ

250,000

หนวยงาน
รับผิดชอบ

250,000 สํานักการศึกษา

แลว อยู ยังไมได ยกเลิก
งบประมาณที่ใชจริง
เสร็จ ระหวาง ดําเนินการ โครงการ
280,974

P

หมายเหตุ
- โอนเพิ่ม 100,000 บาท
โอนลด 60,000 บาท
เปนยอด 290,000 บาท

118 โครงการวันอาสาฬหบูชา/วันเขาพรรษา
119 โครงการอนุรักษวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น (สมโภชศาลเจาแมโตะโมะ)
120 โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูรอน

250,000
100,000
100,000

250,000 สํานักการศึกษา
100,000 สํานักการศึกษา
100,000 สํานักการศึกษา

P
P
P

161,350
100,000
-

- โอนลด 100,000 บาท
เปนยอด 0.00 บาท

121 โครงการจัดงานวันพอแหงชาติ
122 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

50,000
200,000

50,000 สํานักการศึกษา
200,000 สํานักการศึกษา

37,250
327,201

P
P

- โอนเพิ่ม 130,000 บาท
เปนยอด 330,000 บาท

123 โครงการจัดงานวันอนุรักษมรดกไทย

300,000

300,000 สํานักการศึกษา

224,140

P

- โอนลด 150,000 บาท
โอนเพิ่ม 80,000 บาท
เปนยอด 230,000 บาท

124 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

200,000

200,000 สํานักการศึกษา

164,850

P

- โอนลด 35,000 บาท
เปนยอด 165,000 บาท

125 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
126 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลักษณ
พระบรมราชินี
รวมยุธศาสตรที่ 6

50,000

50,000 สํานักการศึกษา

P

48,800

200,000

130,000 สํานักการศึกษา
โอนงบประมาณ
4,381,000

P

63,850

4,681,000

16

- โอนลด 66,000 บาท
เปนยอด 64,000 บาท

19

0

0

1

4,024,634

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2562
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
แผนป 2562
ที่

โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
127 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน

แผนพัฒนาฯ

ผลการดําเนินงาน

เทศบัญญัติฯ

218,000

218,000

หนวยงาน
รับผิดชอบ

สํานักปลัดฯ

หมายเหตุ

แลว อยู ยังไมได ยกเลิก
งบประมาณที่ใชจริง
เสร็จ ระหวาง ดําเนินการ โครงการ

70,242

P

- โอนลด 147,000 บาท
เปนยอด 71,000 บาท

128 โครงการวันเทศบาล

100,000

100,000

สํานักปลัดฯ

44,500

P

- โอนลด 55,500 บาท
เปนยอด 44,500

129 โครงการปรับปรุงหองน้ําพรอมที่ชําระลางบริเวณอาคารสํานักงานเทศบาล

300,000

276,000
โอนงบประมาณ

สํานักปลัดฯ

133,000

P

- สภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 (23 ก.ย.62)
133,000 งบซอมแซม
143,000 โอนงบประมาณ

130 โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล. พรอมระบบระบายน้ํา
ภายในบริเวณสํานักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
131 โครงการปรับปรุงและซอมแซมอาคารจอดรถภายในสํานักงานเทศบาล
132 โครงการจัดการเลือกตั้ง

1,950,000
715,000
1,500,000

1,950,000
โอนงบประมาณ
715,000
โอนงบประมาณ
1,500,000

สํานักปลัดฯ

-

P

- สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 2 (27 ส.ค.2562)

สํานักปลัดฯ

-

P

- สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 2 (27 ส.ค.2562)

สํานักปลัดฯ

P

-

- โอนลด 1,499,900 บาท
เปนยอด 100 บาท

133 โครงการจางเหมาผูปฏิบัติงานกองคลัง

216,000

216,000

กองคลัง

P

169,000

134 โครงการฝกอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรและใหความรู ความเขาใจแกประชาชน
เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง (ค.1)

115,000

115,000
โอนงบประมาณ

กองคลัง

P

52,900
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บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2562
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
แผนป 2562
ที่

โครงการ

แผนพัฒนาฯ

ผลการดําเนินงาน
หนวยงาน
รับผิดชอบ

เทศบัญญัติฯ

135 โครงการประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารของเทศบาล
136 โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธเผยแพรหมายเลขโทรศัพทของหนวยงาน
ราชการ เอกชน ในอําเภอสุไหงโก-ลก
137 โครงการจัดเวทีประชาคม
7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
138 โครงการเสริมสรางสุขภาพ และทดสอบสมรรถภาพรางกายของเจาหนาที่
7.3 แผนงานการศึกษา
139 โครงการพัฒนาขาราชครูในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
140 โครงการจางเหมาบุคคลปฏิบัติหนาที่งานบันทึกขอมูล

500,000
126,000

450,000 กองวิชาการฯ
126,000 กองวิชาการฯ

P
P

20,000

20,000 กองวิชาการฯ

P

141 โครงการปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ต โรงเรียนเทศบาล 1

300,000

141 โครงการปรับปรุงหองสุขา โรงเรียนเทศบาล 1
143 โครงการติดตั้งหลังคาทางเดินระหวางอาคารเรียน 1 และ 2
โรงเรียนเทศบาล 2
144 โครงการกอสรางรั้วโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 4
145 โครงการทาสีอาคารกระดังงา โรงเรียนเทศบาล 3
146 โครงการปูกระเบื้องอาคารศรีตรัง โรงเรียนเทศบาล 3
147 โครงการจางเหมาทําความสะอาด โรงเรียนเทศบาล ทั้ง 4 โรง
148 โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณสําหรับหองเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลอามีน

หมายเหตุ

แลว อยู ยังไมได ยกเลิก
งบประมาณที่ใชจริง
เสร็จ ระหวาง ดําเนินการ โครงการ

-

507,000
30,000

สํานักการศึกษา

450,000
96,000

507,000
30,000
โอนงบประมาณ
300,000
โอนงบประมาณ
450,000
96,000

สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา

P
P

432,000
96,000

923,000
450,000
148,000
756,000
30,700

923,000
450,000
148,000
756,000
30,700

สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา

P
P
P
P
P

703,000
429,000
144,000
728,709.67
30,700

18

P

สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา

P
P

8,670

10,000

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

สํานักปลัดฯ

520,250 - โอนเพิ่ม 100,000 บาท
126,000 เปนยอด 550,000 บาท

- - ไมไดใชงบประมาณ
495,753.60
30,000
P

-

- สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3
(13 ส.ค. 2562)

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2562
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
แผนป 2562
ที่

โครงการ

7.4 แผนงานสาธารณสุข
149 โครงการตอเติมอาคารกักสัตว รั้วตาขายพรอมหลังคา
7.5 แผนงานเคหะและชุมชน
150 โครงการติดตั้งไฟประดับเมือง (ป.1)
151 โครงการจางเหมาบริการผูปฏิบัติงานทําความสะอาดอาคารสํานักงานกองชาง
7.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
152 โครงการจัดทําแผนชุมชน

แผนพัฒนาฯ

2,400,000

1,990,000
108,000

ผลการดําเนินงาน

เทศบัญญัติฯ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

2,400,000 กองสาธารณสุข
โอนงบประมาณ
1,990,000
โอนงบประมาณ
108,000

100,000

หมายเหตุ

แลว อยู ยังไมได ยกเลิก
งบประมาณที่ใชจริง
เสร็จ ระหวาง ดําเนินการ โครงการ
-

P

- สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 2 (27 ส.ค. 2562)

กองชาง

-

P

- สภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 (23 ก.ย. 2562)

กองชาง

108,000

P

100,000 กองสวัสดิการฯ

P

-

- โอนลด 100,000 บาท
เปนยอด 0.00 บาท

134,830 - โอนลด 747,170 บาท
- เปนยอด 182,830 บาท

153 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของกลุมพลังมวลชนตางๆ

930,000

930,000 กองสวัสดิการฯ

- กิจกรรมศึกษาดูงานดานกระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งและ

180,000

180,000 กองสวัสดิการฯ

P

- กิจกรรมการสรางความเขมแข็งของคณะกรรมการชุมชน

400,000

400,000 กองสวัสดิการฯ

P

-

- กิจกรรมฝกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพแกนนําศูนยเรียนรูผูสูงอายุและ
ศึกษาดูงาน

200,000

200,000 กองสวัสดิการฯ

P

-

- กิจกรรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพแกนนําเยาวชนและศึกษาดูงาน

150,000

150,000 กองสวัสดิการฯ

P

การสงเสริมอาชีพของกลุมสตรี

19

P

134,830

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2562
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
แผนป 2562
ที่

โครงการ

7.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
154 โครงการจางเหมาบุคคลปฏิบัติหนาที่งานบันทึกขอมูลและพัฒนา
ระบบสารสนเทศ

แผนพัฒนาฯ

ผลการดําเนินงาน

เทศบัญญัติฯ

108,000

หนวยงาน
รับผิดชอบ

108,000 สํานักการศึกษา

7.8 แผนงานการพาณิชย
155 โครงการจางเหมารักษาความสะอาดสถานีขนสง
รวมยุทธศาสตรที่ 7

180,000
15,276,700

180,000
7,386,000

รวมทั้ง 7 ยุทธศาสตร

167,136,290

148,938,390

20

สถานีขนสง

แลว อยู ยังไมได ยกเลิก
งบประมาณที่ใชจริง
เสร็จ ระหวาง ดําเนินการ โครงการ

P

89,419.36

P
21

180,000
4

2

2

4,725,974.63

130

7

7

11

128,427,126.33

หมายเหตุ

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2562
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
(ตั้งแต 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562)
แบบ ผ.03 รายการครุภัณฑ
แผนป 2562
ที่

รายการครุภัณฑ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
1 โตะทํางาน จํานวน 1 ตัว
2 เกาอี้ทํางาน จํานวน 5 ตัว เกาอี้ตัวละ 2,500 บาท
3
4
5
6
7
8

ตูลิ้นชักเหล็ก 4 ชั้น ขนาดไมนอยกวา 46x130 เซนติเมตร จํานวน 4 ตู
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมนอยกวา 13,000 บีทียู พรอมติดตั้ง จํานวน 4 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมนอยกวา 36,000 บีทียู พรอมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง
โทรศัพทสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง
เกาอี้ประชุมขาเหล็กพนักพิงบุนวมและที่นั่งเบาะ จํานวน 6 ตัว
เกาอี้หนังผนักพิงสูงสวิงล็อคโยกปรับนั่งไดและมีลอหมุนรอบทิศทาง จํานวน 1 ตัว

9 เกาอี้บารสูงมีพนักพิงหมุนได จํานวน 2 ตัวๆ ละ (1,500 บาท)
10 พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง (เครื่องละ 2,250 บาท)
11 พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
12 พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

แผนพัฒนาฯ

เทศบัญญัติฯ

4,500

4,500
โอนงบประมาณ
12,500
12,500
โอนงบประมาณ
14,000
14,000
92,000
92,000
47,000
47,000
1,500
1,500
3,600
3,600
9,800
9,800
โอนงบประมาณ
3,000
3,000
โอนงบประมาณ
4,500
4,500
โอนงบประมาณ
2,000
2,000
โอนงบประมาณ
2,000
2,000
โอนงบประมาณ

1

หนวยงาน
รับผิดชอบ

กองคลัง

ผลการดําเนินงาน
แลว อยู
ยังไมได ยกเลิก
งบประมาณที่ใชจริง
เสร็จ ระหวาง ดําเนินการ โครงการ

P

4,500

หมายเหตุ

- สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2
(10 มิ.ย. 2562)

กองคลัง

P

12,500

- สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2
(10 มิ.ย. 2562)

สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ

P
P
P
P
P
P
P

14,000
92,000
47,000
1,500
3,600
8,000

- สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2

3,000

(10 มิ.ย. 2562)
- สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3
(13 ส.ค. 2562)

สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ

P
P

4,500

- สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2

2,000

(10 มิ.ย. 2562)
- สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3
(13 ส.ค. 2562)

สํานักปลัดฯ

P

2,000

- สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3
(13 ส.ค. 2562)

แผนป 2562
ที่

รายการครุภัณฑ

13 เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 20,000 บีทียู
พรอมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง
14 เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู
พรอมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง
15 เครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่พรอมซิมการด จํานวน 1 เครื่อง
16 พัดลมตั้งพื้นแหงน ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท (ค.1)
17 พัดลมตั้งพื้นทรงสูง ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 2,000 บาท (ค.1)
18 โตะหองประชุม ขนาด 150x60x75 เซนติเมตร จํานวน 12 ตัวๆ ละ 4,400 บาท
(ค.1)
19 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมนอยกวา 24,000 บีทียู พรอมคาติดตั้ง
จํานวน 1 เครื่อง
20 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมนอยกวา 13,000 บีทียู พรอมคาติดตั้ง
จํานวน 1 เครื่อง
21 เกาอี้แบบมีพนักพิง จํานวน 2 ตัว
ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
22 รถยนตสวนกลาง 4 ประตู ขับเคลื่อน 2 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมตํา่ กวา 2,700 ซีซี
จํานวน 2 คันๆ ละ 1,600,000 บาท

แผนพัฒนาฯ
41,500
34,800
14,000
5,000
4,000
52,800
32,400

เทศบัญญัติฯ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

41,500 สํานักปลัดฯ
โอนงบประมาณ
34,800 สํานักปลัดฯ
โอนงบประมาณ
14,000 สํานักปลัดฯ
โอนงบประมาณ
5,000 สํานักปลัดฯ
โอนงบประมาณ
4,000 สํานักปลัดฯ
โอนงบประมาณ
52,800 สํานักปลัดฯ
โอนงบประมาณ
32,400 กองวิชาการฯ

23,000

P

41,500

P

34,800

- สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2
- สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2
(10 มิ.ย. 2562)

P

11,453

- สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2
(10 มิ.ย. 2562)

P

5,000

- สภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 (23 ก.ย. 2562)

P

4,000

- สภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 (23 ก.ย. 2562)

P

52,800

- สภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 (23 ก.ย. 2562)

กองวิชาการฯ

P

22,500

5,000 กองวิชาการฯ

P

3,400

P

3,171,000

สํานักปลัดฯ

หมายเหตุ

(10 มิ.ย. 2562)

31,500

3,200,000
โอนงบประมาณ

2

แลว อยู
ยังไมได ยกเลิก
งบประมาณที่ใชจริง
เสร็จ ระหวาง ดําเนินการ โครงการ

P

23,000

5,000
3,200,000

ผลการดําเนินงาน

- สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3
(13 ส.ค. 2562)

แผนป 2562
ที่

รายการครุภัณฑ

ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
23 ชุดควบคุมไมคประชุมและแหลงจายไฟฟาสําหรับชุดประชุม ประกอบดวย
ชุดควบคุมไมคประชุมและแหลงจายไฟฟาสําหรับชุดประชุม จํานวน 1 เครื่องๆ ละ
13,000 บาท
ไมคประชุมชุดประธาน จํานวน 1 ชุดๆ ละ 5,500 บาท
ไมคผูเขารวมประชุม จํานวน 23 ชุดๆ ละ 5,300 บาท
อุปกรณเสริมและสายไฟพรอมคาแรงติดตั้ง 6,000 บาท
24 ชุดไมโครโฟนไรสายแบบหนีบปกเสื้อสําหรับใชรวมกับโทรศัพทเคลื่อนที่ ประกอบดวย
เครื่องสง เครื่องรับ และไมคหนีบปก จํานวน 1 ชุด
25 ชุดไมโครโฟนพรอมลําโพงพกพา ประกอบดวย ไมโครโฟนคาดศรีษะและ
ลําโพงขนาดเล็ก จํานวน 1 ชุด
ประเภทครุภัณฑงานบาน งานครัว
26 อางลางจานอลูมิเนียม 2 หลุม จํานวน 1 อัน
27 เครื่องทําน้ําเย็น ขนาด 1 กอก แบบขวดคว่ํา จํานวน 1 เครื่อง

แผนพัฒนาฯ

146,400

2,650
2,580

3,500
4,200

ผลการดําเนินงาน

เทศบัญญัติฯ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

146,400
โอนงบประมาณ

สํานักปลัดฯ

2,650
โอนงบประมาณ
2,580
โอนงบประมาณ

สํานักปลัดฯ

3,500
4,200
โอนงบประมาณ

สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ

แลว อยู
ยังไมได ยกเลิก
งบประมาณที่ใชจริง
เสร็จ ระหวาง ดําเนินการ โครงการ
P

146,000

หมายเหตุ

- สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2
(10 มิ.ย. 2562)

P

2,650

- สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3
(13 ส.ค. 2562)

สํานักปลัดฯ

P

2,580

- สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3
(13 ส.ค. 2562)

P
P

3,500
4,200

- สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3
(13 ส.ค. 2562)

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
28 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง

22,000

22,000

สํานักปลัดฯ

P

22,000

29 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง

30,000

30,000

สํานักปลัดฯ

P

30,000

(13 ส.ค. 2562)

โอนงบประมาณ
16,000

16,000

สํานักปลัดฯ

P

16,000

31 เครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 เครื่อง

2,500

2,500

สํานักปลัดฯ

P

2,500

32 เครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 เครื่อง

2,500

2,500

สํานักปลัดฯ

P

2,500

30 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง

โอนงบประมาณ

3

- สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3

- สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3
(13 ส.ค. 2562)

แผนป 2562
ที่

รายการครุภัณฑ

33 เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง
34 เครือ่ งพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง
35 เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)
จํานวน 1 เครื่อง
36 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จํานวน 3 เครื่อง
37 เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 2 เครื่อง
38 เครือ่ งพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1
จํานวน 1 เครื่อง
39 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

40
41
42
43

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
ชั้นวางเอกสารไม 4 ชั้น จํานวน 4 อัน
ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
เรืออลูมิเนียมทองแบน จํานวน 2 ลํา
รถยนตบรรทุกเททายติดตั้งเครนไฮดรอลิค ขนาดยกสูงไมนอยกวา 12 เมตร
พรอมกระเชา จํานวน 1 คัน
เครื่องยนตเรือ จํานวน 1 เครื่อง

ประเภทครุภัณฑโรงงาน
44 เลื่อยโชยนต จํานวน 2 เครื่อง
45 เลื่อยยนตชนิดขับเคลื่อน ดวยเครื่องยนต จํานวน 2 เครื่อง

แผนพัฒนาฯ
2,600
10,000
8,000
66,000

ผลการดําเนินงาน

เทศบัญญัติฯ
2,600
10,000
8,000
โอนงบประมาณ
66,000

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ

แลว อยู
ยังไมได ยกเลิก
งบประมาณที่ใชจริง
เสร็จ ระหวาง ดําเนินการ โครงการ
2,600

P
P
P

10,000
8,000

กองวิชาการฯ

P

66,000

P
P

5,000
7,900

7,900

กองวิชาการฯ
กองวิชาการฯ

21,000

21,000

กองคลัง

P

21,000

2,000

2,000

สํานักปลัดฯ

P

2,000

126,000
2,600,000

126,000
2,600,000
โอนงบประมาณ
120,000
โอนงบประมาณ

สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ

P

125,190
-

23,000
90,000
โอนงบประมาณ

สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ

120,000

23,000
90,000

4

- สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3
(13 ส.ค. 2562)

5,000
7,900

5,000

หมายเหตุ

P

- สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3
(13 ส.ค. 2562)

สํานักปลัดฯ

P

120,000

- สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3
(13 ส.ค. 2562)

P
P

23,000
90,000

- สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3
(13 ส.ค. 2562)

แผนป 2562
ที่

46

47
48
49

รายการครุภัณฑ
แผนงานการศึกษา
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
ชุดรับแขก ประกอบดวย เกาอี้ประธาน จํานวน 1 ตัว (ราคาตัวละ 12,000 บาท)
เกาอี้ จํานวน 4 ตัว (เกาอี้ตัวละ 5,500 บาท)
โตะ จํานวน 4 ตัว (โตะตัวละ 5,900 บาท)
ตูโชวติดผนัง จํานวน 5 ใบ สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1
ตูเก็บเสื้อผา จํานวน 4 ใบ สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1
ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 10 ใบ (ใบละ 5,000) โรงเรียนเทศบาล 1

50 ตูกระจกบานเลื่อน จํานวน 15 ใบ สําหรับศูนยฯ เทศบาล จํานวน 3 ใบ,
ศูนยฯ มัสยิดอัลอามีน จํานวน 3 ใบ,ศูนยฯ มัสยิดอะหมาดียะห จํานวน 3 ใบ,
ศูนยฯ วัดโก-ลกเทพวิมล จํานวน 3 ใบ และโรงเรียนเทศบาล 4 จํานวน 3 ใบ
51 ชั้นวางของ 3 ชั้น ขนาดไมนอยกวา 87x47x30 เซนติเมตร จํานวน 4 ชุด
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลอามีน
52 โตะพับขนาด 45x180x75 เซนติเมตร จํานวน 24 ตัว โรงเรียนเทศบาล 3
53 พัดลมติดผนังขนาดใบพัด 16 นิ้ว มีสวิตซ แบบสายดึง จํานวน 10 ตัว
โรงเรียนเทศบาล 2
ประเภทครุภัณฑการศึกษา
54 โตะพับขนาด กวาง120xยาวx120xสูง75 เซนติเมตร จํานวน 24 ตัว
(โตะตัวละ 1,350 บาท) โรงเรียนเทศบาล 3

แผนพัฒนาฯ

57,600

ผลการดําเนินงาน

เทศบัญญัติฯ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

57,600 สํานักการศึกษา
โอนงบประมาณ

แลว อยู
ยังไมได ยกเลิก
งบประมาณที่ใชจริง
เสร็จ ระหวาง ดําเนินการ โครงการ

57,600

P

10,000 สํานักการศึกษา
40,000 สํานักการศึกษา
55,000 สํานักการศึกษา

P
P

40,000
55,000

54,000

54,000 สํานักการศึกษา

P

54,000

8,000

8,000 สํานักการศึกษา

P

8,000

32,400

32,400 สํานักการศึกษา
โอนงบประมาณ
25,000 สํานักการศึกษา
โอนงบประมาณ

P

32,400

32,400 สํานักการศึกษา

P

32,400

5

- สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3
(13 ส.ค. 2562)

10,000
40,000
55,000

25,000

หมายเหตุ

P

- สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3
(13 ส.ค. 2562)

P

25,000

- สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3
(13 ส.ค. 2562)

32,400

แผนป 2562
ที่

รายการครุภัณฑ

55 ชุดโตะ-เกาอี้อนุบาล จํานวน 50 ชุด สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1
56 โตะและเกาอี้นักเรียนประถม จํานวน 300 ชุด (ชุดละ 1,500 บาท)

แผนพัฒนาฯ
85,000
450,000

ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
57 ลําโพงกระจายเสียง จํานวน 8 ตัว สําหรับโรงเรียนเทศบาล 4

48,000

ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
58 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 1 เครื่อง สําหรับสํานักการศึกษา
59 จอโปรเจคเตอร แบบขาตั้ง จํานวน 1 เครื่อง สําหรับสํานักการศึกษา
60 เครื่องฉาย 3 มิติ จํานวน 2 เครื่อง สําหรับโรงเรียนเทศบาล 4

13,300
4,700
40,000

61 โทรทัศน แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart จํานวน 4 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 1
62 โทรทัศนสี แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 12 เครื่อง
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 จํานวน 5 เครื่อง, โรงเรียนเทศบาล 2 จํานวน 1 เครื่อง,
ศูนยฯ เทศบาล จํานวน 2 เครื่อง, ศูนยฯ มัสยิดอะหมาดียะห จํานวน 2 เครื่อง
และศูนยฯ มัสยิดอัลอามีน จํานวน 2 เครื่อง
ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย
63 เครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอลพรอมที่สัดสวนสูง จํานวน 1 เครื่อง
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลอามีน

56,000
212,400

ผลการดําเนินงาน

เทศบัญญัติฯ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

แลว อยู
ยังไมได ยกเลิก
งบประมาณที่ใชจริง
เสร็จ ระหวาง ดําเนินการ โครงการ

85,000 สํานักการศึกษา
450,000 สํานักการศึกษา
โอนงบประมาณ

P
P

48,000 สํานักการศึกษา

P

48,000

P
P
P

13,300
4,700

13,300
4,700
40,000
โอนงบประมาณ
56,000
โอนงบประมาณ
212,400

20,000

6

สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา

85,000
450,000

หมายเหตุ

- สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3
(13 ส.ค. 2562)

40,000

- สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3
(13 ส.ค. 2562)

สํานักการศึกษา

P

56,000

- สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3
(13 ส.ค. 2562)

สํานักการศึกษา

P

166,800

20,000 สํานักการศึกษา

P

19,900

แผนป 2562
ที่

รายการครุภัณฑ

แผนพัฒนาฯ

ผลการดําเนินงาน

เทศบัญญัติฯ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

แลว อยู
ยังไมได ยกเลิก
งบประมาณที่ใชจริง
เสร็จ ระหวาง ดําเนินการ โครงการ

หมายเหตุ

ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว
64 รถตัดหญา 4 ลอ เข็นอัติโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 4

30,000

30,000 สํานักการศึกษา

28,037.38

P

(13 ส.ค. 2562)

โอนงบประมาณ
65 เตาแกส จํานวน 1 เตา โรงเรียนเทศบาล 2

66

67
68
69
70

71
72
73
74

ประเภทครุภัณฑกีฬา
เครื่องเลนสนาม (ชุดอุโมงครถไฟผจญภัย) จํานวน 1 ชุด
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโก-ลกเทพวิมล
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง
สําหรับสํานักการศึกษา
เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 2 เครื่อง สําหรับสํานักการศึกษา
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร ชนิดขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1
จํานวน 1 เครื่อง สําหรับสํานักการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
เกาอี้พลาสติก จํานวน 100 ตัว
เครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง
โตะคอมพิวเตอรพรอมเกาอี้แบบมีพนักพิง จํานวน 2 ชุด
ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน

9,900

9,900 สํานักการศึกษา
โอนงบประมาณ

P

43,000

43,000 สํานักการศึกษา

P

43,000

21,000

21,000 สํานักการศึกษา

P

21,000

44,000

44,000 สํานักการศึกษา

P

44,000

5,000
7,900

5,000 สํานักการศึกษา
7,900 สํานักการศึกษา

P
P

5,000
7,900

30,000
18,000
7,000

30,000 กองสาธารณสุขฯ P
18,000 กองสาธารณสุขฯ P
7,000 กองสาธารณสุขฯ P

28,500
14,600
7,000

868,000

868,000 กองสาธารณสุขฯ
โอนงบประมาณ

7

- สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3

9,252.34

- สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3
(13 ส.ค. 2562)

P

-

- สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 2 (27 ส.ค.2562)

แผนป 2562
ที่

รายการครุภัณฑ

ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย
75 ชุดอุปกรณยิงยาสลบสําหรับสัตว จํานวน 1 ชุด
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
76 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 2 เครื่อง
77 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง
แผนงานเคหะและชุมชน
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
78 เกาอี้ทํางานมีพนักพิงหุมหนัง จํานวน 3 ตัว (ตัวละ 2,900 บาท)
79 ตูเหล็กเก็บเอกสารบานกระจกเลื่อน จํานวน 2 ตู
ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
80 รถยนตบรรทุกแบบกระบะเททาย จํานวน 1 คัน
81 รถดูดสิ่งปฏิกูล จํานวน 1 คัน
ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว
82 เครื่องซักผา 2 ถัง ขนาดซักไมนอยกวา 14 กิโลกรัม จํานวน 1 เครื่อง
83 เครื่องทําน้ําเย็น จํานวน 1 เครื่อง
ประเภทครุภัณฑโรงงาน
84 ตูเชื่อมไฟฟา (แบบมือถือ) จํานวน 1 ตู
85 เลื่อยโซยนต จํานวน 1 เครื่อง

แผนพัฒนาฯ

ผลการดําเนินงาน

เทศบัญญัติฯ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

แลว อยู
ยังไมได ยกเลิก
งบประมาณที่ใชจริง
เสร็จ ระหวาง ดําเนินการ โครงการ

53,500

53,500 กองสาธารณสุขฯ P

53,500

8,600

8,600 กองสาธารณสุขฯ P

8,600

32,000

32,000 กองสาธารณสุขฯ P

32,000

8,700
7,600

8,700
7,600

1,980,000
2,700,000
15,000
4,000

5,900
11,500

P
P

8,700
7,600

1,980,000 กองสาธารณสุขฯ P
2,700,000 กองสาธารณสุขฯ
โอนงบประมาณ
8,300
กองชาง
โอนงบประมาณ
3,900
กองชาง
โอนงบประมาณ

1,978,000

5,900
11,500
โอนงบประมาณ

8

กองชาง
กองชาง

กองชาง
กองชาง

-

P

หมายเหตุ

- สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 2 (27 ส.ค.2562)

-

P

- สภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 (23 ก.ย. 2562)

-

P

- สภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 (23 ก.ย. 2562)

5,885

P
P

-

- สภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 (23 ก.ย. 2562)

แผนป 2562
ที่

รายการครุภัณฑ

86 สวานไฟฟาชารจไดไรสาย จํานวน 1 เครื่อง (ค.1)
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
87 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จํานวน 3 เครื่อง
(เครื่องละ 22,000 บาท)
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จํานวน เครื่อง
88 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่อง
(เครื่องละ 30,000 บาท)
89 เครื่องสํารองไฟ จํานวน 5 เครื่อง (เครื่องละ 2,500)
เครื่องสํารองไฟ จํานวน 2 เครื่อง
เครื่องสํารองไฟ จํานวน 2 เครื่อง

90 เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก พรอมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ
(Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง
91 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จํานวน 1 เครื่อง

แผนพัฒนาฯ
7,300

ผลการดําเนินงาน

เทศบัญญัติฯ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

7,300
โอนงบประมาณ

กองชาง

66,000

กองชาง

66,000

แลว อยู
ยังไมได ยกเลิก
งบประมาณที่ใชจริง
เสร็จ ระหวาง ดําเนินการ โครงการ
-

P

หมายเหตุ
- สภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 (23 ก.ย. 2562)

P

- สภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 (23 ก.ย. 2562)

44,000
22,000
โอนงบประมาณ
60,000
30,000
โอนงบประมาณ
12,500
10,000
5,000
5,000
โอนงบประมาณ

8,000
6,300

8,000
โอนงบประมาณ
6,300
โอนงบประมาณ

9

P

44,000
-

P

-

P

กองชาง

- สภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 (23 ก.ย. 2562)

กองชาง

P
5,000

P

กองชาง

- สภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 (23 ก.ย. 2562)

P

-

P

-

- สภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 (23 ก.ย. 2562)

กองชาง

P

-

- สภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 (23 ก.ย. 2562)

แผนป 2562
ที่

รายการครุภัณฑ

92 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุกแบบสิทธิการใชงาน ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ราคา 3,800 บาท
ตอชุด จํานวน 2 ชุด (ค.1)
93 ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ราคา 12,000 บาท ตอชุด จํานวน 2 ชุด (ค.1)
ประเภทครุภัณฑอื่นๆ
94 เกาอี้สนามสวนสาธารณะ จํานวน 50 ตัวๆ ละ 8,740 บาท
95 ซุมเฉลิมพระเกียรติฯ ขนาด 1.40 x 2.00 เมตร พรอมติดตั้ง จํานวน 1 ซุม

แผนพัฒนาฯ
7,600

24,000

437,000

ผลการดําเนินงาน

เทศบัญญัติฯ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

7,600
โอนงบประมาณ

กองชาง

24,000
โอนงบประมาณ

กองชาง

437,000
โอนงบประมาณ

กองชาง

39,000

กองชาง

39,000

แลว อยู
ยังไมได ยกเลิก
งบประมาณที่ใชจริง
เสร็จ ระหวาง ดําเนินการ โครงการ
P

-

495,000

จํานวน 5 ซุมๆ ละ 99,000 บาท
97 ซุมเฉลิมพระเกียรติฯ ขนาด 2.10 x 3.20 เมตร + 1.90 x 3.10 พรอมติดตั้ง

P

-

199,000

199,000

P

- สภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 (23 ก.ย. 2562)

P

39,000

กองชาง

P

495,000

- สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2
(10 มิ.ย. 2562)

กองชาง

7,200 กองสวัสดิการฯ

10

- สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2
(10 มิ.ย. 2562)

P

199,000

โอนงบประมาณ

7,200

- สภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 (23 ก.ย. 2562)

โอนงบประมาณ

ตามแบบที่กําหนด จํานวน 1 ซุม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
98 โตะคอมพิวเตอร จํานวน 4 ตัว
ประเภทครุภัณฑกอสราง

495,000

- สภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 (23 ก.ย. 2562)

โอนงบประมาณ
96 ซุมเฉลิมพระเกียรติฯ ขนาด 1.90 x 3.10 เมตร พรอมติดตั้ง

หมายเหตุ

- สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2
(10 มิ.ย. 2562)

P

7,200

แผนป 2562
ที่

รายการครุภัณฑ

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
99 เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 3 เครื่อง
100 เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง
101 อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 3 เครื่อง
(เครื่องละ 700 บาท)
แผนงานการพาณิชย
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
102 เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาดไมนอยกวา 12,000 บีทียู
จํานวน 1 เครื่อง
103 เครื่องขัดพื้นใชไฟฟาพรอมอุปกรณ จํานวน 1 เครื่อง
104 ตูเหล็กเก็บแบบฟอรม ขนาดไมนอยกวา 15 ลิ้นชัก จํานวน 5 ใบ
ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
105 กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขายแบบมุมมองคงที่สาํ หรับติดตั้งภายในอาคาร
จํานวน 16 ตัว พรอมอุปกรณและคาแรงติดตั้ง
106 กลองโทรทัศนวงจรปด ไมนอยกวา 2 ลานพิกเซล จํานวน 7 ตัว
กลองโทรทัศนวงจรปดไมนอยกวา 4 ลานพิกเซล จํานวน 1 ตัว
107 ระบบสัญญาณเตือนภัย แจงเหตุพรอมติดตั้ง จํานวน 1 ระบบ
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
108 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA จํานวน 3 เครื่อง (เครื่องละ 3,000 บาท)
รวมครุภัณฑ 108 รายการ

แผนพัฒนาฯ

7,500
10,000
2,100

ผลการดําเนินงาน

เทศบัญญัติฯ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

7,500 กองสวัสดิการฯ
10,000 กองสวัสดิการฯ
2,100 กองสวัสดิการฯ
โอนงบประมาณ

แลว อยู
ยังไมได ยกเลิก
งบประมาณที่ใชจริง
เสร็จ ระหวาง ดําเนินการ โครงการ
7,500
10,000

P
P
P

2,100

17,000 กองสาธารณสุขฯ P

16,000

20,000
20,000

20,000 สถานีขนสง
20,000 สถานธนานุบาล

20,000
-

824,600

สถานีขนสง

P
P
P

634,000

75,000

75,000 สถานธนานุบาล

P

74,500

40,000

40,000 สถานธนานุบาล
โอนงบประมาณ

P

33,000

9,000 สถานธนานุบาล
โอนงบประมาณ

P

9,000
16,471,230

16,431,930

11

- สภาสามัญ สมัยแรก
(11 มี.ค. 2562)

17,000

824,600

หมายเหตุ

- สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
(28 ม.ค. 2562)

6,600

- สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2
(10 มิ.ย. 2562)

91

11

4

2

9,368,747.72

