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สวนท่ี 1 บทนํา 
  
  

 การนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) สูกระบวนการของการแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน     
ไปสูการปฏิบัติ  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน              
ตามแนวทางระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน         
พ.ศ.2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.2561 โดยมีรายละเอียดข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
 

1.การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ 
 การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกมีการดําเนินการตามขอกําหนด    
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548     
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 24 ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน และการนําไปปฏิบัติ      
โดยผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาท่ีอนุมัติแลวและนําไปปฏิบัติ รวมท้ังแจงสภาทองถ่ิน คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอ หนวยงานท่ีเก่ียวของ และประกาศ      
ใหประชาชนในทองถ่ินทราบ และใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปนกรอบในการจัดทํา
งบประมาณ รายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม และใหมีการจัดทํา    
แผนดําเนินงาน มีการระบุหวงระยะเวลาในการดําเนินการของแตละโครงการ/กิจกรรม ท่ีไดรับการจัดสรร
งบประมาณ ดํ าเนินการจริ ง ท้ังหมดในพ้ืนท่ี เ พ่ือใหแนวทางการดํา เนินงานในป งบประมาณนั้น                  
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน เพ่ือลดความซํ้าซอนของโครงการ        
และข้ันตอนทายสุดของการนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติ คือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน
   

2.ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
 ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย  

(๑) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก จํานวนสามคน 
(๒) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก จํานวนสองคน 
(๓) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จํานวนสองคน 
(๔) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จํานวนสองคน 
(๕) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จํานวนสองคน 

 

 โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคน
ทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ และคณะกรรมาการฯ ชุดดังกลาว ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 
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 ตามคําสั่งเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ท่ี 1081/2562 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สั่ง ณ วันท่ี 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)  ผูแทนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  กรรมการ 
  (๘)  นายไพรัตน  คงหม่ัน      กรรมการ 
        ผูอํานวยการกองชาง 
  (๙)  นายสหพงศ  พรหมสุทธิ์     กรรมการ 
        ผูอํานวยกองวิชาการและแผนงาน 
  (๑๐) นายกิตติ  หวังธรรมม่ัง     กรรมการ 
          ผูทรงคุณวุฒิ 
  (๑๑) นายพิชัย  ทองชมพูนุช     กรรมการ 
           ผูทรงคุณวุฒิ 
 

 อํานาจหนาท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน            
ตอผูบริหาร เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน     
นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลา ไมนอยกวาสามสิบวัน 
โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
 (๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
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 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามขอ 29 อํานาจหนาท่ีคณะกรรมการติดตาม     
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (๓) และ ขอ 30 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงาน      
หรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๕) ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และ               
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ใหดําเนินการปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปนั้น        
กรอบระยะเวลาดังกลาวใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและ          
เสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหาร
ทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้สภาทองถ่ิน                  
และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินสามารถประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกลาวไดตามความเหมาะสม 
ซ่ึงอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได โดยในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน
รอบปงบประมาณ พ.ศ.2562 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)       
ท่ีดําเนินการในปงบประมาณ  พ.ศ.2562 มาติดตามและประเมินผล และนําขอมูลผลการดําเนินงาน        
ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เฉพาะท่ีดําเนินการกอนประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน      
(พ.ศ.2561-2565) มาใชเปนขอมูลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดวย 
 

 แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น             
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  
 
  

ลําดับ ผูรับผิดชอบ แนวทางการดําเนินงาน 
1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ิน 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน 
 

2 ผูบริหารทองถ่ิน 1) สรุปผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินตอสภาทองถ่ิน 
2) เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอสภาทองถ่ิน 
 

3 สภาทองถ่ิน 1) จัดใหมีการประชุมสภาทองถ่ิน สมัยสามัญหรือวิสามัญแลวแตกรณี 
เพ่ือรับทราบผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน       
จากผูบริหารทองถ่ิน 
2) สมาชิกสภาทองถ่ินหรือท่ีประชุมแหงสภาทองถ่ินสามารถอภิปราย   
และเสนอความเห็นในท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 
3) ประธานสภาทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินไดรับทราบ และไดเสนอความเห็น  
หรือการตั้งขอสังเกต ขอเสนอแนะการพัฒนาทองถ่ินใหผูบริหารทองถ่ิน 
 

4 ผูบริหารทองถ่ิน สงผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ิน       
ไดรับทราบและไดเสนอความเห็น หรือการตั้งขอสังเกต ขอเสนอแนะ    
การพัฒนาทองถ่ินในสภาทองถ่ิน แลวสงใหคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
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ลําดับ ผูรับผิดชอบ แนวทางการดําเนินงาน 
5 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 1) ผูบริหารทองถ่ินจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน      

เพ่ือไดรับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน        
จากสภาทองถ่ิน 
2) เสนอความเห็น หรือการตั้งขอสังเกต ขอเสนอแนะการพัฒนาทองถ่ิน
เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบ 

6 ผูบริหารทองถ่ิน 1) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  
ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกลาว 
2) ตองปดประกาศไวเปนระยะเวลา ไมนอยกวาสามสิบวัน 
3) อยางนอยปละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

 

3.แบบรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามคู มือการติดตามและประเมินผล             
การจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน           
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 6732 ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่องซักซอม      
แนวทางการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รายละเอียดเคาโครงการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา       
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 
 

 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกไดดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2562 โดยใชรูปแบบการติดตามเคาโครงและรายละเอียด วิธีการ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินตามความเหมาะสมของสําหรับเทศบาล โดยใชรูปแบบในการประเมินผล ดังนี้ 
 

แบบท่ี 1 แบบชวยกํากับการจัดทํายุทธศาสตรของทองถิ่นโดยตนเอง 
 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยจะทําการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินแลว 
 

แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 การติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือติดตามผลการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภายใตแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ 3 เดือน  
 

 - เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ไตรมาสท่ี 1  
 - เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ไตรมาสท่ี 2 
 - เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน ไตรมาสท่ี 3 
 - เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ไตรมาสท่ี 4 
 

 โดยติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมภายใตยุทธศาสตรของ          
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับและการเบิกจายงบประมาณ  
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แบบท่ี 3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 สวนทีหนึ่ง เปนแบบประเมินผลความพึงพอใจ ตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
ในภาพรวม โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ 1 ครั้ง  
 สวนท่ีสอง เปนแบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
ในแตละยุทธศาสตร โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 
 

แบบท่ี 4 แบบประเมินท่ีกําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการ     
ใหคะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและประเมินผลโครงการ      
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น  
 สวนท่ีหนึ่ง แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถ่ิน  
 สวนท่ีสอง แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  
 สรุปผลคะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและประเมินผลโครงการ         
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน จากคณะกรรมการและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยดําเนินการ
ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย 
 

แบบท่ี 5 แบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลดวยระบบ e-plan เปนสวนหนึ่งของ       
การติดตามและประเมินผล 
 เปนระบบท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือบันทึก “แผนพัฒนาทองถ่ิน” 
 - แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน 
 - แผนปฏิบัติการ 
 - แนวทางการนําแผนพัฒนานําไปสูการปฏิบัติ 
 - การติดตามและประเมินผลโครงการ/แผนงาน 
 - ออกรายงานดานแผนงาน 
  

4.การกําหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามความกาวหนาผลของการดําเนินงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกจะมีการติดตามทุกๆ      
3 เดือน เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 จนถึง วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2562  
 

 โดยเริ่มจากการติดตามความกาวหนาผลของโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ โครงการท่ีอยูระหวาง
ดําเนินการ โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ และโครงการท่ียกเลิก และผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ 
และการเบิกจายงบประมาณ รายงานผลการติดตามและประเมินผล ปละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม       
ของทุกป รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน       
เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินนําเสนอสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และปดประกาศใหประชาชน
รับทราบ เพ่ือสรางกระบวนการตรวจสอบใหเกิดความโปรงใส 
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5.การรายงานผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี      
ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน     
เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น            
โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

 

ข้ันตอนการรายงานผล 
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สวนท่ี 2 การตดิตามและประเมินผล 
  

  
ยุทธศาสตรเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
 

 วิสัยทัศน 
 

“วิสัยทัศน” 

“สุไหงโก-ลก เมืองแหงการศึกษา กีฬาและทองเท่ียว คุณภาพชีวิตประชาชนดี 

มีโครงสรางพ้ืนฐานไดมาตรฐาน” 

 ยุทธศาสตร 
    ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  1.1 บุกเบิก สราง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เข่ือน ระบบระบายน้ํา 
  1.2 สรางและปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค  บริโภค 
  1.3 จัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตําบล 
  1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
  1.5 จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยางท่ัวถึง 

   ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
2.1 สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพแบบยั่งยืนใหกับประชาชน             

  ในทองถ่ิน 
2.2 สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม   
2.3 สงเสริมการศึกษาท้ังใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชน 
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
2.4 สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
2.5 สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ   
2.6 สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาดานการสาธารณสุข 

            2.7 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ือรองรับการเขา 
  สูประชาคมอาเซียน 
 

   ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
   3.1 สงเสริมใหความรู ความเขาใจ แกประชาชน เก่ียวกับการเมืองการปกครอง 
   ระบบประชาธิปไตย  
    3.2 พัฒนาศักยภาพของทองถ่ินในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจน 
   การรักษาความสงบเรียบรอยในทองถ่ิน 
  3.3 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอย  
  ในทองถ่ิน 
  3.4 สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาทเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแกปญหาความม่ันคง 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 
   4.1 สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถ่ิน และเมืองชายแดน เพ่ือรองรับ   
  ประชาคมอาเซียน 
      4.2 สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑในทองถ่ิน  
      4.3 สงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
      4.4 พัฒนาสงเสริมการทองเท่ียวและแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เพ่ือรองรับประชาคม 
   อาเซียน 
      4.5 สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ 

   ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
     5.1 อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     5.2 สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการรวมกัน 
  อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
    5.3 ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง 
     5.4 จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย 
     5.5 สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน 

    ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
6.1 สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
6.2 สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ิน และปูชนียบุคคล 
6.3 เสริมสรางและทํานุบํารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
6.4 สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษโบราณวัตถุและโบราณสถานในทองถ่ิน 
6.5 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน  

            ยุทธศาสตรท่ี 7 ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
7.1 พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรในองคกร 
7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจนสถานท่ีในการปฏิบัติงาน 
7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 
7.4 ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการท่ีทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
7.5 สงเสริมและสรางทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
7.6 พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธและเผยแพรการดําเนินงานขององคกร 

  เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
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 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกไดกําหนดเครื่องมือ อุปกรณ          
สิ่งท่ีใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใชในการรวบรวมขอมูลแผนพัฒนาท่ีไดกําหนดข้ึน        
ซ่ึงมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน ขอมูลดังกลาวเปนรูปแบบเชิงปริมาณ มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคา
และผลประโยชนท่ีไดรับจากแผนพัฒนาทองถ่ิน 
แบบชวยกํากับการจัดทํายุทธศาสตรของทองถิ่นโดยตนเอง เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทํา
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจะทําการประเมินและรายงานทุกครั้งๆ หลังจากท่ี     
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนพัฒนา 
 

ประเด็นการประเมิน มีการดําเนินงาน ไมมีการดําเนินงาน 
สวนท่ี ๑ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
๓. มีการจัดประชุมอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ   
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน   
สวนท่ี ๒ การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
๗. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล   
๘. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจดัทําแผน   
๙. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ   
การพัฒนาทองถ่ิน 

  

๑๐. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับศักยภาพ
ของทองถ่ิน 

  
 
 

๑๑. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

  

๑๒. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   
๑๓. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน   
๑๔. มีการกําหนดยุทธศาสตรและแผนงาน   
๑๕. มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด   
๑๖. มีการอนุมตัิและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน   
๑๗. มีการจดัทําบัญชีกลุมโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน   
๑๘. มีการกําหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลยุทธศาสตร   
19.มีการกําหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลโครงการ   
20. มีการมีการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ินหรือไม   
- มีการดําเนินการครบท้ัง 20 ขอ 
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ตารางเปรียบเทียบจํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)             
มีเปาหมายดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2562 และโครงการ/กิจกรรม ท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ 
ปรากฏอยูในแผนป      

พ.ศ.2562 
 

บรรจุใน 
เทศบัญญัติ 

 

ตามแผนพัฒนาฯ ท่ีไดรับงบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562 

๑.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 10 3 10,522,500 4,937,000 
๒.ยุทธศาสตรดานงานสงเสรมิคุณภาพชีวิต 80 73 120,858,890 116,468,590 
๓.ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม   
และการรักษาความสงบเรยีบรอย 

4 4 2,478,000 2,478,000 

๔.ยุทธศาสตรดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 

6 5 2,524,200 2,278,200 

๕.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

13 11 12,643,000 11,009,600 

๖.ยุทธศาสตรดานศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ี
และภมูิปญญาทองถ่ิน 

22 19 8,731,000 4,381,000 

๗.ยุทธศาสตรดานบรหิารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล 31 19 15,241,700 7,386,000 
รวม 166 134 172,999,290 148,938,390 

 
 

โครงการท่ีเกินศักยภาพของเทศบาล 7 - 307,499,700 - 
โครงการท่ีเพ่ิมเตมิ ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 2 - 877,000 - 

รวมท้ังสิ้น 175 - 481,375,990 - 
 

โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีมีเปาหมายท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2562        
มีโครงการท้ังหมด จํานวน 166 โครงการ และโครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน 134 โครงการ คิดเปนรอยละ 81 

 

 งบประมาณตามพัฒนาทองถ่ินท่ีมีเปาหมายท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2562 งบประมาณ 
172,999,290 บาท และงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2562 งบประมาณ 148,938,390 คิดเปนรอยละ 86 
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ตารางเปรียบเทียบจํานวนรายการครุภัณฑ์ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ .ศ .2561-2565)                
มีเป้าหมายดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และรายการครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ    
ตามเทศบัญญัติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

รายการครุภัณฑ์ 

จํานวนรายการครุภัณฑ์ จํานวนงบประมาณ 
ปรากฏอยู่ในแผนปี   

พ.ศ.2562 
 

บรรจุใน 
เทศบัญญัติ 

 

ตามแผนพัฒนาฯ ท่ีได้รับงบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 

107 57 16,516,130 4,378,900 
รวม 107 57 16,516,130 4,378,900 

 
 

รายการครุภัณฑ์ท่ีเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 พ.ศ.2562 6 - 100,700 - 
รวมทั้งสิ้น 113 - 16,616,830 - 

 
รายการครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีเป้าหมายท่ีจะดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562        

มีโครงการท้ังหมด จํานวน 107 รายการ และรายการครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติ 
ประจําปีงบประมาณ  พ .ศ .2562 จํานวน 57 รายการ  คิดเป็นร้อยละ 53 ในส่วนงบประมาณ                
ตามพัฒนาท้องถิ่นที่มีเป้าหมายที่จะดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบประมาณ 16,516,130 บาท          
และงบประมาณที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติ ประจําปีงบประมาณ พ .ศ .2562       
งบประมาณ 4,378,900 คิดเป็นร้อยละ 27 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ 2562  หนาท่ี 12 
 

ผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

ตั้งแต วันท่ี 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง วันท่ี 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2562 
................................................................................. 

 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ดวยกองวิชาการและแผนงาน ไดดําเนินการติดตามความกาวหนา                
ผลของการดําเนินโครงการพัฒนา/กิจกรรมตามยุทธศาสตรท้ัง ๗ ยุทธศาสตร และรายการจัดซ้ือครุภัณฑ        
ของหนวยงาน สํานักงาน กองสังกัดเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ตั้งแตวันท่ี 1 เดือนตุลาคม 
พ.ศ.2561 ถึง วันท่ี 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2562 เพ่ือจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนา    
แยกตามยุทธศาสตร/แผนงาน ครุภัณฑแยกตามประเภท เสนอตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ซ่ึงสรุปผลได ดังนี้ 
 

สวนแรกโครงการพัฒนา 
 

 1.โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562           
รวมโครงการพัฒนาท้ังส้ิน จํานวน จํานวน 175 โครงการ รายละเอียดดังตอไปนี้ 
  - โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) จํานวน 173 โครงการ 
  - โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562        
จํานวน 2 โครงการ 
 

 2.โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไดรับการจัดสรรงบประมาณ       
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน 154 โครงการ รายละเอียดดังตอไปนี้ 
  - โครงการพัฒนาท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
พ.ศ.2562 จํานวน 134 โครงการ 
  - โครงการพัฒนาท่ีไดใชจายจากเงินสะสม จํานวน 5 โครงการ 
  - โครงการพัฒนาท่ีไดโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน 13 โครงการ 
  - โครงการพัฒนาท่ีไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน        
จํานวน 2 โครงการ 
  หมายเหตุ : โครงการพัฒนาท่ีเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกดําเนินการเองโดยไมใชงบประมาณ 
จํานวน 1 โครงการ 
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ความกาวหนาผลของการดําเนินงานตามโครงการพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  
ตารางแสดง 
จํานวนโครงการในแตละยุทธศาสตรท่ีมีการดําเนินการแลวเสร็จ/โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ/โครงการท่ียังไมไดดําเนินการและโครงการท่ียกเลิก 
 

 
 

ยุทธศาสตร 
 

 
จํานวนโครงการ 

ท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 
 

 
จํานวนโครงการ 

ท่ีอยูระหวางดําเนินการ 
 

 
จํานวนโครงการ 

ท่ียังไมไดดําเนินการ 

 
จํานวนโครงการ 

ท่ียกเลิก 

 
รวมจํานวน 

โครงการท้ังหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 4 40.00 2 20.00 4 40 - - 10 100 
2.ยุทธศาสตรดานงานสงเสรมิคุณภาพชีวิต 66 89.19 1 1.35 - - 7 9.46 74 100 
3.ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
   และการรักษาความสงบเรียบรอย 

4 100.00 - - - - - - 4 100 

4.ยุทธศาสตรดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน 
   พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 

5 83.33 - - - - 1 16.67 6 100 

5.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 
   และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

11 91.67 - - 1 8.33 - - 12 100 

6.ยุทธศาสตรดานศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ี
   และภูมิปญญาทองถ่ิน 

19 95.00 - - - - 1 5.00 20 100 

7.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 21 72.41 4 13.79 2 6.90 2 6.90 29 100 
รวม 130 83.87 7 4.52 7 4.52 11 7.10 155 100 

สรุปผลจากตารางดังกลาว ความกาวหนาผลการดําเนินงานตามโครงการพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน 155 โครงการ 
 1.โครงการดําเนินการแลวเสร็จ จาํนวน 130 โครงการ คิดเปนรอยละ 84 โครงการท้ังหมด 
 2.โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ จํานวน 7 โครงการ คิดเปนรอยละ 4.5 ของโครงการท้ังหมด 
 3.โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ จาํนวน 7 โครงการ คดิเปนรอยละ 4.5 ของโครงการท้ังหมด (โครงการพัฒนา จํานวน 7 โครงการไดกันเงินไวเบิกจายในปงบประมาณถัดไป) 
 4.โครงการท่ีไดยกเลิก จํานวน 11 โครงการ คิดเปนรอยละ 7 ของโครงการท้ังหมด (สาเหตุของการยกเลิกโครงการพัฒนาอยูในหนาท่ี 16-17)
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สรุปผลจากตารางดังกลาว ความกาวหนาผลการดําเนินงานตามโครงการพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562       
จํานวน 155 โครงการ 
 - โครงการดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 130 โครงการ คิดเปนรอยละ 84 โครงการท้ังหมด 
 - โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ จํานวน 7 โครงการ คดิเปนรอยละ 4.5 ของโครงการท้ังหมด 
 - โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ จํานวน 7 โครงการ คดิเปนรอยละ 4.5 ของโครงการท้ังหมด 
 - โครงการท่ีไดยกเลิก จํานวน 11 โครงการ คิดเปนรอยละ 7 ของโครงการท้ังหมด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการดําเนินการแลว
เสร็จ 84% 

โครงการที่ยังไมได
ดําเนินการ4.5% 

โครงการที่อยูระหวาง
ดําเนินการ 4.5% 

โครงการที่ไดยกเลิก 7% 

ความกาวหนาผลการดําเนินงานตามโครงการพัฒนา 
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 ติดตามการเบิกจายโครงการพัฒนา/กิจกรรมในแตละยุทธศาสตรที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในป พ.ศ.2562 

ยุทธศาสตร 

งบปกติ เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

รวม การเบิกจาย 

จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน  
 

จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน จํานวน
โครงการ 

รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ 
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

5 5,196,702 5 5,325,000 

 
- 

 
- 
 
 

 
10 

 
10,521,702 

 
4 

 
40.00 

 
507,580.51 

 
5.00 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  
ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 73 118,554,560 - - 

 
1 

 
2,250,000 

 
74 

 
120,804,560 

 
66 

 
89.00 

 
104,446,356.53 

 
86.00 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  
ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบรอย 

 
4 
 

 
2,478,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
 

 
4 

 
2,478,000 

 
4 

 
100.00 

 
2,302,766.66 

 
93.00 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  
ดานการวางแผนการสงเสริม 
การลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 

6 2,434,200 - - - - 6 2,434,200 5 83.00 2,334,903 96.00 

ยุทธศาสตรท่ี ๕  
ดานการบริหารจัดการ 
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

12 11,280,760 - - - - 12 11,280,760 11 92.00 10,084,911 89.00 

ยุทธศาสตรท่ี ๖  
ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปญญาทองถ่ิน 

20 4,180,200 - - - - 20 4,180,200 18 90.00 4,024,634 96.00 

ยุทธศาสตรท่ี ๗  
ดานบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

27 12,712,430 
 
- 

 
- 

1 30,700 28 12,743,130 
 

21 
 

75.00 
 

4,725,974.63 
 

37.00 

 147 156,836,852 5 5,325,000 2 2,280,700 154 164,442,552 129 84.00 128,427,126.33 78.00 
* สรุปผลการเบิกจายโครงการพัฒนาที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 154 โครงการ งบประมาณ 164,442,552 บาท 
- เบิกจายไปแลว จาํนวน 129 โครงการ คิดเปนรอยละ 84 ของโครงการทั้งหมด  
- เบิกจายงบประมาณไปแลว จํานวน 128,427,126.33 บาท คิดเปนรอยละ 78 ของงบประมาณทั้งหมด 
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สาเหตุของการยกเลิกโครงการพัฒนา/กิจกรรมในแตละยุทธศาสตรในปงบประมาณ พ.ศ.2562  
รวมท้ังส้ินจํานวน 11 โครงการ 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต  
แผนงานการศึกษา 
1.โครงการอุดหนุนการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจัดแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน  
งบประมาณ 450,000 บาท (สํานักการศึกษา) 
ยกเลิกโครงการเนื่องจากการเบิกจายตองไดรับการพิจารณาจากกรงสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
2.โครงการศูนยการเรียนรูดานการทองเท่ียวในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
งบประมาณ 200,000 บาท (สํานักการศึกษา) 
ยกเลิกโครงการเนื่องจากการเบิกจายตองไดรับการพิจารณาจากกรงสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
3.โครงการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
"สถานศึกษาพอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"  
งบประมาณ 400,000 บาท (สํานักการศึกษา) 
ยกเลิกโครงการเนื่องจากการเบิกจายตองไดรับการพิจารณาจากกรงสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
4.โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธตานภัยยาเสพติด งบประมาณ 200,000 บาท (กองสวัสดิการฯ) 
ยกเลิกโครงการเนื่องจากเทศบาลมีความจําเปนตองสงเยาวชนเขาประกวดแขงขัน TO BE NUMBER ONE 
ระดับประเทศ ซ่ึงมีวัตถุประสงคเดียวกันในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  จึงไดโอนงบประมาณ       
ไปใชในโครงการแกไขปญหายาเสพติด โดยการจัดสงเยาวชนเขาประกวดแขงขัน TO BE NUMBER ONE 
ระดับประเทศ 
- กิจกรรมฝกอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนหัวกุญแจ ของโครงการพัฒนาอาชีพและแกไขปญหาความยากจน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 50,000 บาท (กองสวัสดิการฯ) 
ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากชุมชนหัวกุญแจไมพรอม เนื่องจากติดภารกิจการสงประกวด TO BE NUMBER ONE   
ท้ังระดับภาคและประเทศ อีกท้ังเปนกลุมเดียวกัน และยังตองเก็บตัวนักกีฬาปนจักสีลัตตลอดท้ังป  
จึงจําเปนตองยกเลิกกิจกรรม 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
5.โครงการแขงขันเรือยอกอง งบประมาณ 300,000 บาท (สํานักการศึกษา) 
ยกเลิกโครงการเนื่องจากน้ําในคลองแหงแลง 
6.โครงการแขงขันปนจักสีลัต งบประมาณ 250,000 บาท (สํานักการศึกษา) 
ยกเลิกโครงการเนื่องจากชมรมปนจักสีลัต เดินทางไปแขงขันตลอดท้ังป คือแขงขันระดับภาคและระดับประเทศ  
โดยไดเบิกคาใชจายในโครงการจัดสงเยาวชน ประชาชน เขารวมการแขงขันการประกวดในกิจกรรมตางๆ 
7.โครงการแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ งบประมาณ 70,000 บาท (สํานักการศึกษา) 
ยกเลิกโครงการเนื่องจากจํานวนทีมท่ีสมัครเขาแขงขันไมไดเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเท่ียว      
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
8.โครงการเชาท่ีดินการรถไฟบริเวณซุมขายอาหารสวนรื่นอรุณ งบประมาณ 30,000 บาท (กองคลัง) 
ยกเลิกโครงการเนื่องจากเทศบาลจะดําเนินการเชาท่ีดินของการการรถไฟ โดยจะเริ่มตอสัญญาเชาท่ีดิน           
ประจําปงบประมาณ 2562  เริ่มวันท่ี 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 ถึง วันท่ี 30 เดือนพฤศจิกายน         
พ.ศ.2562 แตทางการรถไฟแหงประเทศไทยยังไมไดตอบรับในเรื่องการตอสัญญาดังกลาว 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
9.โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูรอน งบประมาณ 100,000 บาท (สํานักการศึกษา) 
ยกเลิกโครงการเนื่องจากกลุมเปาหมายไมไดเปนไปตามจํานวนท่ีกําหนดไว 
ยุทธศาสตรท่ี 7 ดานการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
10.โครงการจัดการเลือกตั้ง งบประมาณ 1,500,000 บาท (สํานักปลัดฯ) 
ยกเลิกโครงการเนื่องจากรัฐบาลยังไมไดประกาศใหมีการเลือกตั้ง 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
11.โครงการจัดทําแผนชุมชน งบประมาณ 100,000 บาท (กองสวัสดิการฯ) 
ยกเลิกโครงการเนื่องจากความไมชัดเจนในรายละเอียดการเบิกจายงบประมาณ  
- กิจกรรมศึกษาดูงานดานกระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งและการสงเสริมอาชีพของกลุมสตรี           
ของโครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของกลุมพลังมวลชนตางๆ  
งบประมาณ 180,000 บาท (กองสวัสดิการฯ) 
ยกเลิกกรรมเนื่องจากเปนหวงเวลาของการเลือกตั้ง จึงขอยกเลิกกิจกรรมกอน เพ่ือไมใหเกิดความเสี่ยง 
ท่ีอาจจะขัดกับระเบียบและการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
- กิจกรรมการสรางความเขมแข็งของคณะกรรมการชุมชนของโครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของกลุม
พลังมวลชนตางๆ งบประมาณ 400,000 บาท (กองสวัสดิการฯ) 
ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากเปนหวงเวลาของการเลือกตั้ง จึงขอยกเลิกกิจกรรมกอน เพ่ือไมใหเกิดความเสี่ยง 
ท่ีอาจจะขัดกับระเบียบและการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
- กิจกรรมฝกอบรมเพ่ิมพูนประสิทธิภาพแกนนําศูนยเรียนรูผูสูงอายุและศึกษาดูงานของโครงการฝกอบรมและ       
ทัศนศึกษาดูงานของกลุมพลังมวลชนตางๆ งบประมาณ  200,000 บาท (กองสวัสดิการฯ) 
ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากเปนหวงเวลาของการเลือกตั้งจึงขอยกเลิกโครงการกอน เพ่ือไมใหเกิดความเสี่ยง 
ท่ีอาจจะขัดกับระเบียบและการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
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ส่วนทีส่องรายการครุภณัฑ์ 

 1.รายการครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (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) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562  
จํานวน 6 รายการ 
 

 2.รายการครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน 107 รายการ 
 - โดยรายการครุภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และโอนเงินงบประมาณเพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน 107 รายการ 
  

ความก้าวหน้าผลของการดําเนินงานการจัดซ้ือรายการครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
 

ครุภัณฑ์ 
 

 
จํานวนรายครุภัณฑ์ที่

ดําเนนิการ 
จัดซื้อแล้วเสร็จ 

 
จํานวนรายการ

ครุภัณฑ์ 
ที่อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ 

 
จํานวนรายการ

ครุภัณฑ์ 
ที่ยังไม่ได้ดําเนนิการ 

 
จํานวนรายการ

ครุภัณฑ์ 
ที่ได้ยกเลิก 

 

 
รวมจํานวนรายการ
ครุภัณฑ์ทั้งหมด 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
 

รวม 
 

90 
 

 
84.00 

 
11 

 
10.00 

 
4 

 
4.00 

 
2 

 
2.00 

 
107 

 
100 

 

สรุปผลจากตารางดังกล่าว ความก้าวหน้าผลการดําเนินงานจัดซื้อรายการครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562           
จํานวน 107 รายการ 
 1.รายการครุภัณฑ์ท่ีดําเนินการจัดซ้ือแล้วเสร็จ จํานวน 90 รายการ คิดเป็นร้อยละ 84 ของรายการครุภัณฑ์ท้ังหมด 
 2.รายการครุภัณฑ์ท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการจัดซ้ือ จํานวน 11 รายการ คิดเป็นร้อยละ 10 ของรายการครุภัณฑ์ท้ังหมด 
 3.รายการครุภัณฑ์ท่ียังไม่ได้ดําเนินการจัดซ้ือ จํานวน 4 รายการ คิดเป็นร้อยละ 4 ของรายการครุภัณฑ์ท้ังหมด        
(รายการครุภัณฑ์ดังกล่าว จํานวน 4 รายการได้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป) 
 4.รายการครุภัณฑ์ท่ีได้ยกเลิกในการจัดซ้ือ จํานวน 2 รายการ คิดเป็นรอ้ยละ 2 ของรายการครุภัณฑ์ท้ังหมด  
(สาเหตุของการยกเลิกในการจดัซ้ือรายการครุภัณฑ์อยู่ในหน้าท่ี 20 )
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สรุปผลจากตารางดังกล่าว ความก้าวหน้าผลการดําเนินงานจัดซ้ือรายการครุภัณฑ์ 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 
 

 
 
 
 

ดําเนินการจัดซื้อ
แล้วเสร็จ 84%

 อยู่ระหว่าง
ดําเนินการจัดซื้อ 

10%

ยังไม่ได้ดําเนินการ
จัดซื้อ 4%

ยกเลิการจัดซื้อ 2%

ความก้าวหน้าผลการดาํเนนิการจัดซ้ือรายการครภุณัฑ์
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ตดิตามการเบกิจ่ายในการจัดซ้ือรายการครุภณัฑ์ที่ได้รบัการจดัสรรงบประมาณในปี พ.ศ.2562 

ครุภัณฑ์ 

 
 

งบปกติ รวม การเบิกจ่าย 
จํานวน
รายการ
ครุภัณฑ์ 

 
จํานวนเงิน  

 

จํานวน
รายการ
ครุภัณฑ์ 

 
จํานวนเงิน 

จํานวน
รายการ
ครุภัณฑ์ 

 
ร้อยละ 

 
จํานวนเงิน 

 
ร้อยละ 

107 16,399,530 107 
 

16,399,530 
 

92 
 

86.00 
 

 

9,336,347.72 
 

57.00 
 

 
รวม 107 16,399,530 

 
107 16,399,530 

 
92 

 
86.00 9,336,347.72 

 

57.00 
 

* สรปุผลการเบกิจ่ายรายการครุภณัฑ์ที่ไดร้บัการจัดสรรงบประมาณ 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 
 

สาเหตุของการยกเลิกในการจัดซ้ือรายการครุภัรฑ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมทั้งสิ้น 
จํานวน 2 รายการ 
1.ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ลิ้นชัก จํานวน 5 ใบ  
   งบประมาณ 20,000 บาท (สถานธนานุบาล) 
- ยกเลิกการจัดซื้อเน่ืองจากภายในห้องสตองรูมมีพ้ืนที่จดัเก็บไม่เพียงพอจึงไม่สามารถจัดซื้อตู้เหล็กได้ 
2.ตู้โชว์ติดผนัง จํานวน 5 ใบ สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1  
  งบประมาณ 10,000 บาท (สํานักการศึกษา) 
ยกเลิกจัดซื้อเน่ืองจากตู้โชว์ติดผนังมีจํานวนเพียงพอกับความต้องการแล้ว 
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ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก      
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกไดจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูล       
ปละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ แบบสอบถามดังกลาวจัดทําตามแนวทางในการติดตาม             
และประเ มินผลของกรมส ง เสริมการปกครองทอง ถ่ิน  จํ านวน 397 ชุด  โดยเ ทียบจากตาราง                  
Toro Yamane แสดงจํานวนตัวอยางท่ีจําแนกตามระดับความคลาดเคลื่อนในการประมาณคา                 
จากจํานวนประชากรในเดือนกันยายน พ.ศ.2562 จํานวนท้ังสิ้น 41,557 คน ยอมใหเกิดความคาดเคลื่อน      
5% เทากับ 397 คน เทศบาลจึงทําแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนตามแนวทางในการติดตาม     
และประเมินผลของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จํานวน 397 ชุด ปรากฏวามีผูตอบแบบสอบถาม       
และสงคืนเทศบาล จํานวน 320 ราย โดยทอดแบบสอบถามไปยังชุมชนท้ัง 29 ชุมชน โดยสรุปผล           
การประเมินเปน 2 สวน 
 

 สวนท่ี 1 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกในภาพรวม 
 สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จําแนกยุทธศาสตร        
ท้ัง 7 ยุทธศาสตร 

- เพศผูตอบแบบสอบถาม  
ชาย จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 42 

 หญิง จํานวน 185 คน คิดเปนรอยละ 58 
 

- อายุผูตอบแบบสอบถาม 
   อายุต่ํากวา  20 ป จํานวน 24 คน  คิดเปนรอยละ 7 
   อายุ  20 - 30  ป จํานวน 47 คน  คิดเปนรอยละ 15 
   อายุ  31 - 40  ป จํานวน 76 คน  คิดเปนรอยละ 24 
   อายุ  41 - 50 ป จํานวน 87 คน  คิดเปนรอยละ 27 
   อายุ  51 - 60 ป จํานวน 68 คน  คิดเปนรอยละ 21 
   อายุมากกวา 60 ป จํานวน 18 คน  คิดเปนรอยละ 6 
 

- การศึกษาผูตอบแบบสอบถาม 
   ประถมศึกษา  จํานวน 109 คน  คิดเปนรอยละ 34 
   มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา จํานวน 119 คน  คิดเปนรอยละ 37 
   อนุปริญญาหรือเทียบเทา จํานวน 44 คน  คิดเปนรอยละ 14 
   ปริญญาตรี  จํานวน 34 คน  คิดเปนรอยละ 11 
   สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 1 คน  คิดเปนรอยละ 0 
   อ่ืน ๆ   จํานวน 13 คน  คิดเปนรอยละ 4 
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- อาชีพหลักของผูตอบแบบสอบถาม 
   รับราชการ  จํานวน 11 คน  คิดเปนรอยละ 3 
   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 9 คน  คิดเปนรอยละ 3 
   คาขาย/ธุรกิจ  จํานวน 83 คน  คิดเปนรอยละ 26 
   รับจาง   จํานวน 151 คน  คิดเปนรอยละ 47 
   นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 22 คน  คิดเปนรอยละ 7 
   เกษตรกร  จํานวน 12 คน  คิดเปนรอยละ 4 
   อ่ืน ๆ   จํานวน 32 คน  คิดเปนรอยละ 10 
 

สวนท่ี 1 : ผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกในภาพรวม 
ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 27% 69% 4% 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 26% 70% 4% 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9% 88% 3% 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 28% 69% 3% 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 21% 76% 3% 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 19% 75% 6% 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 28% 69% 3% 
8) การแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชน 29% 67% 4% 
9) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 27% 71% 2% 

ภาพรวม 24% 73% 3% 

 

 เกณฑในการพิจารณา : หากสัดสวนของประชาชนท่ีพอใจมากและพอใจ มีมากกวารอยละ 50      
แสดงวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินงานไดบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด แตถามีรอยละ         
ของประชาชนท่ีพอใจมากและพอใจนอยกวารอยละ 50 แสดงวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถ
ดําเนินงานไดบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด 
 

 สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินการของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก            
มีผูตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจมาก รอยละ 24 มีความพึงพอใจ รอยละ 73 และไมพอใจ รอยละ 3 
  

 ซ่ึงจากผลการประเมินของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ดังกลาวขางตนปรากฏวาประชาชน                 
มีความพึงพอใจมากและมีความพึงพอใจรวมกันแลวอยูในท่ีระดับรอยละ 97 สรุปไดวาเทศบาลสามารถ
ดําเนินงานไดบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด 
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สวนท่ี ๒ : ผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกในแตละยุทธศาสตร 
 โดยใหผูตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานจําแนกยุทธศาสตร ซ่ึงในแตละ
ยุทธศาสตรมีประเด็นตางๆ ใหประเมิน 8 ประเด็น ไดแก 
 1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 
 2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/กิจกรรม 
 3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ/กิจกรรม 
 4.มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตอประชาชนทราบ 
 5.การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 
 8.ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

 ผูตอบแบบสอบถามจะตองใหคะแนนความพึงพอใจในแตละประเด็น (คะแนนเต็ม 10)               
และนําคะแนนท่ีไดจากผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดมาคิดคาเฉล่ีย สรุปเปนภาพรวมของความพึงพอใจ           
ในแตละยุทธศาสตร 
 

 
ความพึงพอใจ 

 
คะแนนเต็มความพึงพอใจ  

(เต็ม 10 คะแนน) 
(๑) ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 8.44 
2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/กิจกรรม 7.96 
3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ/กิจกรรม 8.54 
4.มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตอประชาชนทราบ 8.82 
5.การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม 7.87 
6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 7.84 
7.ผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 7.73 
8.ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.83 

รวม 8.13 
(๒) ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 8.68 
2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/กิจกรรม 8.15 
3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ/กิจกรรม 8.93 
4.มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตอประชาชนทราบ 8.42 
5.การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม 8.09 
6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.22 
7.ผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 7.84 
8.ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.74 

รวม 8.26 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ 2562  หนาท่ี 24 
 

 
ความพึงพอใจ 

 

 
คะแนนเต็มความพึงพอใจ  

(เต็ม 10 คะแนน) 
(3) ยุทธศาสตรดานการจดัระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 7.87 
2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/กิจกรรม 7.94 
3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ/กิจกรรม 7.73 
4.มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตอประชาชนทราบ 7.55 
5.การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม 8.07 
6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 7.60 
7.ผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 8.12 
8.ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.60 

รวม 7.81 
(4) ยุทธศาสตรดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 
1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 7.87 
2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/กิจกรรม 7.44 
3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ/กิจกรรม 7.59 
4.มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตอประชาชนทราบ 7.61 
5.การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม 7.31 
6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 7.60 
7.ผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 7.45 
8.ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.70 

รวม 7.57 
(๕) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 8.11 
2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/กิจกรรม 8.09 
3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ/กิจกรรม 8.12 
4.มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตอประชาชนทราบ 7.91 
5.การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม 7.98 
6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.15 
7.ผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 8.09 
8.ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.01 

รวม 8.06 
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ความพึงพอใจ 

 

 
คะแนนเต็มความพึงพอใจ  

(เต็ม 10 คะแนน) 
(6) ยุทธศาสตรดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 8.79 
2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/กิจกรรม 9.10 
3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ/กิจกรรม 8.33 
4.มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตอประชาชนทราบ 8.71 
5.การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม 8.07 
6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.62 
7.ผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 7.68 
8.ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.81 

รวม 8.39 
(7) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 7.94 
2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/กิจกรรม 7.72 
3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ/กิจกรรม 8.04 
4.มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตอประชาชนทราบ 7.92 
5.การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม 7.63 
6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 7.64 
7.ผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 7.87 
8.ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.90 

รวม 7.83 
เฉลี่ยรวม 8.01 

 

 เกณฑในการพิจารณา : หากคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 0 หรือใกล 0 แสดงวาผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในยุทธศาสตรนั้นๆ ไมประสบความสําเร็จ    
หากคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 5 แสดงวา ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ในยุทธศาสตรนั้นๆ ประสบความสําเร็จในระดับปานกลาง และหากคาคะแนนเฉลี่ย    
ความพึงพอใจเทากับ 10 หรือใกล 10 แสดงวาผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในยุทธศาสตรนั้นๆ ประสบความสําเร็จมากท่ีสุด 
 

 ขอมูลจากตารางดังกลาว สรุปไดวาระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงาน          
ของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จําแนกตามยุทธศาสตรในภาพรวมของ 7 ยุทธศาสตร อยูท่ีระดับคะแนน 8.01 
(คะแนนเต็ม 10) สรุปไดวาผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของเทศบาลประสบความสําเร็จมากท่ีสุด 
  

 ซ่ึงคะแนนท้ัง ๗ ยุทธศาสตร อยูในเกณฑท่ีใกลเคียงกัน ยุทธศาสตรท่ีมีคะแนนมากทีสุด ไดแก 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 8.39 คะแนน  
 



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แลว

เสร็จ

อยู

ระหวาง

ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที่ใชจริง

1          199,000            199,000 กองชาง P                 199,000

2            60,000              60,000 กองชาง P                  60,000

3        4,678,000          4,678,000 กองชาง P -  - สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2

(10 ม.ิย. 2562)

4          550,000            550,000 กองชาง P -  - สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2

 จายจากเงินสะสม (10 ม.ิย. 2562)

5          405,000            405,000 กองชาง P -  - สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2

 จายจากเงินสะสม (10 ม.ิย. 2562)

6        1,975,000          1,975,000 กองชาง P -  - สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2

 จายจากเงินสะสม (10 ม.ิย. 2562)

7          750,000            750,000 กองชาง P -  - สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2

 จายจากเงินสะสม (10 ม.ิย. 2562)

8        1,645,000          1,645,000 กองชาง P -  - สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2

 จายจากเงินสะสม (10 ม.ิย. 2562)

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป พ.ศ.2562

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

หมายเหตุ

ผลการดําเนินงาน

(ตั้งแต 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562)

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่

โครงการพัฒนาตามแบบ (ผ.02)  ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ

โครงการกอสรางและปรับปรุงระบบระบายน้ํา ถนนประชาวิวัฒน ซอย 4

โครงการกอสรางทอเหลี่ยมฐานแผ ถนนประชาวิวัฒน ซอย 4

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล. พรอมระบบระบายน้ํา ถนนเจริญเขต

โครงการกอสรางและปรับปรุงระบบระบายน้ํา ถนนเจริญเขต ซอย 19

ซอย 11/3

โครงการกอสรางและปรับปรุงระบบระบายน้ํา ถนนเจริญเขต ซอย 11

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล. ถนนเจริญเขต ซอย 11

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล. ถนนเจริญเขต ซอย 13/4

หนวยงาน

รับผิดชอบ

แผนป 2562

โครงการ

โครงการกอสรางและปรับปรุงระบบระบายน้ํา ถนนประชาวิวัฒน ซอย 8

(หลังวัดทานเอียด-บานเอื้ออาทร)

1



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แลว

เสร็จ

อยู

ระหวาง

ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที่ใชจริง

9          162,000            161,233 กองชาง P            150,111.71  - สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2

 โอนงบประมาณ (10 ม.ิย. 2562)

10            98,500              98,469 กองชาง P              98,468.80  - สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2

 โอนงบประมาณ (10 ม.ิย. 2562)

    10,522,500         4,937,000 4 2 4 0           507,580.51รวมยุทธศาสตรท่ี 1

โครงการอุดหนุนใหการไฟฟาดําเนินการเกี่ยวกับไฟฟาสาธารณะถนนภายใน

ชุมชนตันหยงมะลิ (บอดิน)

ที่ โครงการ

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2562

โครงการอุดหนุนใหการไฟฟาดําเนินการเกี่ยวกับไฟฟาสาธารณะถนนประชาวิวัฒน

ซอย 21

แผนป 2562

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

2



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แลว

เสร็จ

อยู

ระหวาง

ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที่ใชจริง

11          200,000            200,000 สํานักปลัดฯ P                 368,900  - โอนเพ่ิม 200,000 บาท

เปนยอด 400,000 บาท

12 200,000            200,000 สํานักการศึกษา P                  47,235  - โอนลด 139,000 บาท

เปนยอด 61,000 บาท

13          350,000            350,000 สํานักการศึกษา P                 684,972  - โอนเพ่ิม 410,000 บาท

โอนลด 60,000 บาท

เปนยอด 700,000 บาท

14          100,000            100,000 สํานักการศึกษา P                  13,490  - โอนลด 80,000 บาท

เปนยอด 20,000 บาท

15            50,000              50,000 สํานักการศึกษา P                  49,800

16 9,216,000          9,216,000 สํานักการศึกษา P          6,512,149.35

17 3,600,000          3,600,000 สํานักการศึกษา P          3,505,442.06

18 175,000            175,000 สํานักการศึกษา P                 160,000

19 12,936,000        12,936,000 สํานักการศึกษา P            12,566,000

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

20 3,439,800          3,439,800 สํานักการศึกษา P              1,848,800

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

หนวยงาน

รับผิดชอบ

โครงการสงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเทศบาล

แผนป 2562

โครงการจัดนิทรรศการและการแขงขันทักษะทางวิชาการ

โครงการจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศสูสากล (ภาษาจีน)

โครงการอุดหนุนการรณรงคเพ่ือปองกันยาเสพติดในสถานศกึษา

โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการและแสดงผลงานนักเรียนกลุม

โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาล

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2562

ที่

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

โครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวันใหโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

โครงการ

โครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็ก จํานวน 4 ศูนย

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

2.2 แผนงานการศึกษา

โรงเรียนเทศบาลระดับภาคและระดับประเทศ

โครงการอนุบาลสรางสรรค

3



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แลว

เสร็จ

อยู

ระหวาง

ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที่ใชจริง

21 6,960,000          6,960,000 สํานักการศึกษา P              6,888,000

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

22 10,876,400        10,876,400 สํานักการศึกษา P              9,212,000

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

23 80,000              80,000 สํานักการศึกษา P                  80,000

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

24 38,400              38,400 สํานักการศึกษา P                  38,400

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

25 28,800              28,800 สํานักการศึกษา P                  28,800

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

26 400,000            400,000 สํานักการศึกษา P                 400,000

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

27 200,000            200,000 สํานักการศึกษา P                 200,000

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

28 3,000,000          3,000,000 สํานักการศึกษา P                 400,000

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

29 450,000            450,000 สํานักการศึกษา P -

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

30 200,000            200,000 สํานักการศึกษา P                 200,000

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนการพัฒนาปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน

โครงการอุดหนุนการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ที่จัดแผนพัฒนาการศกึษาดีเดน

โครงการอุดหนุนการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน

โครงการอุดหนุนการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา

โครงการอุดหนุนคาใชจายในการติดตั้งระบบ Wireless Fidelity : WiFi

โครงการอุดหนุนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

โครงการอุดหนุนสวนราชการคาอาหารกลางวันโรงเรียนบานสุไหงโก-ลก

โครงการอุดหนุนคาใชจายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง

ที่

แผนป 2562

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2562

หมายเหตุโครงการ

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)

โครงการอุดหนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

4



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แลว

เสร็จ

อยู

ระหวาง

ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที่ใชจริง

31 1,193,400          1,193,400 สํานักการศึกษา P                 697,000

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

32 908,000            908,000 สํานักการศึกษา P                 145,000

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

33 6,010,800          6,010,800 สํานักการศึกษา P              5,982,305

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

34 1,756,400          1,756,400 สํานักการศึกษา P              1,748,669

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

35 1,078,100          1,078,100 สํานักการศึกษา P              1,066,086

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

36 1,106,400          1,106,400 สํานักการศึกษา P              1,099,439

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

37 1,504,120          1,504,120 สํานักการศึกษา P              1,490,214

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

38 339,000            339,000 สํานักการศึกษา P                 106,500

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

39 1,696,500          1,696,500 สํานักการศึกษา P              1,663,145

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

40 318,600            318,600 สํานักการศึกษา P                 300,712

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เด็กประถมวัยในสถานศึกษา

โครงการอุดหนุนคาหนังสือเรียน ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2562

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ที่ โครงการ

โครงการอุดหนุนคาปจจัยพื้นฐานสําหรับเด็กยากจน ระดับประถมศึกษา

หนวยงาน

รับผิดชอบ

โครงการอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

แผนป 2562

หมายเหตุ

ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

ผลการดําเนินงาน

โครงการอุดหนุนคาเครื่องอุปกรณการเรียน

โครงการอุดหนุนคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

โครงการอุดหนุนคาเครื่องแบบนักเรียน ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

โครงการอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

โครงการอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

โครงการอุดหนุนคาปจจัยพื้นฐานสําหรับเด็กยากจน

โครงการอุดหนุนคาหนังสือเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

5



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แลว

เสร็จ

อยู

ระหวาง

ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที่ใชจริง

41 158,340            158,340 สํานักการศึกษา P                 152,460

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

42 169,650            169,650 สํานักการศึกษา P                 159,750

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

43 331,760            331,760 สํานักการศึกษา P                 319,440

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

44          600,000            600,000 สํานักการศึกษา P  - 

 เงินอุดหนุน  เงินอุดหนุน

45 200,000            200,000 สํานักการศึกษา P  - 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

46 400,000            400,000 สํานักการศึกษา P  - 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

47 200,000            200,000 สํานักการศึกษา P                  57,965

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

48 2,250,000          2,250,000 สํานักการศึกษา P              2,246,900

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

49 80,000              80,000 สํานักการศึกษา P                  80,000

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

 สู "ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

โครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศกึษา

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

โครงการอุดหนุนคาเครื่องแบบนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

โครงการอุดหนุนคาเครื่องอุปกรณการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"

ชององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0

โครงการสงเสริมการเรียนรูภาษาไทย

โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ

โครงการอุดหนุนคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

แผนป 2562

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2562

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ที่ หมายเหตุโครงการ

โครงการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหาร

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา

6



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แลว

เสร็จ

อยู

ระหวาง

ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที่ใชจริง

50 600,000            600,000 สํานักการศึกษา P                 600,000

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

51 300,000            300,000 สํานักการศึกษา P                 300,000

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

52 377,000            377,000 สํานักการศึกษา P                 371,000

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

53 1,508,000          1,508,000 สํานักการศึกษา P              1,466,000

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

54 40,000               40,000 สํานักการศึกษา P                  40,000

(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)

55 140,400            140,400 สํานักการศึกษา P                  87,200

(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)

56 140,400            140,400 สํานักการศึกษา P                  87,200

(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)

57 210,600            210,600 สํานักการศึกษา P                 130,800

(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)

58 301,860              301,860 สํานักการศึกษา P                 187,480

(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)

59 236,160              236,160 สํานักการศึกษา P                 236,160

โครงการอุดหนุนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก)

โครงการสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณของความเปนชาติ

หมายเหตุที่
หนวยงาน

รับผิดชอบ

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2562

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

โครงการ

แผนป 2562

(อิสลามศึกษากลาง/มุตะวัซซีเฎาะห ม.1-3)

โครงการอุดหนุนคาหนังสือเรียน (ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก)

ผลการดําเนินงาน

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับสถานศกึษาท่ีจัดการศกึษา

โครงการปฏิบัติศาสนกิจ/แบบเรียน สําหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษา

แบบผสมผสานระหวางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และหลักสูตรอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษาตอนกลาง/มุตะวัซซีเฎาะห ม.1-3)

โครงการพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา (มุตะวัซซีเฎาะห)

และสื่อสารเรียนการสอนในสถานศึกษามีการจัดการศึกษาหลักสูตรผสมผสาน

แบบผสมผสานระหวางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอิสลามศกึษา

โครงการจางวิทยากรปฏิบัติหนาท่ีครูสอนอิสลามศึกษา

โครงการอุดหนุนคาอุปกรณการเรียน (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

โครงการอุดหนุนคาเครื่องแบบนักเรียน (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร/สื่อการเรียนการสอนวิชาอิสลามศกึษา/

พุทธศาสนาในหลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน (ชายแดนใต)
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แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แลว

เสร็จ

อยู

ระหวาง

ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที่ใชจริง

60 60,000               60,000 กองสาธารณสุขฯ P                  25,840

61          420,000            420,000 กองสาธารณสุขฯ P                 420,000

62 120,000            116,100 กองสาธารณสุขฯ P                 105,820

63 60,000              13,600 กองสาธารณสุขฯ P                  13,600

64          150,000            150,000 กองสาธารณสุขฯ P                 180,000  - โอนเพ่ิม 30,000 บาท

เปนยอด 180,000 บาท

65          108,000            108,000 กองสาธารณสุขฯ P              70,064.52

66          560,000            560,000 กองสาธารณสุขฯ P                 560,000

67 15,000 15,000 กองสาธารณสุขฯ P                  14,745

 

68 50,000              50,000 กองสวัสดิการฯ P                   50,000

69 200,000            200,000 กองสวัสดิการฯ P -  - โอนลด 200,000 บาท

เปนยอด 0.00 บาท

70 100,000              70,000 กองสวัสดิการฯ P                  33,500  - โอนลด 8,260 บาท

เปนยอด 61,740 บาท

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2562

ที่ โครงการ
หนวยงาน

รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานฯ

โครงการสงเสริมและพัฒนางานสุขาภิบาลอาหาร พัฒนาแผงลอย

โครงการอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ

โครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา ตามโครงการสัตวปลอดโรค

จําหนายอาหารใหถูกหลักสุขาภิบาล

2.3 แผนงานสาธารณสุข

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

โครงการพัฒนาตลาดสดนาซื้อ

หมายเหตุ

แผนป 2562 ผลการดําเนินงาน

โครงการจัดอบรมระเบียบผูประกอบการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ

โครงการจางเหมาบุคคลภายนอกดูแลอาคารกักสัตว

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห

โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทแกนนําสตรี

โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธตานภัยยาเสพติด

โครงการพัฒนาศักยภาพผูพิการ

ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ

พระราชดําริดานสาธารณสุข

โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตว
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แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แลว

เสร็จ

อยู

ระหวาง

ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที่ใชจริง

71 100,000            100,000 กองสวัสดิการฯ P                  91,500

72 800,000           800,000 กองสวัสดิการฯ P               410,433  - โอนลด 244,170 บาท

เปนยอด 555,830 บาท

50,000              50,000 กองสวัสดิการฯ P                  43,900

50,000              50,000 กองสวัสดิการฯ P                  14,710

50,000              50,000 กองสวัสดิการฯ P                  11,305

50,000              50,000 กองสวัสดิการฯ P                  49,990

50,000              50,000 กองสวัสดิการฯ P                  48,000

50,000              50,000 กองสวัสดิการฯ P                  22,130

50,000              50,000 กองสวัสดิการฯ P  -  - ทํารวมกับบือเร็ง

50,000              50,000 กองสวัสดิการฯ P                  26,275

50,000              50,000 กองสวัสดิการฯ P                  15,010

50,000              50,000 กองสวัสดิการฯ P                  27,160

50,000              50,000 กองสวัสดิการฯ P                  17,000

50,000              50,000 กองสวัสดิการฯ P                  49,520

50,000              50,000 กองสวัสดิการฯ P                  14,369

50,000              50,000 กองสวัสดิการฯ P  - 

50,000              50,000 กองสวัสดิการฯ P                  46,526

50,000              50,000 กองสวัสดิการฯ P                  24,538

 - กิจกรรมฝกอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนหัวสะพาน

 - กิจกรรมฝกอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนกือดาบารู

 - กิจกรรมฝกอบรมทําขนมอบผูสูงอายุ

 - กิจกรรมฝกอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนบาโงเปาะเลง็

 - กิจกรรมฝกอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนสวนมะพราว

 - กิจกรรมฝกอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนเจริญสุข

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 - กิจกรรมฝกอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนอริศรา

 - กิจกรรมฝกอบรมอาชีพปกเลื่อมใหแกกลุมสตรี

 - กิจกรรมฝกอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนดงงูเหา

 - กิจกรรมฝกอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนหลังลอแม็ก

โครงการ

แผนป 2562

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2562

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ที่

โครงการสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน

 - กิจกรรมฝกอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนทาโรงเลื่อย

โครงการพัฒนาอาชีพและแกไขปญหาความยากจน

 - กิจกรรมฝกอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนบือเร็ง

 - กิจกรรมฝกอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนบาโงปริเม็ง

 - กิจกรรมฝกอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนหัวกุญแจ

 - กิจกรรมฝกอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนศรอีามาน

 - กิจกรรมฝกอบรมอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนทากอไผ
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แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แลว

เสร็จ

อยู

ระหวาง

ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที่ใชจริง

73          250,000            250,000 สํานักการศึกษา P                 163,676  - โอนเพ่ิม 175,000 บาท

โอนลด 250,000 บาท

เปนยอด 175,000 บาท

74        1,000,000          1,000,000 สํานักการศึกษา P          1,723,883.60  - โอนเพ่ิม 920,000 บาท

โอนลด 130,000 บาท

เปนยอด 1,790,000 บาท

75            80,000              80,000 สํานักการศึกษา P                  64,380  - โอนลด 15,000 บาท

เปนยอด 65,000 บาท

76          300,000            300,000 สํานักการศึกษา P   -   - โอนลด 300,000 บาท

เปนยอด 0.00 บาท

77          250,000            250,000 สํานักการศึกษา P   -   - โอนลด 200,000 บาท

เปนยอด 50,000 บาท

78          150,000            150,000 สํานักการศึกษา P                  64,300  - โอนลด 80,000 บาท

เปนยอด 70,000 บาท

79          300,000            300,000 สํานักการศึกษา P                 286,859

80            70,000              70,000 สํานักการศึกษา P   -   - โอนลด 70,000 บาท

เปนยอด 0.00 บาท

81          100,000            100,000 สํานักการศึกษา P                  98,742

ระดับภาคใตและระดับประเทศ

โครงการแขงขันฟุตบอลสานสัมพันธเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คัพ

โครงการแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ

โครงการแขงขันกีฬา-กรีฑา กลุมโรงเรียนเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

โครงการแขงขันเรือยอกอง

โครงการแขงขันบาสเกตบอล

โครงการแขงขันปนจักสีลัต

2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการแขงขันกีฬา-กรีฑา องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

กิจกรรมตางๆ

โครงการจัดสงเยาวชนประชาชนเขารวมแขงขันและการประกวดใน

โครงการแขงขันกีฬาเปตอง

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2562

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ที่ โครงการ

แผนป 2562

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
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แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แลว

เสร็จ

อยู

ระหวาง

ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที่ใชจริง

82 29,992,800        29,992,800 สวัสดิการสังคมฯ P            29,290,800  - โอนเพ่ิม 2,127,400 บาท

เปนยอด 32,120,200

83 6,307,200          6,307,200 สวัสดิการสังคมฯ P              6,224,800

84 600,000 600,000 สวัสดิการสังคมฯ P                 528,000

118,798,890  116,468,590    66 1 0 7 104,446,356.53    

85 270,000 270,000 สํานักปลัดฯ P                 270,000

86 672,000            672,000 สํานักการศึกษา P            496,766.66

87 1,176,000          1,176,000 กองชาง P              1,176,000

88 360,000 360,000 สถานีขนสง P 360,000                

2,478,000 2,478,000 4 0 0 0 2,302,766.66       

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

 และการรักษาความสงบเรียบรอย

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2562

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

โครงการสงเคราะหผูติดเชื้อเอดส

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพคนพิการ

ที่ โครงการ

แผนป 2562

2.7 แผนงานงบกลาง

โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ

โครงการจางเหมายามดูแลความปลอดภัยสํานักงาน

3.2 แผนงานการศึกษา

รวมยุทธศาสตรท่ี 3

โครงการจางเหมาผูรักษาความปลอดภัยสถานีขนสงผูโดยสาร

3.4 แผนงานการพาณิชย

โครงการจางเหมารักษาความปลอดภัยสวนสาธารณะของเทศบาล

3.3 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการจางเหมารักษาความปลอดภัยโรงเรียนสังกัดเทศบาล

หมายเหตุ

ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

รวมยุทธศาสตรท่ี 2
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แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แลว

เสร็จ

อยู

ระหวาง

ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที่ใชจริง

89 30,000              30,000 กองคลัง P  - 

90            96,000            156,000 สํานักปลัดฯ P                  96,000

 โอนงบประมาณ

91 150,000 100,000 กองสาธารณสุขฯ P                 128,750  - โอนเพ่ิม 30,000 บาท

เปนยอด 130,000 บาท

92 1,000,000            900,000 กองสาธารณสุขฯ P                 862,663  - โอนลด 30,000 บาท

เปนยอด 870,000 บาท

93 1,098,200 1,098,200 กองสาธารณสุขฯ P              1,098,040

94 150,000 150,000 สวัสดิการสังคมฯ P                 149,450

2,524,200 2,278,200 5 0 0 1             2,334,903

4.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

โครงการถนนสายวัฒนธรรม

โครงการเชาที่ดินการรถไฟ (ตลาดรถไฟ)

4.2 แผนงานสาธารณสุข

โครงการเทศกาลอาหารจานเด็ด

พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว

4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

โครงการบริหารจัดการศูนยบริการนักทองเท่ียว

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2562

โครงการถนนคนเดิน

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน

รวมยุทธศาสตรท่ี 4

โครงการเชาที่ดินการรถไฟบริเวณซุมขายอาหารสวนรื่นอรุณ

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

โครงการพัฒนา ตามแบบ ผ.01

ที่ โครงการ

แผนป 2562

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

12



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แลว

เสร็จ

อยู

ระหวาง

ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที่ใชจริง

95          200,000 200,000 กองสาธารณสุขฯ P                 191,030

96 950,000 936,000 กองสาธารณสุขฯ P 934,200

97 792,000 792,000 กองสาธารณสุขฯ P 684,000  - โอนลด 90,840 บาท

เปนยอด 701,160 บาท

98        4,000,000          3,000,000 กองสาธารณสุขฯ P 2,529,000  - โอนลด 400,000 บ.

เปนยอด 2,600,000 บาท

99        1,620,000          1,620,000 กองสาธารณสุขฯ P 1,620,000

100 150,000 150,000 กองชาง P 102,481

101 2,873,000 2,803,600 กองชาง P              2,796,000

102 108,000 108,000 กองชาง P                 108,000

103 216,000 216,000 กองสาธารณสุขฯ P                 135,000

104 762,000            762,000 กองชาง P -  - สภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2

โอนงบประมาณ ครั้งที่ 1 (23 ก.ย. 2562)

โครงการเชาที่ดินรถไฟ

ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

โครงการจางเหมาบุคคลภายนอกดูแลจัดการบอบําบัดสิ่งปฏิกูล

5.1 แผนงานสาธารณสุข

โครงการจางเหมาเอกชนดูแลรักษาสวนสาธารณะของเทศบาล

โครงการจางเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารอเนกประสงค

พรอมดูแลรักษาไมประดับสวนรื่นอรุณ

โครงการกอสรางปายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ พรอมสวนหยอม (ค.1)

โครงการลดคดัแยกขยะมูลฝอย

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2562

โครงการ

โครงการจางเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการขนยายและฝงกลบขยะ

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

หนวยงาน

รับผิดชอบ

แผนป 2562

ที่

โครงการจางเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการดูแลตลาดสดเทศบาล

(ตลาดรถไฟ)

โครงการจางเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการดูแลอาคารศูนยอาหาร

(ตลาดขี้แพะ)

และสิ่งแวดลอม

โครงการจางเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดภายในชุมชน

โครงการพัฒนา ตามแบบ ผ.01
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แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แลว

เสร็จ

อยู

ระหวาง

ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที่ใชจริง

105          752,000 752,000 สํานักการศึกษา P                 751,200

106 432,000 432,000 กองสาธารณสุขฯ P                 234,000

12,855,000 11,009,600 11 0 1 0           10,084,911

5.4 แผนงานการพาณิชย

โครงการจางเหมาบุคคลภายนอกดูแลระบบและการจัดการโรงฆาสัตว

ลานคนเดนิ สนามเปตอง สนามฟุตซอล สนามหญาเทียม หองประชุมมหาราช

5.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

โครงการจางเหมาเอกชนดูแลรักษาความสะอาดสนามกีฬามหาราช สนามฟุตบอล

และอื่นๆ

รวมยุธศาสตรท่ี 5

โครงการพัฒนา ตามแบบ ผ.01

ที่ โครงการ

แผนป 2562

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2562

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
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แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แลว

เสร็จ

อยู

ระหวาง

ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
 งบประมาณที่ใชจริง

107 200,000 200,000 สวัสดิการสังคมฯ P 178,040

108 800,000 700,000 สวัสดิการสังคมฯ P 697,815

109 100,000 100,000 สวัสดิการสังคมฯ P                 248,304  - โอนเพ่ิม 150,000 บาท

เปนยอด 250,000 บาท

110 100,000 100,000 สวัสดิการสังคมฯ P                  99,845

111 70,000 70,000 กองสวัสดิการฯ P                 50,195  - โอนลด 19,800 บาท

27,000 27,000 กองสวัสดิการฯ P                    8,595 เปนยอด 50,200 บาท

43,000 43,000 กองสวัสดิการฯ P                  41,600

112 1,000 1,000 สํานักการศึกษา P -  - ไมไดใชงบประมาณ

113 300,000 300,000 สํานักการศึกษา P                 166,720  - โอนลด 130,000 บาท

เปนยอด 170,000 บาท

114 580,000 580,000 สํานักการศึกษา P                 538,010  - โอนลด 40,000 บาท

เปนยอด 540,000 บาท

115 350,000 350,000 สํานักการศึกษา P                 319,110  - โอนลด 30,000 บาท

เปนยอด 320,000 บาท

116 480,000 480,000 สํานักการศึกษา P                 318,180  - โอนลด 160,000 บาท

เปนยอด 320,000 บาท

แผนป 2562

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

โครงการประเพณีชักพระ

โครงการประเพณีลอยกระทง

โครงการวันตรุษจีน

 - กิจกรรมพัฒนาความรูคูคณุธรรมเด็กและเยาวชน

 - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการดานคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชน

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกเยาวชน

โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย-มาเลย

โครงการจัดงานเมาลิดสัมพันธ  

และภูมิปญญาทองถิ่น

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2562

โครงการวันสงทายปเกา-ตอนรับปใหม

6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

6.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

โครงการจัดงานวันปยมหาราช

โครงการสงเสริมการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน

โครงการจัดงานอาซูรอสัมพันธ 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี

ที่ โครงการ
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แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แลว

เสร็จ

อยู

ระหวาง

ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที่ใชจริง

117 250,000 250,000 สํานักการศึกษา P 280,974  - โอนเพ่ิม 100,000 บาท

โอนลด 60,000 บาท

เปนยอด 290,000 บาท

118 250,000 250,000 สํานักการศึกษา P 161,350

119 100,000 100,000 สํานักการศึกษา P 100,000

120 100,000 100,000 สํานักการศึกษา P -  - โอนลด 100,000 บาท

เปนยอด 0.00 บาท

121 50,000 50,000 สํานักการศึกษา P                  37,250

122 200,000 200,000 สํานักการศึกษา P                 327,201  - โอนเพ่ิม 130,000 บาท

เปนยอด 330,000 บาท

123 300,000 300,000 สํานักการศึกษา P                 224,140  - โอนลด 150,000 บาท

โอนเพ่ิม 80,000 บาท

เปนยอด 230,000 บาท

124 200,000 200,000 สํานักการศึกษา P 164,850  - โอนลด 35,000 บาท

เปนยอด 165,000 บาท

125 50,000 50,000 สํานักการศึกษา P 48,800

126 200,000 130,000 สํานักการศึกษา P                  63,850  - โอนลด 66,000 บาท

โอนงบประมาณ เปนยอด 64,000 บาท

4,681,000 4,381,000 19 0 0 1             4,024,634

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูรอน

ที่ โครงการ

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลักษณ

โครงการจัดงานวันอนุรักษมรดกไทย

พระบรมราชินี

โครงการอนุรักษวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น (สมโภชศาลเจาแมโตะโมะ)

โครงการจัดงานวันพอแหงชาติ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

โครงการวันอาสาฬหบูชา/วันเขาพรรษา

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2562

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

แผนป 2562

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

รวมยุธศาสตรท่ี 6

โครงการประเพณีสงกรานต

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
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แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แลว

เสร็จ

อยู

ระหวาง

ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที่ใชจริง

127 218,000 218,000 สํานักปลัดฯ P 70,242  - โอนลด 147,000 บาท

เปนยอด 71,000 บาท

128 100,000 100,000 สํานักปลัดฯ P 44,500  - โอนลด 55,500 บาท

เปนยอด 44,500

129 300,000 276,000 สํานักปลัดฯ P 133,000  - สภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2

โอนงบประมาณ ครั้งที่ 1 (23 ก.ย.62)

133,000 งบซอมแซม

143,000 โอนงบประมาณ

130 1,950,000 1,950,000 สํานักปลัดฯ P -  - สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3

โอนงบประมาณ ครั้งที่ 2 (27 ส.ค.2562)

131 715,000 715,000 สํานักปลัดฯ P -  - สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3

โอนงบประมาณ ครั้งที่ 2 (27 ส.ค.2562)

132        1,500,000          1,500,000 สํานักปลัดฯ P -  - โอนลด 1,499,900 บาท

เปนยอด 100 บาท

133          216,000            216,000 กองคลัง P                 169,000

134          115,000            115,000 กองคลัง P                  52,900

 โอนงบประมาณ

โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน

โครงการวันเทศบาล

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2562

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
หนวยงาน

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรท่ี 7 ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการที่

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล. พรอมระบบระบายน้ํา

ภายในบริเวณสํานักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

โครงการฝกอบรมเพ่ิมศกัยภาพบุคลากรและใหความรู ความเขาใจแกประชาชน

โครงการจัดการเลือกตั้ง 

โครงการปรับปรุงหองนํ้าพรอมท่ีชําระลางบริเวณอาคารสํานักงานเทศบาล

เกี่ยวกับภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง (ค.1)

โครงการปรับปรุงและซอมแซมอาคารจอดรถภายในสํานักงานเทศบาล

แผนป 2562

โครงการจางเหมาผูปฏิบัติงานกองคลัง

17



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แลว

เสร็จ

อยู

ระหวาง

ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที่ใชจริง

135          500,000            450,000 กองวิชาการฯ P                 520,250  - โอนเพ่ิม 100,000 บาท

136          126,000            126,000 กองวิชาการฯ P                 126,000 เปนยอด 550,000 บาท

137            20,000              20,000 กองวิชาการฯ P 8,670

138            10,000  - สํานักปลัดฯ P -  - ไมไดใชงบประมาณ

139 507,000 507,000 สํานักการศึกษา P            495,753.60

140 30,000 30,000 สํานักการศึกษา P 30,000

โอนงบประมาณ

141 300,000 300,000 สํานักการศึกษา P  -  - สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 

โอนงบประมาณ (13 ส.ค. 2562)

141 450,000 450,000 สํานักการศึกษา P                 432,000

143 96,000 96,000 สํานักการศึกษา P                  96,000

144          923,000            923,000 สํานักการศึกษา P 703,000

145 450,000 450,000 สํานักการศึกษา P 429,000

146 148,000 148,000 สํานักการศึกษา P 144,000

147 756,000 756,000 สํานักการศึกษา P            728,709.67

148 30,700 30,700 สํานักการศึกษา P                  30,700

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

โครงการปูกระเบื้องอาคารศรีตรัง โรงเรียนเทศบาล 3 

โครงการปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ต โรงเรียนเทศบาล 1

โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธเผยแพรหมายเลขโทรศัพทของหนวยงาน

โครงการจัดเวทีประชาคม 

โครงการประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารของเทศบาล

ราชการ เอกชน ในอําเภอสุไหงโก-ลก 

7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

โครงการเสริมสรางสุขภาพ และทดสอบสมรรถภาพรางกายของเจาหนาที่

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2562

7.3 แผนงานการศึกษา

แผนป 2562

โครงการที่
หนวยงาน

รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

โรงเรียนเทศบาล 2

โครงการติดตั้งหลังคาทางเดินระหวางอาคารเรียน 1 และ 2 

โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณสําหรับหองเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนยพัฒนาเดก็เล็กมัสยิดอัลอามีน

โครงการพัฒนาขาราชครูในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

โครงการทาสีอาคารกระดังงา โรงเรียนเทศบาล 3 

โครงการปรับปรุงหองสุขา โรงเรียนเทศบาล 1

โครงการจางเหมาบุคคลปฏิบัติหนาที่งานบันทึกขอมูล

โครงการจางเหมาทําความสะอาด โรงเรียนเทศบาล ทั้ง 4 โรง 

โครงการกอสรางรั้วโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 4

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
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แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แลว

เสร็จ

อยู

ระหวาง

ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที่ใชจริง

149 2,400,000 2,400,000 กองสาธารณสุข P -  - สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3

โอนงบประมาณ ครั้งที่ 2 (27 ส.ค. 2562)

150 1,990,000 1,990,000 กองชาง P -  - สภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2

โอนงบประมาณ ครั้งที่ 1 (23 ก.ย. 2562)

151          108,000            108,000 กองชาง P                 108,000

152 100,000 100,000 กองสวัสดิการฯ P  -  - โอนลด 100,000 บาท

เปนยอด 0.00 บาท

153 930,000 930,000 กองสวัสดิการฯ P               134,830  - โอนลด 747,170 บาท

180,000 180,000 กองสวัสดิการฯ P  - เปนยอด 182,830 บาท

400,000 400,000 กองสวัสดิการฯ P  - 

200,000 200,000 กองสวัสดิการฯ P  - 

150,000 150,000 กองสวัสดิการฯ P                 134,830

โครงการจางเหมาบริการผูปฏิบัติงานทําความสะอาดอาคารสํานักงานกองชาง

 - กิจกรรมฝกอบรมเพ่ิมพูนประสิทธิภาพแกนนําศูนยเรียนรูผูสูงอายุและ

โครงการติดตั้งไฟประดับเมือง (ป.1)

7.5 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการจัดทําแผนชุมชน

โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของกลุมพลังมวลชนตางๆ 

7.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

 - กิจกรรมเพ่ิมพูนประสิทธิภาพแกนนําเยาวชนและศึกษาดูงาน 

ศึกษาดูงาน 

7.4 แผนงานสาธารณสุข

โครงการตอเติมอาคารกักสัตว รั้วตาขายพรอมหลังคา

การสงเสริมอาชีพของกลุมสตรี 

 - กิจกรรมศกึษาดูงานดานกระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งและ

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2562

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ที่ โครงการ

แผนป 2562

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

 - กิจกรรมการสรางความเขมแข็งของคณะกรรมการชุมชน 
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แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แลว

เสร็จ

อยู

ระหวาง

ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที่ใชจริง

154 108,000 108,000 สํานักการศึกษา P              89,419.36

155 180,000 180,000 สถานีขนสง P                 180,000

15,276,700    7,386,000 21 4 2 2        4,725,974.63

167,136,290 148,938,390 130 7 7 11 128,427,126.33

โครงการจางเหมาบุคคลปฏิบัติหนาที่งานบันทึกขอมูลและพัฒนา

7.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

หมายเหตุ

ผลการดําเนินงาน

หนวยงาน

รับผิดชอบ

แผนป 2562

โครงการที่

7.8 แผนงานการพาณิชย

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2562

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

รวมทั้ง 7 ยุทธศาสตร 

รวมยุทธศาสตรท่ี 7

ระบบสารสนเทศ 

โครงการจางเหมารักษาความสะอาดสถานีขนสง
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แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แลว

เสร็จ

อยู

ระหวาง

ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที่ใชจริง

1 4,500             4,500               กองคลัง P 4,500                   - สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2

โอนงบประมาณ (10 ม.ิย. 2562)

2 12,500 12,500 กองคลัง P 12,500  - สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2

โอนงบประมาณ (10 ม.ิย. 2562)

3 14,000           14,000             สํานักปลัดฯ P                 14,000

4 92,000           92,000             สํานักปลัดฯ P                 92,000

5 47,000 47,000 สํานักปลัดฯ P                 47,000

6 1,500 1,500 สํานักปลัดฯ P 1,500

7 3,600 3,600 สํานักปลัดฯ P                   3,600

8 9,800 9,800 สํานักปลัดฯ P 8,000                   - สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2

โอนงบประมาณ (10 ม.ิย. 2562)

9 3,000 3,000 สํานักปลัดฯ P 3,000                   - สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 

โอนงบประมาณ (13 ส.ค. 2562)

10 4,500 4,500 สํานักปลัดฯ P 4,500                   - สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2

โอนงบประมาณ (10 ม.ิย. 2562)

11 2,000 2,000 สํานักปลัดฯ P 2,000                   - สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 

โอนงบประมาณ (13 ส.ค. 2562)

12 2,000 2,000 สํานักปลัดฯ P 2,000                   - สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 

โอนงบประมาณ (13 ส.ค. 2562)

พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง (เครื่องละ 2,250 บาท)

พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

เกาอี้ประชุมขาเหล็กพนักพิงบุนวมและที่นั่งเบาะ จํานวน 6 ตัว 

ตูลิ้นชักเหล็ก 4 ชั้น ขนาดไมนอยกวา 46x130 เซนติเมตร จํานวน 4 ตู 

เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมนอยกวา 13,000 บีทียู พรอมติดตั้ง จํานวน 4 เครื่อง 

เกาอี้ทํางาน จํานวน 5 ตัว เกาอี้ตัวละ 2,500 บาท 

หมายเหตุ

(ตั้งแต 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562)

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2562

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ผลการดําเนินงาน

ที่ รายการครุภัณฑ
หนวยงาน

รับผิดชอบ

โตะทํางาน จํานวน 1 ตัว 

แผนป 2562

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

แบบ ผ.03 รายการครุภัณฑ

เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมนอยกวา 36,000 บีทียู พรอมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง 

โทรศัพทสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง 

เกาอี้หนังผนักพิงสูงสวิงล็อคโยกปรับนั่งไดและมีลอหมุนรอบทิศทาง จํานวน 1 ตัว

เกาอี้บารสูงมีพนักพิงหมุนได จํานวน 2 ตัวๆ ละ (1,500 บาท)
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แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แลว

เสร็จ

อยู

ระหวาง

ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที่ใชจริง

13 41,500           41,500             สํานักปลัดฯ P                 41,500  - สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2

โอนงบประมาณ (10 ม.ิย. 2562)

14 34,800           34,800 สํานักปลัดฯ P                 34,800  - สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2

โอนงบประมาณ (10 ม.ิย. 2562)

15 14,000           14,000 สํานักปลัดฯ P 11,453                 - สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2

โอนงบประมาณ (10 ม.ิย. 2562)

16 5,000             5,000 สํานักปลัดฯ P 5,000  - สภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2

โอนงบประมาณ ครั้งที่ 1 (23 ก.ย. 2562)

17 4,000             4,000 สํานักปลัดฯ P 4,000  - สภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2

โอนงบประมาณ ครั้งที่ 1 (23 ก.ย. 2562)

18 52,800           52,800 สํานักปลัดฯ P 52,800  - สภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2

โอนงบประมาณ ครั้งที่ 1 (23 ก.ย. 2562)

19 32,400 32,400 กองวิชาการฯ P                 31,500

จํานวน 1 เครื่อง 

20 23,000           23,000             กองวิชาการฯ P                 22,500

จํานวน 1 เครื่อง 

21 5,000 5,000 กองวิชาการฯ P 3,400

22 3,200,000 3,200,000 สํานักปลัดฯ P 3,171,000  - สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 

โอนงบประมาณ (13 ส.ค. 2562)

เคร่ืองโทรศพัทเคล่ือนที่พรอมซิมการด จํานวน 1 เครื่อง

เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 20,000 บีทียู

เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ  Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู

พรอมติดต้ัง จํานวน 1 เครื่อง

พรอมติดต้ัง จํานวน 1 เครื่อง

ผลการดําเนินงาน

เกาอี้แบบมีพนักพิง จํานวน 2 ตัว 

ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถยนตสวนกลาง 4 ประตู ขับเคล่ือน 2 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,700 ซีซี

จํานวน 2 คันๆ ละ 1,600,000 บาท

พัดลมตั้งพ้ืนแหงน ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท (ค.1)

พัดลมตั้งพ้ืนทรงสูง ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 2,000 บาท (ค.1)

ที่ รายการครุภัณฑ

แผนป 2562
หนวยงาน

รับผิดชอบ
หมายเหตุ

โตะหองประชุม ขนาด 150x60x75 เซนติเมตร จํานวน 12 ตัวๆ ละ 4,400 บาท

(ค.1)

เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมนอยกวา 13,000 บีทียู พรอมคาติดตั้ง 

เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมนอยกวา 24,000 บีทียู พรอมคาติดตั้ง 
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แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แลว

เสร็จ

อยู

ระหวาง

ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที่ใชจริง

23 146,400 146,400 สํานักปลัดฯ P 146,000               - สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2

โอนงบประมาณ (10 ม.ิย. 2562)

24 2,650 2,650 สํานักปลัดฯ P 2,650                   - สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 

โอนงบประมาณ (13 ส.ค. 2562)

25 2,580 2,580 สํานักปลัดฯ P 2,580                   - สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 

โอนงบประมาณ (13 ส.ค. 2562)

26 3,500 3,500 สํานักปลัดฯ P 3,500

27 4,200 4,200 สํานักปลัดฯ P 4,200                   - สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 

โอนงบประมาณ (13 ส.ค. 2562)

28 22,000           22,000             สํานักปลัดฯ P                 22,000

29 30,000           30,000             สํานักปลัดฯ P 30,000                 - สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 

โอนงบประมาณ (13 ส.ค. 2562)

30 16,000           16,000             สํานักปลัดฯ P                 16,000

31 2,500             2,500               สํานักปลัดฯ P                   2,500

32 2,500             2,500               สํานักปลัดฯ P                   2,500  - สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 

โอนงบประมาณ (13 ส.ค. 2562)

อางลางจานอลูมิเนียม 2 หลุม จํานวน 1 อัน 

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 จํานวน 1 เครื่อง

เครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 เครื่อง

เครื่องทําน้ําเย็น ขนาด 1 กอก แบบขวดควํ่า จํานวน 1 เครื่อง

รายการครุภัณฑ

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 จํานวน 1 เครื่อง

แผนป 2562

เครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 เครื่อง

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง

ชุดไมโครโฟนพรอมลําโพงพกพา ประกอบดวย ไมโครโฟนคาดศรีษะและ

ลําโพงขนาดเล็ก จํานวน 1 ชุด 

เครื่องสง เครื่องรับ และไมคหนีบปก จํานวน 1 ชุด

ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

ชุดควบคุมไมคประชุมและแหลงจายไฟฟาสําหรับชุดประชุม ประกอบดวย

ชุดควบคุมไมคประชุมและแหลงจายไฟฟาสําหรับชุดประชุม จํานวน 1 เครื่องๆ ละ

13,000 บาท

ที่

ไมคประชุมชุดประธาน จํานวน 1 ชุดๆ ละ 5,500 บาท

ไมคผูเขารวมประชุม จํานวน 23 ชุดๆ ละ 5,300 บาท

อุปกรณเสริมและสายไฟพรอมคาแรงติดตั้ง 6,000 บาท

ชุดไมโครโฟนไรสายแบบหนีบปกเส้ือสําหรับใชรวมกับโทรศัพทเคล่ือนที่ ประกอบดวย

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ประเภทครุภัณฑงานบาน งานครัว

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
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แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แลว

เสร็จ

อยู

ระหวาง

ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที่ใชจริง

33 2,600             2,600               สํานักปลัดฯ P                   2,600

34 10,000           10,000             สํานักปลัดฯ P 10,000                

35 8,000             8,000               สํานักปลัดฯ P 8,000                   - สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 

โอนงบประมาณ (13 ส.ค. 2562)

36 66,000           66,000             กองวิชาการฯ P 66,000                

37 5,000             5,000                กองวิชาการฯ P 5,000                  

38 7,900             7,900               กองวิชาการฯ P 7,900                  

39 21,000           21,000             กองคลัง P 21,000                

40 2,000 2,000 สํานักปลัดฯ P 2,000                  

41 126,000 126,000 สํานักปลัดฯ P 125,190

42 2,600,000 2,600,000 สํานักปลัดฯ P -  - สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 

โอนงบประมาณ (13 ส.ค. 2562)

43 120,000 120,000 สํานักปลัดฯ P 120,000               - สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 

โอนงบประมาณ (13 ส.ค. 2562)

44 23,000 23,000 สํานักปลัดฯ P 23,000

45 90,000 90,000 สํานักปลัดฯ P 90,000                 - สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 

โอนงบประมาณ (13 ส.ค. 2562)

เรืออลูมิเนียมทองแบน จํานวน 2 ลํา

ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

ชั้นวางเอกสารไม 4 ชั้น จํานวน 4 อัน 

หมายเหตุ

เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง 

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)

จํานวน 1 เครื่อง 

เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 1

เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จํานวน 3 เครื่อง 

จํานวน 1 เครื่อง 

เลื่อยโชยนต  จํานวน 2 เครื่อง 

ที่ รายการครุภัณฑ

แผนป 2562
หนวยงาน

รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

รถยนตบรรทุกเททายติดตั้งเครนไฮดรอลิค ขนาดยกสูงไมนอยกวา 12 เมตร

เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 2 เครื่อง 

พรอมกระเชา จํานวน 1 คัน

เครื่องยนตเรือ จํานวน 1 เครื่อง

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง 

เลื่อยยนตชนิดขับเคลื่อน ดวยเครื่องยนต จํานวน 2 เครื่อง

ประเภทครุภัณฑโรงงาน

4



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แลว

เสร็จ

อยู

ระหวาง

ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที่ใชจริง

46 57,600 57,600             สํานักการศึกษา P 57,600                 - สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 

โอนงบประมาณ (13 ส.ค. 2562)

47 10,000                        10,000 สํานักการศึกษา P -

48 40,000           40,000             สํานักการศึกษา P 40,000                

49 55,000                        55,000 สํานักการศึกษา P                 55,000

50 54,000 54,000 สํานักการศึกษา P 54,000

51 8,000 8,000 สํานักการศึกษา P 8,000

52 32,400 32,400 สํานักการศึกษา P 32,400  - สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 

โอนงบประมาณ (13 ส.ค. 2562)

53 25,000 25,000 สํานักการศึกษา P 25,000  - สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 

โอนงบประมาณ (13 ส.ค. 2562)

54 32,400 32,400 สํานักการศึกษา P 32,400

ศูนยฯ มัสยิดอัลอามีน จํานวน 3 ใบ,ศูนยฯ มัสยิดอะหมาดียะห จํานวน 3 ใบ,

ศูนยฯ วัดโก-ลกเทพวิมล จํานวน 3 ใบ และโรงเรียนเทศบาล 4 จํานวน 3 ใบ

แผนงานการศึกษา

ชุดรับแขก ประกอบดวย เกาอี้ประธาน จํานวน 1 ตัว (ราคาตัวละ 12,000 บาท)

เกาอี้ จํานวน 4 ตัว (เกาอี้ตัวละ 5,500 บาท)

ชั้นวางของ 3 ชั้น ขนาดไมนอยกวา 87x47x30 เซนติเมตร จํานวน 4 ชุด 

(โตะตัวละ 1,350 บาท) โรงเรียนเทศบาล 3

โตะพับขนาด กวาง120xยาวx120xสูง75 เซนติเมตร จํานวน 24 ตัว 

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลอามีน

โรงเรียนเทศบาล 2

โตะพับขนาด 45x180x75 เซนติเมตร จํานวน 24 ตัว โรงเรียนเทศบาล 3

ตูเก็บเสื้อผา จํานวน 4 ใบ สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1

ตูกระจกบานเลื่อน จํานวน 15 ใบ สําหรับศนูยฯ เทศบาล จํานวน 3 ใบ,

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

โตะ จํานวน 4 ตัว (โตะตัวละ 5,900 บาท)

ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 10 ใบ (ใบละ 5,000) โรงเรียนเทศบาล 1

ที่ รายการครุภัณฑ

แผนป 2562
หนวยงาน

รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

พัดลมติดผนังขนาดใบพัด 16 นิ้ว มีสวิตซ แบบสายดึง จํานวน 10 ตัว 

ประเภทครุภัณฑการศึกษา

ตูโชวติดผนัง จํานวน 5 ใบ สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1

5



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แลว

เสร็จ

อยู

ระหวาง

ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที่ใชจริง

55 85,000 85,000 สํานักการศึกษา P 85,000

56 450,000 450,000 สํานักการศึกษา P 450,000  - สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 

โอนงบประมาณ (13 ส.ค. 2562)

57 48,000              48,000 สํานักการศึกษา P                 48,000

58 13,300 13,300 สํานักการศึกษา P 13,300                

59 4,700 4,700 สํานักการศึกษา P 4,700                  

60 40,000 40,000 สํานักการศึกษา P 40,000  - สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 

โอนงบประมาณ (13 ส.ค. 2562)

61 56,000 56,000 สํานักการศึกษา P 56,000  - สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 

โอนงบประมาณ (13 ส.ค. 2562)

62 212,400            212,400 สํานักการศึกษา P 166,800              

63 20,000 20,000 สํานักการศึกษา P                 19,900

จอโปรเจคเตอร แบบขาตั้ง จํานวน 1 เครื่อง สําหรับสํานักการศึกษา 

โทรทัศน แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart จํานวน 4 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 1

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

เครื่องฉาย 3 มิติ จํานวน 2 เครื่อง สําหรับโรงเรียนเทศบาล 4

ที่

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 1 เครื่อง สําหรับสํานักการศึกษา 

ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

รายการครุภัณฑ

ลําโพงกระจายเสียง จํานวน 8 ตัว สําหรับโรงเรียนเทศบาล 4

ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

โตะและเกาอี้นักเรียนประถม จํานวน 300 ชุด (ชุดละ 1,500 บาท)

แผนป 2562
หนวยงาน

รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

ชุดโตะ-เกาอี้อนุบาล จํานวน 50 ชุด สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1

ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอลพรอมที่สัดสวนสูง จํานวน 1 เครื่อง

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลอามีน

6



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แลว

เสร็จ

อยู

ระหวาง

ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที่ใชจริง

64 30,000           30,000             สํานักการศึกษา P 28,037.38  - สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 

โอนงบประมาณ (13 ส.ค. 2562)

65 9,900             9,900               สํานักการศึกษา P 9,252.34  - สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 

โอนงบประมาณ (13 ส.ค. 2562)

66 43,000 43,000 สํานักการศึกษา P                 43,000

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโก-ลกเทพวิมล

67 21,000              21,000 สํานักการศึกษา P                 21,000

68 44,000           44,000             สํานักการศึกษา P 44,000

69 5,000                            5,000 สํานักการศึกษา P                   5,000

70 7,900             7,900               สํานักการศึกษา P                   7,900

71 30,000              30,000 กองสาธารณสุขฯ P 28,500

72 18,000 18,000 กองสาธารณสุขฯ P                 14,600

73 7,000 7,000 กองสาธารณสุขฯ P                   7,000

74 868,000 868,000 กองสาธารณสุขฯ P -  - สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3

โอนงบประมาณ ครั้งที่ 2 (27 ส.ค.2562)

เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 2 เครื่อง สําหรับสํานักการศึกษา 

สําหรับสํานักการศึกษา 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน 

เครื่องเลนสนาม (ชุดอุโมงครถไฟผจญภัย) จํานวน 1 ชุด 

เครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง 

เกาอี้พลาสติก จํานวน 100 ตัว

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร ชนิดขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 1 

รายการครุภัณฑ

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

รถตัดหญา 4 ลอ เข็นอัติโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 4

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง 

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

จํานวน 1 เครื่อง สําหรับสํานักการศึกษา 

แผนป 2562

ประเภทครุภัณฑกีฬา

ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว

เตาแกส จํานวน 1 เตา โรงเรียนเทศบาล 2

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 จํานวน 2 เครื่อง 

ที่

ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

แผนงานสาธารณสุข

โตะคอมพิวเตอรพรอมเกาอี้แบบมีพนักพิง จํานวน 2 ชุด 

7



แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แลว

เสร็จ

อยู

ระหวาง

ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที่ใชจริง

75 53,500 53,500 กองสาธารณสุขฯ P                 53,500

76 8,600 8,600 กองสาธารณสุขฯ P                   8,600

77 32,000 32,000 กองสาธารณสุขฯ P                 32,000

78 8,700             8,700               กองชาง P                   8,700

79 7,600             7,600               กองชาง P                   7,600

80 1,980,000       1,980,000         กองสาธารณสุขฯ P 1,978,000            

81 2,700,000       2,700,000         กองสาธารณสุขฯ P -  - สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3

โอนงบประมาณ ครั้งที่ 2 (27 ส.ค.2562)

82 15,000           8,300               กองชาง P -  - สภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2

โอนงบประมาณ ครั้งที่ 1 (23 ก.ย. 2562)

83 4,000             3,900               กองชาง P -  - สภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2

โอนงบประมาณ ครั้งที่ 1 (23 ก.ย. 2562)

84 5,900             5,900               กองชาง P 5,885                  

85 11,500           11,500             กองชาง P -  - สภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2

โอนงบประมาณ ครั้งที่ 1 (23 ก.ย. 2562)

ที่ รายการครุภัณฑ
หนวยงาน

รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

แผนป 2562

เคร่ืองซักผา 2 ถัง ขนาดซักไมนอยกวา 14 กิโลกรัม จํานวน 1 เครื่อง

เครื่องทําน้ําเย็น จํานวน 1 เครื่อง

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 2 เครื่อง

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง

ตูเหล็กเก็บเอกสารบานกระจกเล่ือน จํานวน 2 ตู

เกาอี้ทํางานมีพนักพิงหุมหนัง จํานวน 3 ตัว (ตัวละ 2,900 บาท)

รถดูดสิ่งปฏิกูล จํานวน 1 คัน

ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว

เล่ือยโซยนต จํานวน 1 เครื่อง

ประเภทครุภัณฑโรงงาน

ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถยนตบรรทุกแบบกระบะเททาย จํานวน 1 คัน

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

ตูเชื่อมไฟฟา (แบบมือถือ) จํานวน 1 ตู 

ชุดอุปกรณยิงยาสลบสําหรับสัตว จํานวน 1 ชุด 
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แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แลว

เสร็จ

อยู

ระหวาง

ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที่ใชจริง

86 7,300             7,300               กองชาง P -  - สภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2

โอนงบประมาณ ครั้งที่ 1 (23 ก.ย. 2562)

87 66,000          66,000            กองชาง P  - สภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2

ครั้งที่ 1 (23 ก.ย. 2562)

44,000             P 44,000                

22,000             P -

โอนงบประมาณ

88            60,000 30,000             กองชาง P -  - สภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2

โอนงบประมาณ ครั้งที่ 1 (23 ก.ย. 2562)

89 12,500 10,000            กองชาง P  - สภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2

5,000               P 5,000                  ครั้งที่ 1 (23 ก.ย. 2562)

5,000               P -

โอนงบประมาณ

90 8,000 8,000               กองชาง P -  - สภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2

โอนงบประมาณ ครั้งที่ 1 (23 ก.ย. 2562)

91 6,300             6,300               กองชาง P -  - สภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2

โอนงบประมาณ ครั้งที่ 1 (23 ก.ย. 2562)

แผนป 2562
หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จํานวน 3 เครื่อง

 (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1 จํานวน 2 เครื่อง

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1 จํานวน  เครื่อง

เครื่องสํารองไฟ จํานวน 5 เครื่อง (เครื่องละ 2,500)

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก พรอมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ 

เครื่องสํารองไฟ จํานวน 2 เครื่อง

รายการครุภัณฑ

(เครื่องละ 22,000 บาท) 

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จํานวน 1 เครื่อง

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 จํานวน 2 เครื่อง

(เครื่องละ 30,000 บาท)

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

สวานไฟฟาชารจไดไรสาย จํานวน 1 เครื่อง (ค.1)

เครื่องสํารองไฟ จํานวน 2 เครื่อง
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แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แลว

เสร็จ

อยู

ระหวาง

ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที่ใชจริง

92 7,600             7,600               กองชาง P -  - สภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2

โอนงบประมาณ ครั้งที่ 1 (23 ก.ย. 2562)

93 24,000           24,000             กองชาง P -  - สภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2

โอนงบประมาณ ครั้งที่ 1 (23 ก.ย. 2562)

94 437,000         437,000           กองชาง P - สภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2

โอนงบประมาณ ครั้งที่ 1 (23 ก.ย. 2562)

95 39,000           39,000             กองชาง P 39,000                 - สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2

โอนงบประมาณ (10 ม.ิย. 2562)

96 495,000         495,000           กองชาง P 495,000               - สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2

โอนงบประมาณ (10 ม.ิย. 2562)

97 199,000         199,000           กองชาง P 199,000               - สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2

โอนงบประมาณ (10 ม.ิย. 2562)

98 7,200                            7,200 กองสวัสดิการฯ P                   7,200

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

ซุมเฉลิมพระเกียรติฯ ขนาด 1.40 x 2.00 เมตร พรอมติดตั้ง จํานวน 1 ซุม 

ประเภทครุภัณฑอื่นๆ

โตะคอมพิวเตอร จํานวน 4 ตัว 

ซุมเฉลิมพระเกียรติฯ ขนาด 1.90 x 3.10 เมตร พรอมติดตั้ง 

จํานวน 5 ซุมๆ ละ 99,000 บาท

ตอชุด จํานวน 2 ชุด (ค.1)

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ประเภทครุภัณฑกอสราง

ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ราคา 12,000 บาท ตอชุด จํานวน 2 ชุด (ค.1)

ที่ รายการครุภัณฑ

แผนป 2562

เกาอี้สนามสวนสาธารณะ จํานวน 50 ตัวๆ ละ 8,740 บาท

ซุมเฉลิมพระเกียรติฯ ขนาด 2.10 x 3.20 เมตร + 1.90 x 3.10 พรอมติดต้ัง

ตามแบบที่กําหนด จํานวน 1 ซุม 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร

โนตบุกแบบสิทธิการใชงาน ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ราคา 3,800 บาท
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แผนพัฒนาฯ เทศบัญญัติฯ
แลว

เสร็จ

อยู

ระหวาง

ยังไมได

ดําเนินการ

ยกเลิก

โครงการ
งบประมาณที่ใชจริง

99 7,500             7,500               กองสวัสดิการฯ P                   7,500

100 10,000           10,000             กองสวัสดิการฯ P                 10,000

101 อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 3 เครื่อง  2,100             2,100               กองสวัสดิการฯ P 2,100                   - สภาสามัญ สมัยแรก

โอนงบประมาณ (11 ม.ีค. 2562)

102 17,000           17,000             กองสาธารณสุขฯ P                 16,000

103 20,000           20,000             สถานีขนสง P 20,000                

104 20,000           20,000             สถานธนานุบาล P -

105 824,600         824,600           สถานีขนสง P               634,000

106 75,000           75,000             สถานธนานุบาล P                 74,500

107 40,000           40,000             สถานธนานุบาล P 33,000                 - สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1

โอนงบประมาณ (28 ม.ค. 2562)

108 9,000             9,000               สถานธนานุบาล P 6,600                   - สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2

โอนงบประมาณ (10 ม.ิย. 2562)

16,471,230    16,431,930 91 11 4 2 9,368,747.72      

เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 3 เครื่อง 

เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง 

(เครื่องละ 700 บาท)  

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

รวมครุภัณฑ 108 รายการ

เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาดไมนอยกวา 12,000 บีทียู 

ตูเหล็กเก็บแบบฟอรม ขนาดไมนอยกวา 15 ลิ้นชัก จํานวน 5 ใบ 

เครื่องขัดพ้ืนใชไฟฟาพรอมอุปกรณ จํานวน 1 เครื่อง 

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขายแบบมุมมองคงท่ีสาํหรับติดต้ังภายในอาคาร

จํานวน 16 ตัว พรอมอุปกรณและคาแรงติดตั้ง 

กลองโทรทัศนวงจรปด ไมนอยกวา 2 ลานพิกเซล จํานวน 7 ตัว 

กลองโทรทัศนวงจรปดไมนอยกวา 4 ลานพิกเซล จํานวน 1 ตัว 

ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

แผนงานการพาณิชย

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA จํานวน 3 เครื่อง (เครื่องละ 3,000 บาท)

ระบบสัญญาณเตือนภัย แจงเหตุพรอมติดต้ัง จํานวน 1 ระบบ

จํานวน 1 เครื่อง 

ที่ รายการครุภัณฑ

แผนป 2562
หนวยงาน

รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
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