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คํานํา 
  ด�วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว#าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค)กรปกครองส#วนท�องถ่ิน 
พ.ศ.2548 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข�อ 29 ได�กําหนดให�
มีการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค)กรปกครองส#วนท�องถ่ิน โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนามีหน�าที่ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค)กรปกครองส#วน
ท�องถ่ิน ซึ่งคณะกรรมการจะต�องดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได�จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต#อผู�บริหารท�องถ่ิน เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต#อสภาท�องถ่ิน และคณะกรรมการ
พัฒนาท�องถ่ิน พร�อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบใน      
ที่เปCดเผยภายในสิบห�าวันนับแต#วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล#าวและต�องปCดประกาศไว�เปDน
ระยะเวลาไม#น�อยกว#าสามสิบวันโดยอย#างน�อยป�ละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาเทศบาลเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  
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ส�วนท่ี ๑ 
หลักการและเหตุผล 

 

  การนําแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561-2564) สู#กระบวนการของการแปลงแผนพัฒนา
ท�องถ่ินสี่ป�ไปสู#การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกได�ดําเนินการ
ตามแนวทางระเบียบกระทรวงมหาดไทยว#าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค)กรปกครองส#วนท�องถ่ิน       
พ.ศ.2548 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยมีรายละเอียดข้ันตอนและ
วิธีการปฏิบัติดังต#อไปน้ี 
 

1.การนําแผนพัฒนาไปสู�การปฏิบัติ 
  การนําแผนพัฒนาไปสู#การปฏิบัติ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกมีการดําเนินการตามข�อกําหนด
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยทีเกี่ยวข�อง โดยผู�บริหารท�องถ่ินใช�แผนที่อนุมัติแล�ว และนําไปปฏิบัติ แจ�งสภา
ท�องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ อําเภอ หน#วยงานที่เกี่ยวข�อง และประกาศให�ประชาชน
ในท�องถ่ินทราบ และใช�แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561-2564) เปDนกรอบในการจัดทํางบประมาณ
รายจ#ายประจําป� งบประมาณรายจ#ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม และให�มีการจัดทําแผนดําเนินงาน 
เพ่ือให�มีการระบุช#วงระยะเวลาในการดําเนินการของแต#ละโครงการ/กิจกรรมตามที่ได�รับการจัดสรร
งบประมาณ ดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ เพ่ือให�แนวทางการดําเนินงานในป�งบประมาณน้ันขององค)กร
ปกครองส#วนท�องถ่ิน มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน เพ่ือลดความซ้ําซ�อนของโครงการ และข้ันตอน
ท�ายสุดของการนําแผนพัฒนาไปสู#การปฏิบัติ คือการทําการติดตามประเมินผลความก�าวหน�าของโครงการ  
 

๒.ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เปDนไปตามระเบียบ
กระทรวงหมาดไทยว#าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค)กรปกครองส#วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548 แก�ไขเพ่ิมเติม   
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  
 

  2.1 ให�ผู�บริหารท�องถ่ินแต#งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
ประกอบด�วย  
  1)  สมาชิกสภาท�องถ่ินที่สภาท�องถ่ินคัดเลือก จํานวน 3 คน (กรรมการ) 
  2)  ผู�แทนประชาคมท�องถ่ินที่ประชาคมท�องถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน (กรรมการ) 
  3) ผู�แทนหน#วยงานที่เกี่ยวข�องที่ผู�บริหารท�องถ่ินคัดเลือกจํานวน 2 คน (กรรมการ) 
  4) หัวหน�าส#วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน (กรรมการ) 
  ๕) ผู�ทรงคุณวุฒิที่ผู�บริหารท�องถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน (กรรมการ) 
 

  โดยให�คณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทําหน�าที่ เปDนประธานคณะกรรมการ           
และกรรมการอีกคนหน่ึงเปDนเลขานุการของคณะกรรมการ 

 

กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (๕) ให�มีวาระอยู#ในตําแหน#งคราวละสี่ป�และอาจได�รับ
การคัดเลือกอีกได� เปDนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว#าด�วยการจัดทาํแผนพัฒนาขององค)กรปกครองส#วน
ท�องถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข�อ 11 
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  2.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน มีอํานาจหน�าที่ ดังน้ี 
1) กําหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน  

ต#อผู�บริหารท�องถ่ิน เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต#อสภาท�องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา
ท�องถ่ิน พร�อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบ       
ในที่เปCดเผยภายในสิบห�าวันนับแต#วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล#าว และติดประกาศไว�เปDนระยะเวลา
ไม#น�อยกว#าสามสิบวันโดยอย#างน�อยป�ละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป� เปDนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว#าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค)กรปกครองส#วนท�องถ่ิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.2561      
ข�อ 12 

4) แต#งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช#วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรจากอํานาจ
หน�าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค)กรปกครองส#วนท�องถ่ินที่ได�ให�อํานาจใน
การกําหนดแนวทางและวิธีการข้ันตอนในการประเมินผลแผนพัฒนาในส#วนของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก      
ได�กําหนดรูปแบบและวิธีการข้ันตอนการประเมินไว�ดังน้ี 

 

4.1 จะทําการประเมินผลเมื่อมีการดําเนินโครงการแล�วเสร็จโดยรวบรวมทั้งผลการ
ดําเนินงานโครงการ งบประมาณที่ได�รับอนุมัติเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ใช�จริง ปJญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึน
หลักฐาน/แหล#งข�อมูลที่ใช�ประกอบการประเมินผลประโยชน)/ผลที่คาดว#าจะได�รับจากโครงการบันทึกลงใน
ระบบสารสนเทศการบรหิารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช�จ#ายงบประมาณขององค)กรปกครอง
ส#วนท�องถ่ิน (e-plan) 

4.2 ทําการเก็บรวบรวมข�อมูลประมวลผลและวิเคราะห)ข�อมูลต#อคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก แล�วรายงานผลพร�อมข�อเสนอแนะต#อคณะผู�บริหารเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก และเสนอสภาเทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก คณะกรรมพัฒนาเทศบาลเมอืงสไุหงโก-ลกทราบและ
ปCดประกาศให�ประชาชนทราบโดยทั่วกันต#อไป 
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ตามคําสั่งเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ที่ 947/2560 เรื่องแต#งต้ังคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สั่ง ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2560 ประกอบด�วย       

 

1.นายกิตติ  หวังธรรมมั่ง (ผู�ทรงคุณวุฒิ)    ประธานกรรมการ 
2.นายเกษม  บุญทิพย) (สมาชิกสภาเทศบาล)   กรรมการ 

๓.นายเรวัต  อุมา (สมาชิกสภาเทศบาล)    กรรมการ 

๔.นายธนภัทร  พีรนันทสทิธ์ิ (สมาชิกสภาเทศบาล)   กรรมการ 
5.นายดุสิต  บุญจุน (ผู�แทนประชาคมเมือง)    กรรมการ 
6.นายเจWะบือราเฮง  ดอเลาะ (ผู�แทนประชาคมเมือง)           กรรมการ 
7.ผู�แทนโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก     กรรมการ 
8.ผู�แทนเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒   กรรมการ 
9.นายไพรัตน)  คงหมั่น (ผู�อํานวยการกองช#าง)   กรรมการ 
10.นายพิชัย  ทองชมพูนุช (ผู�ทรงคุณวุฒิ)    กรรมการ 
11.นายสหพงศ)  พรหมสทุธ์ิ (ผู�อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน) กรรมการและเลขานุการ 

 

  อํานาจหน�าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๑.กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๒.ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๓.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว#าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค)กรปกครองส#วนท�องถ่ิน 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได�ยกเลิกความใน (๓) ของข�อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว#าด�วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค)กรปกครองส#วนท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว#า
ด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค)กรปกครองส#วนท�องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และให�ใช�ความต#อไปน้ีแทน 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินต#อผู�บริหารท�องถ่ิน 
เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต#อสภาท�องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน พร�อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในที่เปCดเผยภายในสิบห�าวันนับแต#วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล#าว และต�องปCดประกาศไว�เปDนระยะเวลาไม#น�อยกว#าสามสิบวันโดยอย#างน�อยป�ละ
หน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป� 

๔.แต#งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช#วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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๓. แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

  แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามคู#มือการติดตามและประเมินผลการ
จัดทําและแปลงแผนไปสู#การปฏิบัติขององค)กรปกครองส#วนท�องถ่ิน โดยกรมส#งเสริมการปกครองส#วนท�องถ่ิน 

  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได�ดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ประจําป� 
๒๕๖๑ โดยใช�แบบในการประเมินผล คือ 

แบบท่ี 1 เรื่องที่ ๑ แบบช#วยกํากับการจัดทําแผนพัฒนาขององค)กรปกครองส#วนท�องถ่ิน 
เปDนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาขององค)กรปกครองส#วนท�องถ่ิน เรื่องที่ ๒ แบบประเมินผล
ยุทธศาสตร)เพ่ือความสอดคล�องแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561-2564) เรื่องที่ ๓ แบบประเมินผล
โครงการเพ่ือความสอดคล�องแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561-2564) แบบประเมินทั้ง ๓ เรื่องจะทําการ
ประเมินหลังจากที่องค)กรปกครองส#วนท�องถ่ินได�ประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป�แล�ว 

แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค)กรปกครองส#วนท�องถ่ินโดยมีวัตถุประสงค)
เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร)ขององค)กรปกครองส#วนท�องถ่ิน ภายใต�แผนพัฒนาท�องถ่ิน  
สี่ป� (พ.ศ.2561-2564) โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ ๓ เดือน 
เริ่มต้ังแต#สิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม ไตรมาสที่ ๑,(เดือนมกราคม - มีนาคม) ไตรมาสที่ ๒,
(เดือนเมษายน - มิถุนายน) ไตรมาสที่ ๓ และ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) ไตรมาสที่ ๔ 

แบบท่ี ๓ แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร) เปDนแบบประเมนิ
ตนเองโดยมีวัตถุประสงค)เพ่ือใช�ประเมินผลการดําเนินงานขององค)กรปกครองส#วนท�องถ่ินตามยุทธศาสตร)     
ที่กําหนดไว� และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานป�ละ ๑ ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดป�งบประมาณ  

แบบที่ ๓/๒ เปDนแบบประเมินผลความพึงพอใจ ต#อผลการดําเนินงานขององค)กรปกครอง
ส#วนท�องถ่ินในภาพรวม โดยกําหนดให�มีการเก็บข�อมูลป�ละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดป�งบประมาณ  

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต#อผลการดําเนินงานขององค)กรปกครองส#วนท�องถ่ิน
ในแต#ละยุทธศาสตร) โดยกําหนดให�มีการเก็บข�อมูลป�ละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดป�งบประมาณ 
 

4. การกําหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามความก�าวหน�าผลของการดําเนินงานของโครงการเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จะมีการ
ติดตามทุกๆ 3 เดือน เริ่มต้ังวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 จนถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2561 
โดยเริ่มจาการติดตามโครงการที่ดําเนินการแล�วเสร็จ โครงการที่อยู#ระหว#างดําเนินการ โครงการที่ยังไม#ได�
ดําเนินการ โครงการที่ยกเลิก และสาเหตุของการยกเลิกโครงการ สรุปผลสําเร็จความก�าวหน�าของโครงการ
และรายงานผลการติดตามและประเมินผลป�ละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป� รายงานผลและเสนอ
ความคิดเห็นซึ่งได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต#อผู�บริหารท�องถ่ิน เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ิน
นําเสนอสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก คณะกรรมพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และปCดประกาศให�
ประชาชนทราบ เพ่ือสร�างกระบวนการตรวจสอบให�เกิดความโปร#งใส  
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๕. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค)กรปกครองส#วนท�องถ่ินมีอํานาจ
หน�าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต#อผู�บริหารท�องถ่ิน 
เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต#อสภาท�องถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาขององค)กรปกครองส#วนท�องถ่ินโดยอย#าง
น�อยป1ละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกป1  
 
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในที่เปCดเผย
ภายในสิบห�าวันนับแต#วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล#าวและต�องปCดประกาศไว�เปDนระยะเวลาไม#น�อย
กว#าสามสิบวัน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผู�บริหาร
ท�องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ภายในเดือนธันวาคมของทุกป� 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู�บริหาร
ท�องถิ่น 

สภาท�องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข�อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู�บริหาร
ท�องถิ่น 

 
เสนอ เสนอ 

ตั้งข�อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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ส�วนท่ี ๒ 
แผนยุทธศาสตร5 วิสัยทัศน5 จุดมุ�งหมาย และแนวทางการพัฒนา 

 

 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกได�จัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561-2564) ให�มีความ
สอดคล�องกับแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส และยุทธศาสตร)การพัฒนาขององค)กรปกครองส#วนท�องถ่ินในเขต
จังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร)เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และแผนชุมชน ให�สามารถบูรณาการได�อย#างมี
ประสิทธิภาพและสามารถใช�เปDนแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจ#ายและแผนการดําเนินงาน 
  

แผนพัฒนาท7องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
 

  ๑.วิสัยทัศน5 
“สุไหงโก-ลก เมืองแห#งการศึกษา กีฬาและท#องเที่ยว คุณภาพชีวิตประชาชนดี มีโครงสร�าง

พ้ืนฐานได�มาตรฐาน” 
 

 ๒.พันธกิจ 
  ๑. พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร 
  ๒. ส#งเสริมอาชีพ งานสวัสดิการชุมชน การจัดการศึกษา การปฏิบัติงานของศูนย)ปฏิบัติการ
ต#อสู�เพ่ือเอาชนะยาเสพติด กีฬา นันทนาการและการสาธารณสุข ตลอดทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือรองรับ
เข�าสู#ประชาคมอาเซียน 
  ๓. ส#งเสริมประชาธิปไตย การมีส#วนร#วมของประชาชน การปbองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และการรักษาความสงบเรียบร�อยของท�องถ่ิน 
  ๔. ส#งเสริมการตลาด การค�า กางลงทุน เมืองชายแดน การท#องเที่ยว เพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียน ตลอดทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ)ชุมชน โครงการตามแนวพระราชดําริ และหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๕. อนุรักษ) ฟefนฟู และสร�างจิตสํานึกในการอนุรักษ)ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม      
การปรับปรุงภูมิทัศน) การกําจัดขยะ สิ่งปฏิกูล บําบัดนํ้าเสีย 
  ๖. อนุรักษ) ฟefนฟู จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุ โบราณสถาน ภูมิปJญญา
ท�องถ่ิน ทํานุบํารุงศาสนา และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
  ๗. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค)กรตามหลักธรรมาภิบาล 
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ยุทธศาสตร5การพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
๗ ยุทธศาสตร5การพัฒนา ๓๗ แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร5ท่ี ๑  ด7านโครงสร7างพ้ืนฐาน 
 ๑.๑ ก#อสร�าง บุกเบิก ปรบัปรุง  บํารงุรักษาทางคมนาคม  สะพาน  เข่ือน  ระบบระบายนํ้า 
 ๑.๒ สร�างและปรบัปรุงแหล#งนํ้าอุปโภค  บริโภค 
 ๑.๓ จัดทําผงัเมืองรวมจงัหวัด ผังเมืองและผังตําบล 
 ๑.๔ พัฒนาและปรบัปรุงระบบจราจร 
 ๑.๕ จัดให�มีไฟฟbาและระบบโทรคมนาคมอย#างทั่วถึง 
ยุทธศาสตร5ท่ี ๒  ด7านงานส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๒.๑ ส#งเสริมและสนับสนุนการสร�างงานสร�างอาชีพแบบย่ังยืนให�กับประชาชนในท�องถ่ิน 
 ๒.๒ ส#งเสริมงานด�านสังคมสงเคราะห)และสวัสดิการชุมชนแก#ผู�ด�อยโอกาสทางสังคม 
 ๒.๓ ส#งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย  โดยสนับสนุนให�ประชาชนมีส#วนร#วม      
ในการจัดการศึกษา 
 ๒.๔ ส#งเสริมศักยภาพศูนย)ปฏิบัติการการต#อสู�เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
 ๒.๕ ส#งเสริมด�านการออกกําลังกาย  การกีฬา  และนันทนาการ 
 ๒.๖ ส#งเสริมการปbองกัน  รักษา  ควบคุมโรค  ตลอดจนการพัฒนาด�านการสาธารณสุข 
 ๒.๗ ส#งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ือรับรองการเข�าสู#ประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร5ท่ี ๓  ด7านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร7อย 
 ๓.๑ ส#งเสริมให�ความรู�   ความเข�าใจ  แก#ประชาชน  เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย 
 ๓.๒ พัฒนาศักยภาพของท�องถ่ินในการปbองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบ
เรียบร�อยในท�องถ่ิน 
 ๓.๓ เสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชนให�มีส#วนร#วมในการรักษาความสงบเรียบร�อยในท�องถ่ิน 
 ๓.๔ ส#งเสริมให�ผู�นําศาสนาเข�ามามีบทบาทเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแก�ปJญหาความมั่นคง 
ยุทธศาสตร5ท่ี ๔  ด7านการวางแผน  การส�งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  และการท�องเท่ียว 
 ๔.๑ ส#งเสริมการตลาด  การค�า  การลงทุนในท�องถ่ิน  และเมืองชายแดนเพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียน 
 ๔.๒ ส#งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ)ในท�องถ่ิน 
 ๔.๓ ส#งเสริมให�ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔.๔ พัฒนาส#งเสริมการท#องเที่ยวและแหล#งท#องเที่ยวเชิงอนุรักษ)เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
 ๔.๕ ส#งเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ 
ยุทธศาสตร5ท่ี ๕  ด7านการบริหารจัดการและการอนุรักษ5ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล7อม 
 ๕.๑ อนุรักษ)และฟefนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
 ๕.๒ ส#งเสริม  สนับสนุนให�ประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการร#วมกันอนุรักษ)ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม 
 ๕.๓ ปรับปรงุภูมิทัศน)ในชุมชนและเมือง 
 ๕.๔ จัดทําระบบกําจัดขยะและสิง่ปฏิกลูตลอดจนระบบบําบดันํ้าเสีย 
 ๕.๕ ส#งเสริมและสนับสนุนการใช�พลงังานทดแทน 
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ยุทธศาสตร5ท่ี ๖  ด7านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปGญญาท7องถ่ิน 
 ๖.๑ ส#งเสริมการอนุรกัษ)  ฟefนฟู  สืบทอดจารีตประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 
 ๖.๒ ส#งเสริมและสนับสนุนภูมปิJญญาท�องถ่ิน  และปูชนียบุคคล 
 ๖.๓ เสริมสร�างและทํานุบํารงุศาสนาตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท�องถ่ิน 
 ๖.๔ ส#งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ)โบราณวัตถุและโบราณสถานในท�องถ่ิน 
 ๖.๕ ส#งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ของเด็ก  เยาวชนและประชาชน 
ยุทธศาสตร5ท่ี ๗  ด7านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๗.๑ พัฒนาความรู�ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก#บุคลากรในองค)กร 
 ๗.๒ พัฒนาปรับปรงุจัดหาเครื่องมือ  เครือ่งใช�  ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
 ๗.๓ พัฒนาปรับปรงุระบบบรหิารจัดการองค)กรตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๗.๔ ปรับปรงุและสร�างระบบการให�บริการที่ทันสมัย  รวดเร็ว  และมีประสทิธิภาพ 
 ๗.๕ ส#งเสริมและสร�างทัศนคติที่ดีต#อการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
 ๗.๖ พัฒนาส#งเสรมิระบบการประชาสมัพันธ)และเผยแพร#การดําเนินงานขององค)กรเพ่ือรองรบั
ประชาคมอาเซียน 
 

แผนงานพัฒนาฯ 
- แผนงานบรหิารงานทั่วไป 
- แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสังคมสงเคราะห) 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
- แผนงานงบกลาง 
- แผนงานการพาณิชย) 
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ส�วนท่ี ๓ 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบท่ี ๑ แบบท่ี ๒ และแบบท่ี ๓/๑  

 

  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกได�กําหนด
เครื่องมือ อุปกรณ) สิ่งที่ใช�เปDนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผลของโครงการ เพ่ือใช�ในการรวบรวมข�อมูล
แผนพัฒนาที่ได�กําหนดข้ึน ซึ่งมีผลต#อการพัฒนาท�องถ่ิน ข�อมูลดังกล#าวเปDนในรูปแบบเชิงปริมาณ มีความ
จําเปDนและสําคัญในการนํามาหาค#าและผลประโยชน)ที่ได�รับจากแผนพัฒนา เปDนแบบติดตามประเมินผล
โครงการสําหรับแผนพัฒนา เพ่ือให�สอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร)และโครงการ แบบตัวบ#งช้ีของการปฏิบัติงาน
แบบบันทึกข�อมูลแบบรายงานเพ่ือนําไปวิเคราะห)ทางสถิติและการหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบต#างๆ ที่สอดคล�อง
กับบริบทของท�องถ่ิน โดยใช�เครื่องมือในการติดตามโครงการของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 (ระหว#างเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2561) คือการ
ประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช�แบบติดตามและประเมินผลแบบ ๑ แบบที่ ๒ และ ๓/๑ ตามคู#มือกรมการ
ปกครองส#วนท�องถ่ิน ซึ่งมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผลดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบท่ี ๑     แบบช�วยกํากับการจัดทําแผนพัฒนาของท7องถ่ินโดยตัวเอง 
 
คําชี้แจง : แบบที่ ๑ เปDนแบบประเมินตนเองในการจัดทําพัฒนาของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก โดยจะทําการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได�ประกาศใช�แผนพัฒนาแล�ว 
ชื่อองค5กรปกครองส�วนท7องถ่ิน เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินงาน 
ไม�มีการ

ดําเนินงาน 
ส�วนท่ี ๑ คณะกรรมการพัฒนาท7องถ่ิน   
๑. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน �  
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน 

�  

๓. มีการจัดประชุมอย#างต#อเน่ือง �  
๔. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน �  
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน �  
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินและประชาคมท�องถ่ินพิจารณาร#าง
แผนพัฒนา 

�  

ส�วนท่ี ๒ การจัดทําแผนพัฒนาท7องถ่ิน   
๗. มีการรวบรวมข�อมูลและปJญหาสําคัญของท�องถ่ินมาจัดทาํฐานข�อมูล �  
๘. มีการเปCดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส#วนร#วมในการจัดทาํแผนพัฒนา �  
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ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินงาน 
ไม�มีการ

ดําเนินงาน 
๙. มีการวิเคราะห)ศักยภาพของท�องถ่ิน (swot) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท�องถ่ิน 

�  

๑๐. มีการกําหนดวิสัยทัศน)และภารกจิหลักการพัฒนาท�องถ่ินที่สอดคล�อง
กับศักยภาพของท�องถ่ิน 

�  
 
 

๑๑. มีการกําหนดวิสัยทัศน)และภารกจิหลักการพัฒนาท�องถ่ินที่สอดคล�อง
กับยุทธศาสตร)จงัหวัด 

�  

๑๒. มีการกําหนดจุดมุ#งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน �  
๑๓. มีการกําหนดเปbาหมายการพัฒนาท�องถ่ิน �  
๑๔. มีการกําหนดยุทธศาสตร)การพัฒนา แนวทางการพัฒนา แผนงาน �  
๑๕. มีการกําหนดยุทธศาสตร)การพัฒนาทีส่อดคล�องกบัยุทธศาสตร)ของ
จังหวัด 

�  

๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช�แผนพัฒนา �  
๑๗. มีการจัดทําบญัชีกลุ#มโครงการในแผนพัฒนา �  
๑๘. มีการกําหนดรปูแบบการติดตามประเมินแผนพัฒนา �  
19. มีการมกีารทบทวน เพ่ิมเติมหรอืเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาหรือไม# �  

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
มีการดําเนินการครบทัง้ ๑๙ ข�อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนติดตามประจําป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 หน�า 12 

 

 
แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก รายไตรมาส ( ๓ เดือน) 

คําชี้แจง : แบบที่ ๒ เปDนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค) เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
ท�องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก โดยกําหนดระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานทุกๆ ๓ เดือน ดังน้ี 
รายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม) ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม-มีนาคม)  
  ไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน-มิถุนายน) ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม-กันยายน) 
 
ส�วนท่ี ๑ ข7อมูลท่ัวไป 
๑. ช่ือ องค)กรปกครองส#วนท�องถ่ิน  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
๒. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาส 
 (๑) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม -  ธันวาคม)  (๒) ไตรมาส ๒ (มกราคม - มีนาคม) 
 (๓) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน)  (๔) ไตรมาส ๔ (กรกฎาคม - กันยายน) 
ส�วนท่ี  ๒  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท7องถ่ินสี่ป1 
2.1 จํานวนโครงการพัฒนา/ครุภัณฑ5 และงบประมาณตามแผนพัฒนาท7องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ.2561-2564) 
 

ยุทธศาสตร5 
ป1ที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖1 ป1ที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖2 ป1ที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖3 ป1ที่ 4 พ.ศ.๒๕๖4 รวม 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร5ที่ ๑ 
ด�านโครงสร�างพื้นฐาน 

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

ยุทธศาสตร5ที่ ๒  
ด�านงานส#งเสรมิคณุภาพชีวิต 

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

ยุทธศาสตร5ที่ ๓ 
ด�านการจัดระเบียบชุมชน/ 
สังคมและการรักษาความสงบ
เรยีบร�อย 

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

ยุทธศาสตร5ที่ ๔  
ด�านการวางแผน การส#งเสรมิ 
การลงทุนพาณชิยกรรม 
และการท#องเท่ียว 

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

ยุทธศาสตร5ที่ ๕  
ด�านการบริหารจัดการและ 
การอนุรักษ)ทรัพยากรธรรมชาติ  
และส่ิงแวดล�อม 

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

ยุทธศาสตร5ที่ ๖  
ด�านศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีตประเพณีและภูมิปJญญา
ท�องถิ่น 

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

ยุทธศาสตร5ที่ ๗  
ด�านการบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

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

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

ครุภัณฑ5สําหรับที่ไม�ได7
ดําเนินการตามโครงการ 

พัฒนาท7องถ่ิน 

ป1ที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖1 ป1ที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖2 ป1ที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖3 ป1ที่ 4 พ.ศ.๒๕๖4 รวม 
จํานวน
ครุภัณฑ5 

งบประมาณ 
จํานวน
ครุภัณฑ5 

งบประมาณ 
จํานวน
ครุภัณฑ5 

งบประมาณ 
จํานวน
ครุภัณฑ5 

งบประมาณ 
จํานวน
ครุภัณฑ5 

งบประมาณ 

ครภุัณฑ) 80 9,030,400 35 1,993,500 36 6,323,700 16 2,429,300 167 19,776,900 
รวม 80 9,030,400 35 1,993,500 36 6,323,700 16 2,429,300 167 19,776,900 
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2.2 จํานวนโครงการพัฒนา/ครุภัณฑ5 และงบประมาณตามแผนพัฒนาท7องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ.2561-2564)     
เพ่ิมเติมคร้ังท่ี ๑ พ.ศ.2560 

ยุทธศาสตร5 
ป1ที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖1 ป1ที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖2 ป1ที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖3 ป1ที่ 4 พ.ศ.๒๕๖4 รวม 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร5ที่ ๑ 
ด�านโครงสร�างพื้นฐาน 

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

ยุทธศาสตร5ที่ ๒  
ด�านงานส#งเสรมิคณุภาพชีวิต 

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

ยุทธศาสตร5ที่ ๔  
ด�านการวางแผน การส#งเสรมิ 
การลงทุนพาณชิยกรรม 
และการท#องเท่ียว 

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

ยุทธศาสตร5ที่ ๕  
ด�านการบริหารจัดการและ 
การอนุรักษ)ทรัพยากรธรรมชาติ  
และส่ิงแวดล�อม 

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

ยุทธศาสตร5ที่ ๖  
ด�านศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีตประเพณีและภูมิปJญญา
ท�องถิ่น 

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

ยุทธศาสตร5ที่ ๗  
ด�านการบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

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

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

 
ครุภัณฑ5สําหรับที่ไม�ได7

ดําเนินการตามโครงการ 
พัฒนาท7องถ่ิน 

ป1ที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖1 ป1ที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖2 ป1ที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖3 ป1ที่ 4 พ.ศ.๒๕๖4 รวม 
จํานวน
ครุภัณฑ5 

งบประมาณ 
จํานวน
ครุภัณฑ5 

งบประมาณ 
จํานวน
ครุภัณฑ5 

งบประมาณ 
จํานวน
ครุภัณฑ5 

งบประมาณ 
จํานวน
ครุภัณฑ5 

งบประมาณ 

ครภุัณฑ) 29 1,458,200 2 17,000 1 4,500 1 4,500 33 1,484,200 
รวม 29 1,458,200 2 17,000 1 4,500 1 4,500 33 1,484,200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนติดตามประจําป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 หน�า 14 

 

2.3 จํานวนโครงการพัฒนา/ครุภัณฑ5 และงบประมาณตามแผนพัฒนาท7องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ.2561-2564)   
      เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2 พ.ศ.2561 พ.ศ.2561 

ยุทธศาสตร5 
ป1ที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖1 ป1ที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖2 ป1ที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖3 ป1ที่ 4 พ.ศ.๒๕๖4 รวม 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร5ที่ ๑ 
ด�านโครงสร�างพื้นฐาน 

13 13,154,500 - - - - - - 13 13,154,500 

ยุทธศาสตร5ที่ ๒  
ด�านงานส#งเสรมิคณุภาพชีวิต 

2 5,445,000 - - - - - - 2 5,445,000 

ยุทธศาสตร5ที่ ๔  
ด�านการวางแผน การส#งเสรมิ 
การลงทุนพาณชิยกรรม 
และการท#องเท่ียว 

1 
2,000,000 

 
- - - - - - 1 2,000,000 

ยุทธศาสตร5ที่ ๕  
ด�านการบริหารจัดการและ 
การอนุรักษ)ทรัพยากรธรรมชาติ  
และส่ิงแวดล�อม 

4 9,568,000 - - - - - - 4 9,568,000 

ยุทธศาสตร5ที่ ๗  
ด�านการบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

6 3,892,200 1 2,497,000 - - - - 7 6,389,200 

รวม 26 34,059,700 1 2,497,000 - - - - 27 36,556,700 
 

 

ครุภัณฑ5สําหรับที่ไม�ได7
ดําเนินการตามโครงการ 

พัฒนาท7องถ่ิน 

ป1ที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖1 ป1ที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖2 ป1ที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖3 ป1ที่ 4 พ.ศ.๒๕๖4 รวม 

จํานวน
ครุภัณฑ5 

งบประมาณ 
จํานวน
ครุภัณฑ5 

งบประมาณ 
จํานวน
ครุภัณฑ5 

งบประมาณ 
จํานวน
ครุภัณฑ5 

งบประมาณ 
จํานวน
ครุภัณฑ5 

งบประมาณ 

ครภุัณฑ) 7 4,232,500 - - - - - - 7 4,232,500 
รวม 7 4,232,500 - - - - - - 7 4,232,500 
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2.3 จํานวนโครงการพัฒนา/ครุภัณฑ5 และงบประมาณตามแผนพัฒนาท7องถิ่นส่ีป1 (พ.ศ.2561-2564)   
      เพ่ิมเติมครั้งท่ี 3 พ.ศ.2561 

ยุทธศาสตร5 
ป1ที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖1 ป1ที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖2 ป1ที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖3 ป1ที่ 4 พ.ศ.๒๕๖4 รวม 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร5ที่ ๑ 
ด�านโครงสร�างพื้นฐาน 

1 1,859,000 3 4,937,000 - - - - 4 6,796,000 

ยุทธศาสตร5ที่ ๒  
ด�านงานส#งเสรมิคณุภาพชีวิต 

2 55,000 19 5,052,420 19 5,052,420 19 5,052,420 59 15,212,260 

ยุทธศาสตร5ที่ 3 ด�านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร�อย 

- - 1 672,000 1 672,000 1 672,000 3 2,016,000 

ยุทธศาสตร5ที่ ๔  
ด�านการวางแผน การส#งเสรมิ 
การลงทุนพาณชิยกรรม 
และการท#องเท่ียว 

1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 4 600,000 

ยุทธศาสตร5ที่ ๕  
ด�านการบริหารจัดการและ 
การอนุรักษ)ทรัพยากรธรรมชาติ  
และส่ิงแวดล�อม 

- - 4 1,508,000 5 101,858,900 4 1,508,000 13 104,874,900 

ยุทธศาสตร5ที่ ๖  
ด�านศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีตประเพณีและภูมิปJญญา
ท�องถิ่น 

 - - 15 3,281,000 15 3,281,000 15 3,281,000 45 9,843,000 

ยุทธศาสตร5ที่ ๗  
ด�านการบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

4 3,406,280 9 4,203,000 7 2,555,000 7 2,555,000 27 12,719,280 

รวม 8 5,470,280 52 19,803,420 48 113,569,320 47 13,218,420 155 152,061,440 
 
 

ครุภัณฑ5สําหรับที่ไม�ได7
ดําเนินการตามโครงการ 

พัฒนาท7องถ่ิน 

ป1ที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖1 ป1ที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖2 ป1ที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖3 ป1ที่ 4 พ.ศ.๒๕๖4 รวม 
จํานวน
ครุภัณฑ5 

งบประมาณ 
จํานวน
ครุภัณฑ5 

งบประมาณ 
จํานวน
ครุภัณฑ5 

งบประมาณ 
จํานวน
ครุภัณฑ5 

งบประมาณ 
จํานวน
ครุภัณฑ5 

งบประมาณ 

ครภุัณฑ) 8 565,000 39 2,568,600 - - - - 47 3,133,600 
รวม 8 565,000 39 2,568,000 - - - - 47 3,133,600 
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ส�วนท่ี 3 จํานวนโครงการพัฒนาและรายการครุภัณฑ)สําหรับที่ไม#ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถ่ิน         
ที่บรรจุในแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561-2564),แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ และการแก�ไขแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1 มีเปbาหมายใน
การดําเนินการในป�งบประมาณ ๒๕๖1 และจํานวนโครงการที่ได�รับการจัดสรรงบประมาณดังน้ี 

 

ยุทธศาสตร5การพัฒนา 

จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ 
ปรากฏอยู�ใน

แผนป1      
พ.ศ.2561 

บรรจุใน 
เทศบัญญัต ิ

 

ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได7รับงบประมาณ 

๑.ยุทธศาสตร)ด�านโครงสร�างพื้นฐาน 24 1 28,185,000 300,000 
๒.ยุทธศาสตร)ด�านงานส#งเสริมคุณภาพชีวิต 74 66 202,167,900 111,649,780 
๓.ยุทธศาสตร)ด�านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม   
และการรักษาความสงบเรียบร�อย 

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

๔.ยุทธศาสตร)ด�านการวางแผน การส#งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการท#องเที่ยว 

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

๕.ยุทธศาสตร)ด�านการบริหารจัดการ 
และการอนุรักษ)ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 

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

๖.ยุทธศาสตร)ด�านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปJญญาท�องถิ่น 

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

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

 
 

 
ครุภัณฑ5สําหรับที่ไม�ได7ดําเนนิการ 

ตามโครงการพัฒนาท7องถิ่น 

จํานวนครุภัณฑ5
ปรากฏอยู�ใน

แผนป1 
พ.ศ.2561 

บรรจุใน 
เทศบัญญัต ิ

 

ตามรายการบัญชี
ครุภัณฑ5 

ที่ได7รับงบประมาณ 

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

 

  จากข�อมูลในตาราง เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกได�บรรจุโครงการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร)  
ทั้ง ๗ ด�าน และบัญชีครุภัณฑ)สําหรับที่ไม#ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาไว�ในแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป�            
(พ.ศ.2561-2564) และแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑     
รวมโครงการพัฒนาทั้งสิ้น จํานวน ๒๐๒ โครงการ โดยประมาณการงบประมาณสําหรับโครงการพัฒนาทัง้หมด
ไว�เปDนจํานวน 674,283,732 บาท และในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ#ายประจําป� ๒๕๖1 จํานวนทั้งสิ้น 126 โครงการ เปDนเงินงบประมาณรายจ#าย จํานวน 155,056,980 
บาท ในส#วนรายการครุภัณฑ)ที่ได�รับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ จํานวน 73 รายการ 
งบประมาณ 13,483,800 บาท 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

ต้ังแต� ๑ ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 
 

……………………………………………………………………………… 
 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได�ดําเนินการตามติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร)และรายการบัญชีครุภัณฑ) โดยกองวิชาการและแผนงานรับผิดชอบการติดตามและประเมิน
โครงการการพัฒนา/รายการบัญชีครุภัณฑ)ของหน#วยงาน สํานักงาน กองสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก      
เพ่ือจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาแยกตามยุทธศาสตร)/แผนงาน ครุภัณฑ)แยกตามประเภท 
ประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของเทศบาล เสนอต#อคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และได�จัดทําการติดตามต้ังแต#วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
ซึ่งสรุปผลการติดตามโครงการพัฒนาและรายการครุภัณฑ)ได�ดังน้ี 
 

ส�วนแรกโครงการพัฒนา 
 

  โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท7องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ.2561-2564) ท่ีดําเนินการใน
ป1งบประมาณ พ.ศ.2561 รวมโครงการพัฒนาท้ังสิ้น จํานวน 239 โครงการ รายละเอียดดังต�อไปน้ี 
  - โครงการพัฒนาที่ได�ดําเนินการในป�งบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 153 โครงการ 

- โครงการพัฒนาเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ ที่ได�ดําเนินการในป�งบประมาณ พ.ศ.2561  
  จํานวน 45 โครงการ 
- โครงการพัฒนาเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๒ ที่ได�ดําเนินการในป�งบประมาณ พ.ศ.2561  
  จํานวน 26 โครงการ 
- โครงการพัฒนาเพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 ที่ได�ดําเนินการในป�งบประมาณ พ.ศ.2561 
   จํานวน 8 โครงการ 
- โครงการพัฒนาที่มีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ มาดําเนินการในป�งบประมาณ  
  พ.ศ.2561 จํานวน 7 โครงการ  
 

โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท7องถ่ินสี่ป1  (พ.ศ.2561-2564) ท่ีได7 รับอนุมัติ
งบประมาณในป1 พ.ศ.2561 รวมท้ังสิ้น จํานวน 164 โครงการ รายละเอียดดังต�อไปน้ี 

- โครงการพัฒนาที่ได�รับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ#าย 
  ประจําป� พ.ศ.2561 จํานวน 133 โครงการ 

  - โครงการพัฒนาที่ได�ใช�จ#ายจากเงินสะสม จํานวน 27 โครงการ 
  - โครงการพัฒนาที่ได�รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ#ายเพ่ิมเติม 
        ของกรมส#งเสริมการปกครองท�องถ่ิน จํานวน 3 โครงการ 

- โครงการพัฒนาที่ได�ใช�จ#ายจากเงินสะสมโรงเรียน จํานวน 1 โครงการ 
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ผลการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาที่ได7รับอนุมัติงบประมาณในป1 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – ๓0 กันยายน 2561) 
ตารางแสดงจํานวนโครงการในแต#ละยุทธศาสตร)ที่มีการดําเนินการแล�วเสร็จ/โครงการที่อยู#ระหว#างดาํเนินการ/โครงการที่ยังไม#ได�ดําเนินการและโครงการที่ยกเลิก 

ยุทธศาสตร5 
 

 
จํานวนโครงการ 

ที่แล7วเสร็จ 

 
จํานวนโครงการ 

ที่อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

 
จํานวนโครงการ 

ที่ยังไม�ได7 
ดําเนินการ 

 
จํานวนโครงการ 

ที่ยกเลิก 

 
รวมจํานวนโครงการ 

ทั้งหมด 

จํานวน ร7อยละ จํานวน ร7อยละ จํานวน ร7อยละ จํานวน ร7อยละ จํานวน ร7อยละ 
ยุทธศาสตร5ที่ ๑ ด7านโครงสร7างพื้นฐาน 9 64.29 1 7.14 4 28.57 0 0.00 14 100 
ยุทธศาสตร5ที่ ๒ ด7านงานส�งเสริมคุณภาพชีวิต 55 79.71 0 0.00 0 0.00 14 20.29 69 100 
ยุทธศาสตร5ที่ ๓ ด7านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา 
ความสงบเรียบร7อย 

3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 100 

ยุทธศาสตร5ที่ ๔ ด7านการวางแผน การส�งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม 
และการท�องเที่ยว 

4 80.00 0 0.00 0 0.00 1 20.00 5 100 

ยุทธศาสตร5ที่ ๕ ด7านการบริหารจัดการและการอนุรักษ5ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล7อม 

8 61.54 0 0.00 4 30.77 1 7.69 13 100 

ยุทธศาสตร5ที่ ๖ ด7านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภูมิปGญญา
ท7องถิ่น 

7 70.00 0 0.00 0 0.00 3 30.00 10 100 

ยุทธศาสตร5ทีที่ ๗ ด7านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 28 56.00 14 28.00 4 8.00 4 8.00 50 100 
รวม 114 69.51 15 9.15 12 7.32 23 14.02 164 

 
100 

 

สรุปผลจากตารางดังกล�าว ความก7าวหน7าผลของการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาที่ได7รับการจัดสรรงบประมาณในป1 พ.ศ.2561 รวมทั้งสิ้นจํานวน 164 โครงการ 
 ๑.โครงการดําเนินการแล�วเสร็จ จํานวน 114 โครงการ คิดเปDนร�อยละ 70 ของโครงการทั้งหมด 
  ๒.โครงการทีอ่ยู#ระหว#างดําเนินการ จํานวน 15 โครงการ คิดเปDนร�อยละ 9 ของโครงการทัง้หมด 

๓.โครงการที่ยังไม#ได�ดําเนินการ จํานวน 12 โครงการ คิดเปDนร�อยละ ๗ ของโครงการทั้งหมด (โครงการพัฒนา จํานวน 12 โครงการได�กันเงินไว�เบิกจ#ายในป�ถัดไป
และขยายเวลาเบิกจ#ายเงินสะสมได�อีกไม#เกิน 1 ป�) 

๔.โครงการที่ได�ยกเลกิ จํานวน 23 โครงการ คิดเปDนร�อยละ 14 ของโครงการทั้งหมด (สาเหตุของการยกเลิกโครงการพัฒนาอยู#ในหน�าที่ 21-23)
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สรุปผลจากตารางดังกล�าว ความก7าวหน7าผลของการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาท่ีได7รับการจัดสรร
งบประมาณในป1 พ.ศ.2561 รวมท้ังสิ้นจํานวน 164 โครงการ 
 

 - โครงการดําเนินการแล�วเสร็จ จํานวน 114 โครงการ  
             คิดเปDนร�อยละ 70 ของโครงการทั้งหมด 
  - โครงการที่อยู#ระหว#างดําเนินการ จํานวน 15 โครงการ   

   คิดเปDนร�อยละ 9 ของโครงการทั้งหมด 
- โครงการที่ยังไม#ได�ดําเนินการ จํานวน 12 โครงการ   
   คิดเปDนร�อยละ ๗ ของโครงการทั้งหมด 
- โครงการที่ได�ยกเลิก จํานวน 23 โครงการ    
   คิดเปDนร�อยละ 14 ของโครงการทั้งหมด 
 

 

 
 
 
 
 
 

โครงการดําเนินการแล7ว
เสร็จ 70%

โครงการท่ีอยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 9%

โครงการท่ียังไม�ได7
ดําเนินการ 7%

โครงการท่ีได7ยกเลิก 14%

โครงการพัฒนา
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ติดตามการเบิกจ�ายงบประมาณป1 2561 ของโครงการพัฒนาในแต�ละยุทธศาสตร5 

ยุทธศาสตร5 

 
งบปกติ 

 
เงินสะสมเทศบาล 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
และงบประมาณรายจ�ายเพิ่มเติมของ

กรมส�งเสรมิการปกครองท7องถิ่น 

 
เงินสะสมโรงเรียน 

 
รวม 

 
การเบิกจ�าย 

จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน จํานวน
โครงการ 

ร7อยละ จํานวนเงิน ร7อยละ 

ยุทธศาสตร5ที่ ๑ 
ด�านโครงสร�างพื้นฐาน 2 1,999,000 12 13,521,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
14 

 
15,520,000 

 
9 

 
64.29 

 
4,676,426.76 

 
30.13 

ยุทธศาสตร5ที่ ๒  
ด�านงานส#งเสริมคณุภาพชีวติ 68 112,510,780 1 3,465,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
69 

 
115,975,780 

 
54 

 
78.26 

 
97,643,105.52 

 
84.19 

ยุทธศาสตร5ที่ ๓  
ด�านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร�อย 

 
3 

 
1,788,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3 

 
1,788,000 

 
3 

 
100.00 

 
 

 
1,769,933.13 

 

 
98.99 

ยุทธศาสตร5ที่ ๔  
ด�านการวางแผนการส#งเสริม 
การลงทุนพาณิชยกรรมและ 
การท#องเที่ยว 

 
5 

 
2,492,800 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5 

 
2,492,800 

 
4 

 
80.00 

 
1,944,224 

 
77.99 

ยุทธศาสตร5ที่ ๕  
ด�านการบริหารจัดการและ 
การอนุรักษ)ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม 

9 10,588,000 4 9,502,000 - - - - 13 20,090,000 8 61.54 7,245,036.45 36.06 

ยุทธศาสตร5ที่ ๖  
ด�านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปJญญาท�องถิ่น 

10 6,156,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 10 

6,156,000 
 

7 70.00 

 
4,640,033 75.37 

ยุทธศาสตร5ที่ ๗  
ด�านบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

36 21,431,340 
 

10 
 
9,199,300 3 8,678,600 1 150,000 

 
50 

 
39,459,240 

 
29 

 
58.00 

 
10,147,736.20 

 
25.72 

 
รวม 

 
133 156,965,920 

 
27 

 
35,687,300 3 8,678,600 1 150,000 

 
164 

 
201,481,820 

 
114 

 

 
69.51 

 

 
128,066,495.06 

 
63.56 

* สรุปผลการเบิกจ�ายงบประมาณ 2561 รวมโครงการพัฒนาทั้งสิ้น จํานวน 164 โครงการ และงบประมาณรวม จํานวน 201,481,820 บาท 
- เบิกจ#ายไปแล�ว จํานวน 114 โครงการ คิดเปDนร�อยละ 70 ของโครงการทั้งหมด  
- เบิกจ#ายงบประมาณไปแล�ว จาํนวน 128,066,495.06 บาท คิดเปDนร�อยละ 64 ของงบประมาณทั้งหมด
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สาเหตุของการยกเลิกโครงการพัฒนาในแต�ละยุทธศาสตร5ในป1งบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการพัฒนาท่ี
ได7มีการยกเลิกโครงการท้ังหมดจํานวน 23 โครงการ 
ยุทธศาสตร5ท่ี 2 ด7านงานส�งเสริมคุณภาพชีวิต จํานวน 14 โครงการ 
แผนงานการศึกษา 
1.โครงการจัดอบรมเข�าค#ายภาษาต#างประเทศ งบประมาณ 100,000 บาท (สํานักการศึกษา) 
- ยกเลิกโครงการตามนโยบายของผู�บริหารเทศบาลฯ 
2.โครงการอบรมภาษามลายู งบประมาณ 50,000 บาท (สํานักการศึกษา) 
- ยกเลิกโครงการตามนโยบายของผู�บริหารเทศบาลฯ 
3.โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมการสถานศึกษาและผู�นําศาสนาอิสลาม  
   งบประมาณ 200,000 บาท (สํานักการศึกษา) 
- ยกเลิกโครงการตามนโยบายของผู�บริหารเทศบาลฯ 
4.โครงการอุดหนุนการส#งเสริมองค)กรปกครองส#วนท�องถ่ินที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด#น  
   งบประมาณ 450,000 บาท (สํานักการศึกษา) 
- ยกเลิกโครงการตามนโยบายของผู�บริหารเทศบาลฯ 
5.โครงการอุดหนุนการจัดทําศูนย)การเรียนรู�สําหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา งบประมาณ 50,000 บาท  
   (สํานักการศึกษา) 
- ยกเลิกโครงการเพราะการเบิกจ#ายต�องได�รับการพิจารณาจากกรมส#งเสริมการปกครองท�องถ่ิน 
6.โครงการจัดทําศูนย)การเรียนรู�เฉลิมพระเกียรติ สถานศึกษาในสังกัดองค)กรปกครองส#วนท�องถ่ิน  
   งบประมาณ 1,000,000 บาท (สํานักการศึกษา) 
- ยกเลิกโครงการเพราะการเบิกจ#ายต�องได�รับการพิจารณาจากกรมส#งเสริมการปกครองท�องถ่ิน 
7.โครงการปรับปรุง/ซ#อมแซมอาคารเรียนประกอบและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรง  
   งบประมาณ 800,000 บาท (สํานักการศึกษา) 
- ยกเลิกโครงการตามนโยบายของผู�บริหารเทศบาลฯ 
8.โครงการศูนย)การเรียนรู�ด�านการท#องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองค)กรปกครองท�องถ่ิน  
   งบประมาณ 200,000 บาท (สํานักการศึกษา) 
- ยกเลิกโครงการเพราะการเบิกจ#ายต�องได�รับการพิจารณาจากกรมส#งเสริมการปกครองท�องถ่ิน 
9.โครงการส#งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   "สถานศึกษาพอเพียง" สู# "ศูนย)การเรียนรู�ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"  
    งบประมาณ 400,000 บาท (สํานักการศึกษา) 
- ยกเลิกโครงการเพราะการเบิกจ#ายต�องได�รับการพิจารณาจากกรมส#งเสริมการปกครองท�องถ่ิน 
10.โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส)ขององค)กรปกครองส#วนท�องถ่ินเพ่ือเข�าสู# 
     ประเทศไทย 4.0 งบประมาณ 2,250,000 บาท (สํานักการศึกษา) 
- ยกเลิกโครงการเพราะการเบิกจ#ายต�องได�รับการพิจารณาจากกรมส#งเสริมการปกครองท�องถ่ิน 
แผนงานสาธารณสุข 
11.โครงการอบรมและศึกษาดูงานด�านการส#งเสริมสุขภาพและจัดการสิ่งแวดล�อม  
     งบประมาณ 500,000 บาท (กองสาธารณสุขฯ) 
- ยกเลิกโครงการเน่ืองจากมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส#งเสริมสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล�อมเปDน       
จํานวนมาก ซึ่งถ�าจัดทําโครงการดังกล#าวอาจจะเกิดการจัดกิจกรรมที่ซ้ําซ�อนกัน 
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12.โครงการสนับสนุนระบบการแพทย)ฉุกเฉิน งบประมาณ 20,000 บาท (กองสาธารณสุขฯ) 
- ยกเลิกโครงการเพราะงบประมาณที่ต้ังไว�สําหรับฝrกอบรมฟefนฟูผู�ปฏิบัติงานการแพทย)ฉุกเฉิน โดยทาง
สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเปDนผู�จัดโครงการดังกล#าว  
แผนงานสังคมสงเคราะห5 
13.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู�ปsวยด�อยโอกาสครอบครัวผู�มีรายได�น�อยและผู�ไร�ที่พึ่ง  
     งบประมาณ 30,000 บาท (กองสวัสดิการฯ) 
- ยกเลิกโครงการเน่ืองจากอยู#ในความรับผิดชอบของพัฒนาด�านสังคมและความมั่นคงของมนุษย)จังหวัด
นราธิวาส 
14.โครงการส#งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน งบประมาณ 100,000 บาท (กองสวัสดิการฯ) 
- ยกเลิกโครงการเน่ืองจากป�งบประมาณ 2561 ได�รับเงินสนับสนุนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย)จังหวัดนราธิวาส 
 

ยุทธศาสตร5ท่ี 4 ด7านการวางแผนการส�งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท�องเท่ียว  
จํานวน 1 โครงการ 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
15.โครงการเช#าที่ดินการรถไฟบริเวณซุ�มขายอาหาร งบประมาณ 30,000 บาท (กองคลัง) 
- ยกเลิกโครงการเน่ืองจากเทศบาลฯ จะดําเนินการเช#าที่ดินการรถไฟ เริ่มต้ังแต#งบประมาณประจําป� 2562    
วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน 2562  
ยุทธศาสตร5ท่ี 5 ด7านการบริหารจัดการและการอนุรักษ5ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล7อม  
จํานวน 1 โครงการ 
แผนงานสาธารณสุข 
16.โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพด�านการจัดการความสะอาดและสิ่งแวดล�อมภายใน
เมือง งบประมาณ 400,000 บาท (กองสาธารณสุขฯ) 
- ยกเลิกโครงการเพราะข�อจํากัดในเรื่องของระเบียบฯ และข�อทักท�วงจากสํานักงานตรวจเงินแผ#นดิน 
 

ยุทธศาสตร5ท่ี 6 ด7านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปGญญาท7องถ่ิน จํานวน 3 โครงการ 
แผนงานการศึกษา 
17.โครงการอบรมผู�สอนคัมภีร)กุรอานในเขตเทศบาล งบประมาณ 50,000 บาท (สํานักการศึกษา) 
- ยกเลิกโครงการตามนโยบายของผู�บริหารเทศบาลฯ 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
18.โครงการอุดหนุนกิจการด�านศาสนา งบประมาณ 4,000,000 บาท (สํานักการศึกษา) 
- ยกเลิกโครงการเน่ืองจากไม#ถูกต�องตามระเบียบ 
19.โครงการอุดหนุนศาลเจ�าแม#โตWะโมะ งบประมาณ 100,000 บาท (สํานักการศึกษา) 
- ยกเลิกโครงการเน่ืองจากไม#ถูกต�องตามระเบียบ 
 
 
 
 
 



แผนติดตามประจําป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 หน�า 23 

 

ยุทธศาสตร5ท่ี 7 ด7านการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล จํานวน 4 โครงการ 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
20.โครงการจัดการเลือกต้ัง งบประมาณ 500,000 บาท (สํานักปลัดฯ) 
- ยกเลิกโครงการเน่ืองจากรัฐบาลยังไม#ได�ประกาศให�มีการเลือกต้ัง 
แผนงานการศึกษา 
21.โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาความรู�ทางวิชาการและทัศนศึกษาดูงานพนักงานครูเทศบาลศูนย)พัฒนาเด็ก
เล็กและบุคลากรทางการศึกษา (สํานักการศึกษา) 
- ยกเลิกโครงการตามนโยบายของผู�บริหารเทศบาลฯ 
แผนงานสร7างความเข7มแข็งของชุมชน 
22.โครงการฝrกอบรมและจัดเก็บข�อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนา งบประมาณ 100,000 บาท  
     (กองสวัสดิการฯ) 
- ยกเลิกโครงการเน่ืองจากได�รับการสนับสนุนงบประมาณจากพัฒนาชุมชนอําเภอสุไหงโก-ลก 
23.โครงการจัดทําแผนชุมชน งบประมาณ 100,000 บาท (กองสวัสดิการฯ) 
- ยกเลิกโครงการเน่ืองจากใช�งบประมาณของโครงการไทยนิยม ย่ังยืน  
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ส�วนที่สอง รายการครุภณัฑ5 
 

 

  รายการครุภัณฑ5ตามแผนพัฒนาท7องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ.2561-2564) ท่ีดําเนินการใน
ป1งบประมาณพ.ศ.2561 รวมครุภัณฑ5ท้ังสิ้น จํานวน 129 รายการ รายละเอียดดังต�อไปน้ี 

- ครุภัณฑ)ที่ได�ดําเนินการในป�งบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 84 รายการ 
- ครุภัณฑ)เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ ที่ได�ดําเนินการในป�งบประมาณ พ.ศ.2561  
  จํานวน 29 รายการ 
- ครุภัณฑ)เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 ที่ได�ดําเนินการในป�งบประมาณ พ.ศ.2561 
  จํานวน 7 รายการ 
- ครุภัณฑ)เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 ที่ได�ดําเนินการในป�งบประมาณ พ.ศ.2561 
  จํานวน 8 รายการ 
- ครุภัณฑ)ที่มีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ มาดําเนินการในป�งบประมาณ พ.ศ.2561 
  จํานวน 1 รายการ 
รายการครุภัณฑ5ตามแผนพัฒนาท7องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ.2561-2564) ท่ีได7รับอนุมัติ

งบประมาณในป1 พ.ศ.2561 รวมท้ังสิ้น จํานวน 100 รายการ 
- ครุภัณฑ)ที่ได�รับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ#ายประจําป� 

      งบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 82 รายการ 
- ครุภัณฑ)ที่ใช�จ#ายจากเงินสะสม จํานวน ๔ รายการ 
- ครุภัณฑ)ที่ได�ใช�จ#ายจากเงินสะสมโรงเรียน 14 รายการ  
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ผลการดําเนินงานตามรายการครุภัณฑ5ที่ได7รับอนุมัติงบประมาณในป1 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 
ตารางแสดงจํานวนรายการครุภัณฑ)ที่มีการดําเนินการแล�วเสร็จ/ครุภัณฑ)ที่อยู#ระหว#างดําเนินการ/ครุภัณฑ)ที่ยงัไม#ได�ดาํเนินการและครุภัณฑ)ที่ยกเลิก 

 
 

ครุภัณฑ5สําหรับที่ไม�ได7ดําเนนิการ 
ตามโครงการพัฒนาท7องถิ่น 

 
จํานวนรายการครุภัณฑ5 

ที่แล7วเสร็จ 

 
จํานวนรายการ

ครุภัณฑ5ที่อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

 
จํานวนรายการ

ครุภัณฑ5ที่ยังไม�ได7 
ดําเนินการ 

 
จํานวนรายการ
ครุภัณฑ5ที่ยกเลิก 

 
รวมจํานวนรายการ

ครุภัณฑ5ทั้งหมด 

จํานวน ร7อยละ จํานวน ร7อยละ จํานวน ร7อยละ จํานวน ร7อยละ จํานวน ร7อยละ 
รายการครุภัณฑ5 95 95.00 0 0.00 1 1.00 4 4.00 100 100.00 

รวม 95 95.00 0 0.00 1 1.00 4 4.00 100 100.00 
 

สรุปผลจากตารางดังกล�าว ความก7าวหน7าผลของการดําเนินงานตามรายการครุภัณฑ5ที่ได7รับอนุมัติงบประมาณในป1 ๒๕๖1 มีครุภัณฑ5จํานวนทั้งสิ้น 100 รายการ 
 ๑.ครุภัณฑ)ดําเนินการแล�วเสร็จ จํานวน 95 รายการ คิดเปDนร�อยละ 95 ของจํานวนรายการครุภัณฑ)ทั้งหมด  

๒.ครุภัณฑ)ที่อยู#ระหว#างดําเนินการ จํานวน 0 รายการ คิดเปDนร�อยละ 0 ของจํานวนรายการครุภัณฑ)ทั้งหมด  
๓.ครุภัณฑ)ที่ยังไม#ได�ดําเนินการ จํานวน 1 รายการ  คิดเปDนร�อยละ 1 ของจํานวนรายการครุภัณฑ)ทั้งหมด (รายการครุภัณฑ)กันเงินไว�เบิกจ#ายในป�ถัดไป) 
๔.ครุภัณฑ)ที่ได�ยกเลิก จํานวน 4 รายการ คิดเปDนร�อยละ 4 ของจํานวนรายการครุภัณฑ)ทั้งหมด (สาเหตุของการยกเลิกจัดซื้อรายการครุภัณฑ)อยู#ในหน�าที่ 28) 
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ความก7าวหน7าผลของการดําเนินงานตามรายการครุภัณฑ5ท่ีได7รับการจัดสรรงบประมาณในป1 พ.ศ.2561       
รวมท้ังส้ินจํานวน 100 รายการ 

- ครุภัณฑ)ดําเนินการแล�วเสร็จ จํานวน 95 รายการ 
   คิดเปDนร�อยละ 95 ของจํานวนรายการครุภัณฑ)ทั้งหมด  
- ครุภัณฑ)ที่อยู#ระหว#างดําเนินการ จํานวน 0 รายการ  
   คิดเปDนร�อยละ 0 ของจํานวนรายการครุภัณฑ)ทั้งหมด 
- ครุภัณฑ)ที่ยังไม#ได�ดําเนินการ จํานวน 1 รายการ   
   คิดเปDนร�อยละ 1 ของจํานวนรายการครุภัณฑ)ทั้งหมด 

 - ครุภัณฑ)ที่ได�ยกเลิก จํานวน 4 รายการ  
             คิดเปDนร�อยละ 4 ของจํานวนรายการครุภัณฑ)ทั้งหมด 

  

 
 

ครุภัณฑ5ที่ได7ดําเนินการ
แล7วเสร็จ 95%

ครุภัณฑ5ที่ยังไม�ได7
ดําเนินการ 1%

ครุภัณฑ5ที่ได7ยกเลิก 4%

รายการครุภัณฑ5
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ติดตามการเบิกจ�ายงบประมาณ ป1 2561 ของรายการครุภัณฑ5 
 

ครุภัณฑ5สําหรับที่ไม�ได7ดําเนินการตาม
โครงการพัฒนาท7องถิ่น 

งบปกติ เงินสะสมเทศบาล เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินสะสมโรงเรียน รวม การเบกิจ�าย 
จํานวน
ครุภัณฑ5 

จํานวนเงิน จํานวน
ครุภัณฑ5 

จํานวนเงิน จํานวน
ครุภัณฑ5 

จํานวนเงิน จํานวน
ครุภัณฑ5 

จํานวนเงิน จํานวน
ครุภัณฑ5 

จํานวนเงิน จํานวน
ครุภัณฑ5 

ร7อยละ จํานวนเงิน ร7อยละ 

 
ครุภัณฑ) 

 
82 15,592,480 4 4,214,500 

 
- 

 
- 

 
14 

 
2,277,000 

 
100 

 
22,083,980 

 
95 

 
95.00 

 
19,051,651 

 
86.27 

 
รวม 

 
82 15,592,480 

 
4 

 
4,214,500 

 
- 

 
- 

 
14 

 
2,277,000 

 
100 

 
22,083,980 

 
95 

 
95.00 

 
19,051,651 

 
86.27 

 
* สรุปผลการเบิกจ�ายงบประมาณ 2561 รวมรายการครุภัณฑ5ทั้งสิ้น จํานวน 100 รายการ และงบประมาณรวม จํานวน 22,083,980 บาท 
- เบิกจ#ายไปแล�ว จํานวน 95 รายการ คิดเปDนร�อยละ 95 ของจํานวนรายการครุภัณฑ)ทั้งหมด 
- เบิกจ#ายงบประมาณไปแล�ว จํานวน 19,051,651 บาท คิดเปDนร�อยละ 86 ของงบประมาณทั้งหมด 
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รายการครุภัณฑ5ในป1งบประมาณ พ.ศ.2561 ท่ีได7มีการยกเลิกท้ังหมด จํานวน 4 รายการ  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
ประเภทครุภัณฑ)สํานักงาน 
1.เครื่องถ#ายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 180,000 บาท (สํานักปลัดฯ) 
- ยกเลิกรายการครุภัณฑ)เพราะเทศบาลได�ใช�เครื่องถ#ายเอกสารที่มีการประกันตลอดอายุการใช�งานจากบริษัท 
โดยที่ไม#ต�องจัดซื้อเครื่องใหม# โดยไม#ต�องเช#าและไม#ต�องซ#อมแซม ซื้อหมึกเพียงอย#างเดียว 
แผนงานเคหะและชุมชน 
ประเภทครุภัณฑ)สํานักงาน 
2.โตWะทํางานพร�อมเก�าอี้ จํานวน 8 ชุด งบประมาณ 52,000 บาท (กองช#าง) 
- ยกเลิกจัดซื้อรายการครุภัณฑ)เน่ืองจากไม#มีบุคลากรมาบรรจุใหม# จึงจําเปDนต�องยกเลิกในการจัดซื้อครุภัณฑ)
ดังกล#าว 
ประเภทครุภัณฑ)เกษตร 
3.เครื่องสูบนํ้าชนิดหอยโข#ง จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 162,000 บาท (กองช#าง) 
- ยกเลิกจัดซื้อรายการครุภัณฑ)เน่ืองจากกําลังมีโครงการก#อสร�างระบบปbองกันนํ้าท#วมพ้ืนที่ชุมชนสุไหงโก-ลก 
บริเวณสวนสิรินธร จึงไม#สามารถติดต้ังในตําแหน#งที่เหมาะสมได�และทําให�เกิดการกีดขวางแนวทางก#อสร�าง 
แผนงานการพาณิชย5 
ประเภทครุภัณฑ)ไฟฟbาและวิทยุ 
4.กล�องโทรทัศน)วงจรปCด จํานวน 5 กล�อง  งบประมาณ 33,000 บาท (สถานธนานุบาล)  
- ยกเลิกจัดซื้อรายการครุภัณฑ)เน่ืองจากสถานธนานุบาลต�องการเพ่ิมจํานวนกล�องโทรทัศน)วงจรปCด           
จากเดิม จํานวน 5 กล�อง เปDนจํานวน 7 กล�อง และจะดําเนินการจัดซื้อในป�งบประมาณ 2562 
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การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต�อผลการดําเนนิงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
 

  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกได�จัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนตามแนวทางใน
การติดตามประเมินผลของกรมส#งเสริมการปกครองส#วนท�องถ่ิน จํานวน 397 ชุด โดยเทียบจากตาราง     
Toro Yamane แสดงจํานวนตัวอย#างที่จําแนกตามระดับความคลาดเคลื่อนในการประมาณค#าจากจํานวน
ประชากรในเดือนกันยายน 2561 จํานวนทั้งสิ้น 41,569 คน ยอมให�เกิดความคลาดเคลื่อน 5% เท#ากับ 
397 เทศบาลจึงจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนตามแนวทางในการติดตามประเมินผลของ
กรมส#งเสริมการปกครองส#วนท�องถ่ิน จํานวน 397 ชุด ปรากฏว#ามีผู�ตอบแบบสอบถามและส#งคืน        
จํานวน 310 ราย โดยทอดแบบสอบถามไปยังชุมชนทั้ง 28 ชุมชน โดยสรุปการผลการประเมินเปDน 2 ส#วน  
 

  1.ความพึงพอใจต#อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกในภาพรวม 
  2.ความพึงพอใจต#อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จําแนกตามยุทธศาสตร) 
ทั้ง 7 ยุทธศาสตร) 
ส�วนแรก ความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกในภาพรวม (3/2) 
 

- เพศผู7ตอบแบบสอบถาม  
ชาย จํานวน 144  คน  คิดเปDนร�อยละ 46 

   หญิง จํานวน 166 คน   คิดเปDนร�อยละ 54 
 

- อายุผู7ตอบแบบสอบถาม 
   อายุตํ่ากว#า  20 ป� จํานวน 20  คน  คิดเปDนร�อยละ 6 
   อายุ  20 - 30  ป� จํานวน 51  คน  คิดเปDนร�อยละ 17 
   อายุ  31 - 40  ป� จํานวน 75  คน  คิดเปDนร�อยละ 24 
   อายุ  41 - 50 ป� จํานวน 93  คน  คิดเปDนร�อยละ 30 
   อายุ  51 - 60 ป� จํานวน 54  คน  คิดเปDนร�อยละ 17 
   อายุมากกว#า 60 ป� จํานวน 17  คน  คิดเปDนร�อยละ 6 

 

- การศึกษาผู7ตอบแบบสอบถาม 
   ประถมศึกษา  จํานวน 80 คน  คิดเปDนร�อยละ 26 
   มัธยมศึกษาหรือเทียบเท#า จํานวน 124 คน  คิดเปDนร�อยละ 40 
   อนุปริญญาหรือเทียบเท#า จํานวน 41 คน  คิดเปDนร�อยละ 13 
   ปริญญาตรี  จํานวน 45 คน  คิดเปDนร�อยละ 14 
   สูงกว#าปริญญาตรี จํานวน 2 คน  คิดเปDนร�อยละ 1 
   อื่น ๆ   จํานวน 18 คน  คิดเปDนร�อยละ 6 
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- อาชีพหลักของผู7ตอบแบบสอบถาม 
   รับราชการ  จํานวน 7 คน  คิดเปDนร�อยละ 2 
   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 12 คน  คิดเปDนร�อยละ 4 
   ค�าขาย/ธุรกิจ  จํานวน 61 คน  คิดเปDนร�อยละ 20 
   รับจ�าง   จํานวน 160 คน  คิดเปDนร�อยละ 52 
   นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 25 คน  คิดเปDนร�อยละ 8 
   เกษตรกร  จํานวน 19 คน  คิดเปDนร�อยละ 6 
   อื่น ๆ   จํานวน 26 คน  คิดเปDนร�อยละ 8 
 

ความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค5กรปกครองส�วนท7องถ่ินในภาพรวม 
ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม�พอใจ 

1) มีการเปCดโอกาสให�ประชาชนมีส#วนร#วมในโครงการ/กจิกรรม 34% 64% 2% 
2) มีการประชาสัมพันธ)ให�ประชาชนรบัรู�ข�อมูลของโครงการ/กิจกรรม 28% 67% 5% 
3) มีการเปCดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 24% 70% 6% 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต#อสาธารณะ 20% 71% 9% 
5) มีความโปร#งใสในการดําเนินโครงการ/กจิกรรม 17% 75% 8% 
6) การดําเนินงานเปDนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 20% 73% 7% 

7) ผลการดําเนินโครงการ/กจิกรรมนําไปสู#การแก�ไขปJญหา 25% 69% 6% 

8) การแก�ไขปJญหาและตอบสนองความต�องการของประชาชน 22% 72% 6% 
9) ประโยชน)ทีป่ระชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ/กจิกรรม 23% 69% 8% 

ภาพรวม 24% 70% 6% 

 

  สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่มีต#อการดําเนินการของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
มีผู�ตอบแบบสอบถามร�อยละ 24 มีความพึงพอใจมาก ร�อยละ 70 มีความพอใจ และร�อยละ 6 ไม#พอใจ  
 

  ซึ่งจากเกณฑ)ในการพิจารณาตามคู#มือการติดตามประเมินผลฯ ของกรมส#งเสริมการปกครอง
ส#วนท�องถ่ินได�กําหนดว#าหากสัดส#วนของประชาชนที่พอใจมากและพอใจรวมกันแล�วมีมากกว#าร�อยละ 50 
แสดงว#าเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สามารถดําเนินงานได�บรรลุตามเปbาหมายที่กําหนด 
   

  ซึ่งจากผลการประเมินของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ดังกล#าวข�างต�นปรากฏว#าประชาชน
พอใจมากและพอใจรวมกันแล�วอยู#ในที่ระดับร�อยละ 94 สรุปได�ว#าเทศบาลสามารถดําเนินงานได�บรรลุตาม
เปbาหมายที่กําหนด 
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ส�วนท่ีสอง การประเมินความพึงพอใจต�อการดําเนินงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ในแต�ละยุทธศาสตร5 
(๓/๓) 
โดยให�ผู�ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต#อการดําเนินงานจําแนกตามยุทธศาสตร) ซึ่งในแต#
ยุทธศาสตร)มปีระเด็นต#างๆให�ประเมิน ๘ ประเด็น ได�แก#  
๑.มีการเปCดโอกาสให�ประชาชนมีส#วนร#วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
๒.มีการประชาสัมพันธ)ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลโครงการ/กจิกรรม  
๓.มีการเปCดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัโครงการ/กิจกรรม  
๔.มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมต#อประชาชนทราบ 
๕.การเปCดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
๖.การดําเนินงานเปDนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
๗.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู#การแก�ไขปJญหาของประชาชนในท�องถ่ิน 
๘.ประโยชน)ที่ประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

ผู7ตอบแบบสอบถามจะต7องให7คะแนนความพึงพอใจในแต�ประเด็น (คะแนนเต็ม ๑๐)  
และนําคะแนนที่ได�จากผู�ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมาคิดค#าเฉลี่ย และสรปุเปDนภาพรวมของความพึงพอใจใน
แต#ละยุทธศาสตร) ดังน้ี 

ความพึงพอใจ ร7อยละ 
(๑) ยุทธศาสตร5ด7านโครงสร7างพ้ืนฐาน  
๑. มีการเปCดโอกาสให�ประชาชนมีส#วนร#วมในการเสนอโครงการ/กจิกรรม 76.10 
๒. มีการประชาสมัพันธ)ให�ประชาชนรบัรู�ข�อมลูของโครงการ/กิจกรรม 74.84 
๓. มีการเปCดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 74.42 
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต#อประชาชนทราบ 73.10 
๕. การเปCดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 71.68 
๖. การดําเนินงานเปDนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 73.94 
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กจิกรรมนําไปสู#การแก�ไขปJญหาของประชาชนในท�องถ่ิน 74.03 
๘. ประโยชน)ทีป่ระชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ/กจิกรรม 74.06 

รวม 74.02 
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ความพึงพอใจ ร7อยละ 
(๒) ยุทธศาสตร5ด7านงานส�งเสริมคุณภาพชีวิต  
๑. มีการเปCดโอกาสให�ประชาชนมีส#วนร#วมในการเสนอโครงการ/กจิกรรม 75.97 
๒. มีการประชาสมัพันธ)ให�ประชาชนรบัรู�ข�อมลูของโครงการ/กิจกรรม 74.32 
๓. มีการเปCดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 73.77 
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต#อประชาชนทราบ 71.87 
๕. การเปCดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 71.45 
๖. การดําเนินงานเปDนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 74.26 
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กจิกรรมนําไปสู#การแก�ไขปJญหาของประชาชนในท�องถ่ิน 73.81 
๘. ประโยชน)ทีป่ระชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ/กจิกรรม 73.74 

รวม 73.65 
(๓) ยุทธศาสตร5ด7านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร7อย  
๑. มีการเปCดโอกาสให�ประชาชนมีส#วนร#วมในการเสนอโครงการ/กจิกรรม 75.13 
๒. มีการประชาสมัพันธ)ให�ประชาชนรบัรู�ข�อมลูของโครงการ/กิจกรรม 73.84 
๓. มีการเปCดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 73.90 
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต#อประชาชนทราบ 72.39 
๕. การเปCดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 71.97 
๖. การดําเนินงานเปDนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 73.51 
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กจิกรรมนําไปสู#การแก�ไขปJญหาของประชาชนในท�องถ่ิน 73.32 
๘. ประโยชน)ทีป่ระชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ/กจิกรรม 73.74 

รวม 73.48 
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ความพึงพอใจ ร7อยละ 
(๔) ยุทธศาสตร5ด7านการวางแผน การส�งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท�องเท่ียว  
๑. มีการเปCดโอกาสให�ประชาชนมีส#วนร#วมในการเสนอโครงการ/กจิกรรม 74.81 
๒. มีการประชาสมัพันธ)ให�ประชาชนรบัรู�ข�อมลูของโครงการ/กิจกรรม 73.94 
๓. มีการเปCดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 73.32 
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต#อประชาชนทราบ 71.00 
๕. การเปCดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 71.48 
๖. การดําเนินงานเปDนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 73.13 
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กจิกรรมนําไปสู#การแก�ไขปJญหาของประชาชนในท�องถ่ิน 72.90 
๘. ประโยชน)ทีป่ระชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ/กจิกรรม 73.10 

รวม 72.96 
(๕) ยุทธศาสตร5ด7านการบริหารจัดการและการอนุรักษ5ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล7อม  
๑. มีการเปCดโอกาสให�ประชาชนมีส#วนร#วมในการเสนอโครงการ/กจิกรรม 74.90 
๒. มีการประชาสมัพันธ)ให�ประชาชนรบัรู�ข�อมลูของโครงการ/กิจกรรม 74.13 
๓. มีการเปCดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 73.90 
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต#อประชาชนทราบ 73.45 
๕. การเปCดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 72.42 
๖. การดําเนินงานเปDนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 73.13 
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กจิกรรมนําไปสู#การแก�ไขปJญหาของประชาชนในท�องถ่ิน 74.23 
๘. ประโยชน)ทีป่ระชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ/กจิกรรม 74.26 

รวม 73.80 
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ความพึงพอใจ ร7อยละ 
(๖) ยุทธศาสตร5ด7านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปGญญาท7องถ่ิน  
๑. มีการเปCดโอกาสให�ประชาชนมีส#วนร#วมในการเสนอโครงการ/กจิกรรม 75.16 
๒. มีการประชาสมัพันธ)ให�ประชาชนรบัรู�ข�อมลูของโครงการ/กิจกรรม 75.06 
๓. มีการเปCดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 73.97 
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต#อประชาชนทราบ 74.90 
๕. การเปCดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 74.35 
๖. การดําเนินงานเปDนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 73.90 
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กจิกรรมนําไปสู#การแก�ไขปJญหาของประชาชนในท�องถ่ิน 75.35 
๘. ประโยชน)ทีป่ระชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ/กจิกรรม 74.26 

รวม 74.62 
(๗) ยุทธศาสตร5ด7านการบริหารจัดการท่ีดี 
๑. มีการเปCดโอกาสให�ประชาชนมีส#วนร#วมในการเสนอโครงการ/กจิกรรม 73.16 

๒. มีการประชาสมัพันธ)ให�ประชาชนรบัรู�ข�อมลูของโครงการ/กิจกรรม 72.90 

๓. มีการเปCดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 73.16 

๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต#อประชาชนทราบ 72.90 

๕. การเปCดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 72.70 

๖. การดําเนินงานเปDนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 72.77 
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กจิกรรมนําไปสู#การแก�ไขปJญหาของประชาชนในท�องถ่ิน 73.61 

๘. ประโยชน)ทีป่ระชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ/กจิกรรม 73.45 

รวม 73.08 
เฉลี่ยรวม 73.66 

 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต�อการดําเนินงานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ในแต�ยุทธศาสตร5 
  ในเกณฑ)การพิจารณาตามคู#มือการติดตามประเมนิผลฯ ของกรมส#งเสริมการปกครองท�องถ่ิน
ได�กําหนดว#า  

 - หากสัดส#วนของประชาชนที่มีความพึงพอใจเท#ากับ ๐ หรือใกล� ๐ แสดงว#าผลการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร)ไม#ประสบผลสําเร็จ  

 - หากค#าเฉลี่ยความพึงพอใจเท#ากับ ๕ แสดงว#าผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร)            
ประสบความสําเร็จในระดับปานกลาง  

 - หากค#าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท#ากับ ๑๐ หรือใกล� ๑๐ แสดงว#าผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร)ประสบความสําเร็จ มากที่สุด 
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  ข�อมูลจากตารางดังกล#าว สรุปได�ว#า ระดับความพึงพอใจของประชาชนต#อผลการดําเนินงาน
ของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จําแนกตามยุทธศาสตร)ในภาพรวมของ ๗ ยุทธศาสตร) อยู#ที่ระดับคะแนน 
(คะแนนเต็ม ๑๐) 
 

  สรุปได�ว#าคะแนนทั้ง 7 ยุทธศาสตร) คะแนนอยู#ในเกณฑ)ที่ใกล�เคียงกัน ยุทธศาสตร)ที่มีคะแนน
มากสุด ได�แก# ยุทธศาสตร)ที่ 6 ยุทธศาสตร)ด�านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปJญญาท�องถ่ิน         
ได�คะแนน ร�อยละ 74.62 รองลงมาอันดับที่สอง ยุทธศาสตร)ที่ 1 ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน ได�คะแนน ร�อยละ 
74.02  
 

  ในส#วนของภาพรวมทั้ง 7 ยุทธศาสตร) เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได�คะแนนร�อยละ 73.66 
ดังน้ันจากภาพรวมการดําเนินงานตามยุทธศาสตร) แสดงว#าเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกสามารถดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร)ได�บรรลุตามเปbาหมายที่กําหนด 
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