ส่วนที่ ๒
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๘)
1. สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๗ – 2558
1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ
สรุปสถานการณ์การพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เทศบาลเมืองนราธิวาสได้คัดเลือกโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) จานวน ๓๕๘ โครงการ และเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)
ครั้งที่ ๑ - ๕ จานวน ๓5 โครงการ ตามนโยบายผู้บริหารเทศบาลที่ต้องการเพิ่มเติมโครงการในแผนฯ เพื่อ
แก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเร่งด่วน บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ๒๕๕๗ ตามแผนการดาเนินงานประจาปี ๒๕๕๗ ที่อยู่ในงบลงทุน ตาม ๗ ยุทธศาสตร์ ๓๖
แนวทางการพัฒนา จานวน ๑๒๑ โครงการ (๓๓.๘๐% ของโครงการทั้งหมด ในแผนพัฒนาสามปี งบประมาณ ๒๕๕๗)
ดาเนินการเสร็จแล้ว จานวน ๙๒ โครงการ (๗๖.๐๓% ของโครงการทั้งหมด) อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน
๑๓ โครงการ (๑๐.๗๔ % ของโครงการทั้งหมด) ยกเลิกโครงการ จานวน ๑๖ โครงการ (๑๓.๒๒ % ของโครงการ
ทั้งหมด) งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น ๘๖,๙๗๒,๓๓๐ บาท เบิกใช้จ่ายงบประมาณ ๕๓,๖๖๕,๙๖๙.๘๐ บาท
(๖๑.๗๐% ของงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒ นาสามปีและ
เพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาสามปีมาดาเนินการร้อยละ ๓๓ ผลการดาเนินโครงการสาเร็จเกินร้อยละ ๗๕
การใช้จ่ายงบประมาณเกินร้อยละ ๖๐ มีโครงการที่ดาเนินการต่อเนื่องไปปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ประมาณ ๑๐ %
จานวนโครงการงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โครงการที่
ดาเนินการเสร็จแล้ว ส่วนใหญ่สามารถใช้จ่ายงบได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น คือ ใช้จ่ายงบได้นอ้ ยกว่างบประมาณที่
ได้รับและมีบางโครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณมากกว่างบประมาณที่ได้รับ บางโครงการไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ
เนื่องจากใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอื่น บางโครงการใช้งบประมาณน้อยเนื่องจากได้รับการจัดสรร
งบประมาณสมทบจากหน่วยงานอื่น บางโครงการไม่ได้ดาเนินการและยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้ หรืองบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอที่จะดาเนินการ หรือหน่วยงานอื่น
ดาเนินการแล้ว หรือเป็นนโยบายของผู้บริหาร หรือเนื่องจากไม่มีผู้มายื่นซองสอบราคา การดาเนินโครงการ
ส่วนใหญ่เสร็จทันตามระยะเวลาที่กาหนดและตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ แต่มีโครงการที่บรรจุยุทธศาสตร์ตาม
แนวทางการพัฒนาเพียง ๒๖ แนวทางการพัฒนา จากทั้งหมด ๓๖ แนวทางการพัฒนา ซึ่งการจัดทาโครงการ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ครอบคลุมทุกแนวทางการพัฒนา ส่วนใหญ่จะเน้นทางด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตใน
ด้านการศึกษา การสาธารณสุข การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านก่อสร้าง ปรับปรุงถนน รางระบายน้า
และการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในด้านการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ สถานที่ในการปฏิบัติงาน สาหรับ
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานจะมีบ้างในบางโครงการที่ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่มีผู้มาเสนอราคา
กลุ่มเปูาหมายไม่มีเวลาในการเข้ารับการอบรม ราคาสินค้าในท้องตลาดสูงกว่าราคากลางที่ตั้งไว้และงบประมาณ
ไม่เพียงพอในการดาเนินการ สาหรับการติดตามโครงการที่ไม่อยู่ในแผนการดาเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๗
คือ โครงการที่ขอใช้จ่ายเงินสะสมประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จานวน ๔ โครงการ ดาเนินการเสร็จแล้ว จานวน
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๑ โครงการ อยู่ร ะหว่างดาเนินการ จานวน ๓ โครงการ งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น ๒๗,2๗๐,๐๐๐ บาท
เบิกใช้จ่ายงบประมาณ ๒๗๐,000 บาท (๐.๙๙ % ของงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น) และได้ขออนุมัติจาก
นายกเทศมนตรีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน ๑
โครงการ ยังไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากไม่มีคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ของพระบรมวงค์ศานุวงศ์ และผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ บาท
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ มีโครงการตกค้างที่ดาเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จานวน ๒๑
โครงการ ดาเนินการเสร็จแล้ว จานวน ๑๗ โครงการ อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๓ โครงการ ยกเลิกโครงการ
จานวน ๑ โครงการ งบประมาณที่ได้รับ ๕๓,643,670 บาท เบิกจ่าย ๓๘,5๐๙,562 บาท
ตารางแสดงแผนและผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตาราง 1

ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
แผนพัฒนาสามปี

ยุทธศาสตร์

จานวน
โครงการ

๑.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
๒.การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓.การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน /สังคม
และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย
๔.การพัฒนาด้านการ
วางแผนการส่งเสริม
การลงทุนพาณิชย
กรรมและการ
ท่องเที่ยว
๕.การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๖.การพัฒนาด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
๗.การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการที่ดี
รวม

ผลการดาเนินงาน
จานวนโครงการ

แผนการดาเนินงาน

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

948,355,62๐

15

29,078,000

5

6

-

4

71

145,831,000

33

38,231,800

27

2

-

4 33,620,234.00

10

9,531,600

7

796,600

7

-

-

-

762,566.00

20

72,460,000

2

130,000

-

-

-

2

0.00

21

26,339,500

5

3,730,000

1

2

-

2

99,520.00

19

7,784,000

15

4,789,000

14

-

-

1

4,398,921.00

126

83,292,750

44

10,216,930

38

3

-

3

7,490,051.80

358

1,293,594,470 121

86,972,330

92

13

-

16

53,665,969.80

91

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)

ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ ยกเลิก
เสร็จแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ

เบิกจ่าย
งบประมาณ
7,294,677.00
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ตารางแสดงแผนและผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (เพิ่มเติม)
ตาราง 2

ยุทธศาสตร์
๑.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
๒.การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓.การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน /สังคม
และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย
๔.การพัฒนาด้านการ
วางแผนการส่งเสริม
การลงทุนพาณิชย
กรรมและการ
ท่องเที่ยว
๕.การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๖.การพัฒนาด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
๗.การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการที่ดี
รวม

เพิ่มเติมโครงการใน
แผนพัฒนาสามปี(2557 2559) ครั้งที่ 1 - 5

จานวน
โครงการ
ที่คดั เลือก

งบประมาณ
ที่ได้รบั

ผลการดาเนินงาน

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

มาดาเนินการ

9

180,505,720

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

6

183,038,250

4

2,548,250

4

-

-

-

1,877,750.00

7

81,380,000

1

5,140,000

-

1

-

-

0.00

3

4,600,000

-

-

-

-

-

-

0.00

1

600,000

1

600,000

1

-

-

-

577,160.00

9

10,541,040

6

7,376,040

6

-

-

-

6,864,359.07

35

461,097,010

12

15,664,290

11

1

-

-

9,339,269.07

ดาเนินการ อยู่ ยังไม่ได้ ยกเลิก
เสร็จแล้ว ระหว่าง ดาเนินการ
ดาเนินกา
ร

เบิกจ่าย
งบประมาณ

สรุปสถานการณ์การพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เทศบาลเมืองนราธิวาสได้คัดเลือกโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) จานวน ๓๒๘ โครงการ และเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. ๒๕๕๘ –
๒๕๖๐) ครั้งที่ ๑-๖ จานวน 47 โครงการ ตามนโยบายผู้บริหารเทศบาล ที่ต้องการเพิ่มเติมโครงการในแผนฯ
เพื่อแก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเร่งด่วน บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ๒๕๕๘ ตามแผนการดาเนินงานประจาปี ๒๕๕๘ ที่อยู่ในงบลงทุน ตาม ๗ ยุทธศาสตร์ ๓๗ แนวทางการ
พัฒนา จานวน ๑๔๑ โครงการ (๔๒.๙๙ % ของโครงการทั้งหมด ในแผนพัฒนาสามปีงบประมาณ ๒๕๕๘) ดาเนินการ
เสร็จ แล้ว จานวน ๑11 โครงการ (๗8.71 % ของโครงการทั้งหมด) อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 4
โครงการ (2.84 % ของโครงการทั้งหมด) ยกเลิกโครงการ จานวน ๒๖ โครงการ (๑๘.๔5 % ของโครงการทั้งหมด)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
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งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น ๑๔๓,๐๔๒,๖๔๐ บาท เบิกใช้จ่ายงบประมาณ ๘๓,689,๗๗๓.๖๑ บาท (๕๘.51 % ของ
งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีและเพิ่มเติม
โครงการในแผนพัฒนาสามปีมาดาเนินการเกินร้อยละ ๔2 ผลการดาเนินโครงการสาเร็จเกินร้อยละ ๗8 การใช้
จ่ายงบประมาณเกินร้อยละ ๕๘ มีโครงการที่ดาเนินการต่อเนื่องไปปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประมาณเกือบ 3 % จานวน
โครงการงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณมากกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โครงการที่ดาเนินการ
เสร็จแล้ว ส่วนใหญ่สามารถใช้จ่ายงบได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น คือ ใช้จ่ายงบน้อยกว่างบประมาณที่ได้รับและ
มีบางโครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณมากกว่างบประมาณที่ได้รับ บางโครงการไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณเนื่องจาก
ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอื่น งบประมาณของโรงเรียน งบประมาณส่วนตัวและดาเนินการโดยไม่ใช้จ่าย
งบประมาณ บางโครงการใช้งบประมาณน้อยเนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณสมทบจากหน่วยงานอื่น บาง
โครงการไม่ได้ดาเนินการและยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้ หรือ
งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอที่จะดาเนินการหรือหน่วยงานอื่นดาเนินการแล้ว หรือเป็นนโยบายของผู้บริหาร
หรือเนื่องจากไม่มีผู้มายื่นซองสอบราคา การดาเนินโครงการส่วนใหญ่เสร็จทันตามระยะเวลาที่กาหนดและตาม
เปูาหมายที่ตั้งไว้ แต่มีโครงการที่บรรจุยุทธศาสตร์ตามแนวทางการพัฒนาเพียง ๒๕ แนวทางการพัฒนา จากทั้งหมด
๓๗ แนวทางการพัฒนา ซึ่งการจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ครอบคลุมทุกแนวทางการพัฒนา ส่วนใหญ่
จะเน้นทางด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านการศึกษา การสาธารณสุข การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในด้าน
การจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ สถานที่ในการปฏิบัติงาน สาหรับปัญหาอุปสรรค การยกเลิกโครงการจะมากกว่าทุกปี
ที่ผ่านมา เนื่องจากบางโครงการดาเนินการโดยไมใช้งบประมาณ เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่น ใช้งบประมาณของ
หน่วยงานอื่น เป็นโครงการที่ซ้าซ้อน ไม่อยู่ในอานาจหน้าที่ของเทศบาลไม่เหมาะสมที่จะใช้ในส่วนราชการ
กลุ่มเปูาหมายไม่มีเวลาในการเข้ารับการอบรม ราคาสินค้าในท้องตลาดสูงกว่าราคากลางที่ตั้งไว้ งบประมาณไม่
เพียงพอในการดาเนินการและบางโครงการเกรงจะผิดระเบียบเนื่องจากถูกท้วงติงจาก สตง.
สาหรับการติดตามโครงการที่ไม่อยู่ในแผนการดาเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คือ โครงการ
ที่ขอใช้จ่ายเงินสะสมประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จานวน ๓ โครงการ ดาเนินการเสร็จแล้ว จานวน ๒ โครงการ
ยกเลิกโครงการ จานวน ๑ โครงการ งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกใช้จ่ายงบประมาณ
๒๓,๖๐๕,000 บาท (๘๗.๔๓ % ของงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น) และในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จานวน ๓ โครงการ
ดาเนินการเสร็จแล้ว จานวน 2 โครงการ ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน ๑ โครงการ งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น ๘,๑๕๐,๒๗๐
บาท เบิกใช้จ่ายงบประมาณ 5,162,7๐๐ บาท (63.๓๐ % ของงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น) ได้ขออนุมัติจากสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาสโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน ๔
โครงการ ยังไม่ได้ดาเนินการ (กันเงินไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๕๙) จานวน 3 โครงการ ดาเนินการเสร็จแล้ว
จานวน 1 โครงการ งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น ๑๙,๓๘๖,๕๐๐ บาท เบิกใช้จ่ายงบประมาณ 7,255,600 บาท
(37.4๐ % ของงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น) และโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
จานวน ๑ โครงการ ดาเนินการเสร็จแล้ว งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น ๑,๓๐๓,๕๐๐ บาท เบิกใช้จ่ายงบประมาณ
๑,๒๘๖,๑๗๕ บาท (๙๘.๖๗ % ของงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น) และปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จานวน ๗ โครงการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๖ โครงการ (กันเงินไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๕๙) ยกเลิกโครงการ จานวน
๑ โครงการ (คืนงบประมาณให้แก่จังหวัด) งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น ๔๓,๕๓๔,๐๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ
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ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ มีโครงการตกค้างของปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จานวน ๓ โครงการ
ดาเนินการเสร็จแล้ว จานวน ๓ โครงการ งบประมาณที่ได้รับ ๑๔,๔๕๐,๐๐0 บาท เบิกใช้จ่ายงบประมาณ ๑๔,๔๔๓,๖๔๙
บาท (๙๙.๙๖ % ของงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จานวน ๑๒ โครงการ ดาเนินการเสร็จแล้ว จานวน 10
โครงการ อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 1 โครงการ ยกเลิกโครงการ จานวน ๑ โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ ๒๔,๖๒๓,๑๗0 บาท เบิกใช้จ่ายงบประมาณ 7,14๘,๙๐๐บาท บาท (29.00 % ของงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น)
ตารางแสดงแผนและผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ตาราง 1

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
แผนพัฒนาสามปี

ยุทธศาสตร์

จานวน
โครงการ

๑.การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
๒.การพัฒนาด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
๓.การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน /สังคมและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย
๔.การพัฒนาด้านการวางแผน
การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว
๕.การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๖.การพัฒนาด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗.การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
รวม

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน
จานวนโครงการ

แผนการดาเนินงาน
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ ยกเลิก
เสร็จแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ

เบิกจ่าย
งบประมาณ

67

469,691,320 5

๓๕,๓๑๓,๘๖๐

3

1

-

1

16,087,788.29

83

123,720,000 34

๓๗,๕๖๐,๕๐๐

26

-

-

8

32,263,849.73

19

196,819,600 12

๕,๐๖๒,๖๐๐

7

-

-

5

2,102,510.33

18

58,280,000

4

๒๘,๑๗๐,๘๐๐

1

1

-

2

2,143,000.00

22

23,099,500

5

1,022,000

3

-

-

2

421,920.00

19

5,230,000

16

๔,๓๐๘,๐๐๐

14

-

-

2

4,311,121.00

100

94,153,300 65

๓๑,๖๐๔,๘๘๐

54

5

-

6

25,960,584.26

328 970,993,720 141

๑๔๓,๐๔๒,๖๔๐

108

7

-

26

83,290,773.61
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ตารางแสดงแผนและผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม)
ตาราง 2

ยุทธศาสตร์

เพิ่มเติมโครงการใน
จานวน
แผนพัฒนาสามปี(2558 โครงการที่
- 2560) ครั้งที่ 1 - 5 คัดเลือกมา
จานวน
งบประมาณ
ดาเนินการ

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ ยกเลิก
ที่ได้รบั
เสร็จแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ

เบิกจ่าย
งบประมาณ

โครงการ

๑.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
๒.การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓.การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน /สังคม
และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย
๔.การพัฒนาด้านการ
วางแผนการส่งเสริม
การลงทุนพาณิชย
กรรมและการ
ท่องเที่ยว
๕.การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๖.การพัฒนาด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
๗.การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการที่ดี
รวม

4

18,328,000

1

17,536,000

-

1

-

-

0

3

72,702,390

2

10,681,070

1

1

-

-

3,701,800

4

31,500,000

1

100,000

-

-

-

1

-

4

3,240,000

-

0

-

-

-

-

0

3

356,177,654

3

356,177,654

1

1

-

1

76,206

2

107,000

1

20,000

1

-

-

-

10,000

27

71,339,400

18

59,837,720

12

3

1

2

10,623,190.21

47

553,394,444

26

444,352,444

15

6

1

4

14,411,196.21

1.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
1.2.1 การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เทศบาลเมืองนราธิวาสได้คัดเลือกโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) จานวน ๓๕๘ โครงการ และเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) ครั้งที่ ๑-๕
จานวน ๓5 โครงการ รวมทั้งสิ้น 393 โครงการ และคัดเลือกไปดาเนินการตามแผนการดาเนินงานประจาปี ๒๕๕๗ ที่อยู่
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
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ในงบลงทุน ตาม ๗ ยุทธศาสตร์ ๓๖ แนวทางการพัฒนา จานวน ๑๒๑ โครงการ (๓๓.๘๐% ของโครงการ
ทั้งหมดในแผนพัฒนาสามปีงบประมาณ ๒๕๕๗) ดาเนินการเสร็จแล้ว จานวน ๙๒ โครงการ (๗๖.๐๓% ของ
โครงการทั้งหมด) อยู่ระหว่างดาเนินการจานวน ๑๓ โครงการ (๑๐.๗๔ % ของโครงการทั้งหมด) ยกเลิกโครงการ จานวน ๑๖
โครงการ (๑๓.๒๒ % ของโครงการทั้งหมด) งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น ๘๖,๙๗๒,๓๓๐ บาท เบิกใช้จ่าย
งบประมาณ ๕๓,๖๖๕,๙๖๙.๘๐ บาท (๖๑.๗๐% ของงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น) และคัดเลือกจากเพิ่มเติม
โครงการฯ มาดาเนินการ จานวน 12 โครงการ ดาเนินการเสร็จแล้ว จานวน 11 โครงการ อยู่ระหว่างดาเนินการ
จานวน ๑ โครงการ เบิกใช้จ่ายงบประมาณ 9,339,2๖๙.๐7 บาท แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีและโครงการที่บรรจุในเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาสามปี
ครั้งที่ 2 , 3 , 4 (พ.ศ .๒๕๕7 – ๒๕๕9) ในปีงบประมาณ 2557 จานวน 100 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น
1,128,861,340 บาท บรรจุ ในเทศบัญญั ติงบประมาณรายจ่า ยประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2557
รวมจานวนทั้งสิ้น 15 โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 29,078,000 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ 6 โครงการ ยกเลิก 4 โครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จานวน 7,294,677 บาท
และขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโดยไม่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จานวน 1 โครงการ งบประมาณที่ได้รับ
18,660,000 บาท ดาเนินการเสร็จแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ 18,655,000 บาท
๒. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) ในปีงบประมาณ 2557 จานวน
71 โครงการ เป็ นเงิ นทั้ งสิ้ น 145,831,000 บาท บรรจุ ใ นเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 รวมจ านวนทั้ ง สิ้ น 33 โครงการ งบประมาณที่ ได้ รั บ 38,231,800 บาท
ดาเนินการแล้วเสร็จ 27 โครงการ อยู่ระหว่างดาเนินการ 2 โครงการ ยกเลิก 4 โครงการ และเบิกจ่าย
งบประมาณแล้ว จานวน 33,620,234 บาท
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีและโครงการที่บรรจุในเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาสามปี
ครั้ งที่ 2 , 4 (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) ในปี งบประมาณ 2557 จ านวน 16 โครงการ เป็ นเงิ นทั้ งสิ้ น
192,569,850 บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขออนุมัติ
ใช้จ่ายเงินสะสม ขออนุมัติโอนเงินตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รวมจานวนทั้งสิ้น 11 โครงการ งบประมาณที่ได้รับ
3,344,850 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จ 11 โครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จานวน 2,640,316 บาท
๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีและโครงการที่บรรจุในเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาสามปี
ครั้ งที่ 1 , 2 , 4 (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) ในปี งบประมาณ 2557 จ านวน 27 โครงการ เป็ นเงิ นทั้ งสิ้ น
153,840,000 บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขออนุมัติ
ใช้จ่ายเงินสะสม ขออนุมัติโอนเงินตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รวมจานวนทั้งสิ้น 3 โครงการ งบประมาณที่ได้รับ
5,270,000 บาท อยู่ระหว่างดาเนินการ 1 โครงการ ยกเลิก 2 โครงการ ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
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๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีและโครงการที่บรรจุในเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาสาม
ปี ครั้งที่ 2 , 4 (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) ในปีงบประมาณ 2557 จานวน 24 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น
30,939,500 บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขออนุมัติ
โอนเงินตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รวมจานวนทั้งสิ้น 5 โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 3,730,000 บาท
ดาเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ อยู่ระหว่างดาเนินการ 2 โครงการ ยกเลิก 2 โครงการ และเบิกจ่าย
งบประมาณแล้ว จานวน 99,520 บาท และขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จานวน 1 โครงการ โดยไม่อยู่ใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณที่ได้รับ 3,200,000 บาท ยกเลิกโครงการ
๖. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีและโครงการที่บรรจุในเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาสามปี
ครั้งที่ 5 (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) ในปีงบประมาณ 2557 จานวน 20 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 8,384,000 บาท
บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ขอ
อนุมัติโอนเงินตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รวมจานวนทั้งสิ้น 16 โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 5,389,000 บาท
ดาเนินการแล้วเสร็จ 15 โครงการ ยกเลิก 1 โครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จานวน 4,976,081 บาท
๗. ด้านการบริหารจัดการที่ดี
มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีและโครงการที่บรรจุในเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาสามปี
ครั้งที่ 2,4 (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) ในปีงบประมาณ 2557 จานวน 135 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 93,833,790
บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ขออนุ มั ติ โ อนเงิ น ตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ รวมจ านวนทั้ ง สิ้ น 50 โครงการ งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ
17,592,970 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จ 44 โครงการ อยู่ระหว่างดาเนินการ 3 โครงการ ยกเลิก 3
โครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จานวน 14,354,410.87 บาท
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 เทศบาลเมืองนราธิวาสได้บรรจุโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) จานวน ๓2๘ โครงการ และเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60)
ครั้งที่ ๑ -6 จานวน 47 โครงการ รวมทั้งสิ้น 375 โครงการ และคัดเลือกไปดาเนินการตามแผนการดาเนินงาน
ประจาปี ๒๕๕8 ที่อยู่ในงบลงทุน ตาม ๗ ยุทธศาสตร์ ๓7 แนวทางการพัฒนา จานวน ๑4๑ โครงการ ดาเนินการเสร็จ
แล้ว จานวน 108 โครงการ อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 7 โครงการ ยกเลิกโครงการ จานวน 2๖ โครงการ
งบประมาณที่ได้รับ 143,042,64๐ บาท เบิกจ่ายงบประมาณ 8๓,290,773.61 บาท และคัดเลือกจาก
เพิ่มเติมโครงการฯ มาดาเนินการ จานวน 26 โครงการ ดาเนินการเสร็จแล้ว จานวน 15 โครงการ อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ จานวน 6 โครงการ ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน 1 โครงการ และยกเลิกโครงการ จานวน 4 โครงการ
งบประมาณที่ได้รับ 444,352,444 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ 14,411,196.21 บาท รวมจานวนโครงการที่
คัดเลือกไปดาเนินการในปีงบประมาณ 2558 จานวนทั้งสิ้น 167 โครงการ (44.53 % ของโครงการทั้งหมดใน
แผนพัฒนาสามปี (ปีงบประมาณ 2558)) งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 587,395,084 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ
ทั้งสิ้น 97,701,969.82 บาท (16.63 % ของของงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น) ดาเนินการเสร็จแล้ว จานวน 121
โครงการ (72.46 % ของโครงการทั้งหมด) อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 15 โครงการ (8.98 % ของโครงการทั้งหมด)
ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน 1 โครงการ (0.60 % ของโครงการทั้งหมด) และยกเลิกโครงการ จานวน 30 โครงการ
(17.96 % ของโครงการทั้งหมด)แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
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๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ .๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
จานวน ๖๗ โครงการ งบประมาณ 469,691,320 บาท คัดเลือกไปบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 255๘ รวมจานวนทั้งสิ้น ๕ โครงการ งบประมาณที่ได้รับ ๓๕,๓๑๓,๘๖๐ บาท เบิกจ่าย
งบประมาณ 16,087,788.29 บาท ดาเนินการเสร็จแล้ว จานวน ๓ โครงการ อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน
๑ โครงการ ยกเลิกโครงการ จานวน ๑ โครงการ และมีโครงการที่บรรจุในเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ .๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ครั้งที่ 2 , 3 ในปีงบประมาณ 255๘ จานวน ๔ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น
18,328,000 บาท คัดเลือกไปดาเนินการโดยไม่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
255๘ จานวน ๑ โครงการ อยู่ระหว่างดาเนินการ งบประมาณที่ได้รับ 17,536,000 บาท ไม่มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
๒. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ในปีงบประมาณ 255๘ จานวน
๘๓ โครงการ งบประมาณ 123,720,000 บาท คัดเลือกไปบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.255๘ จานวน ๓๔ โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 37,560,500 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ
32,263,849.73 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 2๖ โครงการ ยกเลิกโครงการ จานวน ๘ โครงการ และมี
โครงการที่บรรจุในเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ .๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ครั้งที่ 1, ๓ ในปีงบประมาณ
255๘ จานวน ๓ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 72,702,390 บาท คัดเลือกไปดาเนินการโดยอยู่ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘ จานวน ๑ โครงการ ดาเนินการเสร็จแล้ว งบประมาณที่
ได้รับ ๓,๗28,๘๐๐บาท เบิกใช้จ่ายงบประมาณ ๓,๗๐๑,๘๐๐ บาท ขออนุมัติโอนเงินตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และ
จ่ายขาดเงินสะสม จ านวน ๑ โครงการ อยู่ระหว่างดาเนินการ งบประมาณที่ได้รับ ๖,๙๕๒,๒๗0 ไม่เบิกจ่าย
งบประมาณ
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ในปีงบประมาณ 255๘ จานวน ๑๙
โครงการ งบประมาณ 196,819,600 บาท คั ดเลื อกไปบรรจุ ในเทศบั ญญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.255๘ จ านวน ๑๒ โครงการ งบประมาณที่ ได้ รั บ 5,062,600 บาท เบิ กจ่ ายงบประมาณ
2,102,510.33 บาท ดาเนินการเสร็จแล้ว จานวน ๗ โครงการ ยกเลิกโครงการ จานวน ๕ โครงการ และมี
โครงการที่บรรจุในเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ .๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ครั้งที่ 2 , ๓ และ ๖ ในปีงบประมาณ
255๘ จานวน ๔ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 31,500,000 บาท คัดเลือกไปดาเนินการโดยอยู่ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.255๘ จานวน ๑ โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 100,๐๐๐ บาท
ยกเลิกโครงการ
๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ในปีงบประมาณ 255๘ จานวน ๑๘
โครงการ งบประมาณ 58,280,000 บาท คัดเลือกไปบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘ จานวน ๔ โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 28,170,800 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ 2,143,000 บาท
ดาเนิน การเสร็จ แล้ว จ านวน 1 โครงการ อยู่ร ะหว่างดาเนิน การ ๑ โครงการ ยกเลิกโครงการ จานวน ๒
โครงการ และมีโครงการที่บรรจุ ในเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ครั้งที่ ๓ ,๕ ใน
ปีงบประมาณ 255๘ จานวน ๔ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๔๐,๐๐๐ บาท ไม่ได้คัดเลือกไปดาเนินการ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
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๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ในปีงบประมาณ 255๘ จานวน ๒๒
โครงการ งบประมาณ 23,099,500 บาท คัดเลือกไปบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘ จานวน ๕ โครงการ งบประมาณที่ได้รับ ๑,0๒๒,๐00 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ 421,920บาท
ดาเนินการเสร็จแล้ว จานวน ๓ โครงการ ยกเลิกโครงการ จานวน ๒ โครงการ และมีโครงการที่บรรจุในเพิ่มเติม
โครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ครั้งที่ 2 , 4 ในปี งบประมาณ 255๘ จานวน 3 โครงการ
งบประมาณ 356,177,654 บาท คัดเลือกไปดาเนินการ จานวน ๓ โครงการ โดยอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘ จานวน ๑ โครงการ ยกเลิกโครงการ และดาเนินการโดยได้รับเงิน
อุดหนุนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน ๒ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 356,177,654
บาท ดาเนินการเสร็จแล้ว จานวน 1 โครงการ อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๑ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ
แล้ว 76,206 บาท
๖. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ในปีงบประมาณ 255๘ จานวน 19
โครงการ งบประมาณ 5,230,000 บาท คัดเลือกไปบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘ จานวน ๑๖ โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 4,308,000 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ 4,311,121 บาท
ดาเนินการเสร็จแล้ว จานวน ๑๔ โครงการ ยกเลิกโครงการ จานวน ๒ โครงการ และมีโครงการที่บรรจุในเพิ่มเติม
โครงการในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ครั้งที่ ๑ และ ๒ ในปีงบประมาณ 255๘ จานวน 2 โครงการ
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๗,000 บาท คัดเลือกไปดาเนินการโดยบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 255๘ จานวน ๑ โครงการ ดาเนินการเสร็จแล้ว งบประมาณที่ได้รับ ๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
๗. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ในปีงบประมาณ 255๘ จานวน
๑๐๐ โครงการ งบประมาณ 94,153,300 บาท คัดเลื อกไปบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จานวน ๖๕ โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 31,604,880 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ
25,960,584.26 บาท ดาเนิน การเสร็จ แล้ว จานวน ๕4 โครงการ อยู่ร ะหว่า งดาเนิน การ จานวน 5
โครงการ ยกเลิกโครงการ จานวน ๖ โครงการ และมีโครงการที่บรรจุในเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ครั้ งที่ 2 และ๓ ในปี งบประมาณ 255๘ จ านวน ๒๗ โครงการ เป็ นเงิ นทั้ งสิ้ น
71,339,400 บาท คัดเลือกไปดาเนินการ จานวน ๑๘ โครงการ โดยบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณที่ได้รับ
59,837,720 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จ ๑๒ โครงการ อยู่ระหว่างดาเนินการ ๓ โครงการ ยังไม่ได้ดาเนินการ
จานวน ๑ โครงการ ยกเลิกโครงการ จานวน ๒ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 10,623,190.21 บาท
1.2.2 การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 การจัดแผนพัฒนาสามปี เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ท้องถิ่นที่เสนอปัญหา ความต้องการ ข้อเสนอแนะ และโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เทศบาลพิจารณาจัดทาเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
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โครงการ/กิจกรรมบรรจุในแผน ซึ่งเป็นข้อมูลที่มาจากสมาชิกสภาเทศบาล แผนชุมชน และจากการทาประชาคม
และคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมมาดาเนินการโดยพิจารณาโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
อย่างเร่งด่วน เป็นอันดับแรก และเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ และนโยบายของผู้บริหารเทศบาล สาหรับโครงการ/กิจกรรมที่
นามาดาเนินการครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์แต่ไม่ครอบคลุมทุกแนวทางการพัฒนามีเพียง ๒6 แนวทางการพัฒนา
จากทั้งหมด ๓๖ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่มีจานวนโครงการมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ (การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการที่ดี) และยุทธศาสตร์ที่มีจานวนโครงการน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ (การพัฒนาด้านการ
วางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิช ยกรรมและการท่องเที่ยว) ยุทธศาสตร์ที่ได้รับงบประมาณมากที่สุด คือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ (การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ) ยุทธศาสตร์ที่ได้รับงบประมาณน้อยที่สุด คือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ (การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย กรรมและการท่องเที่ยว) ยุทธศาสตร์
ที่มีการเบิกการใช้จ่ายงบประมาณและดาเนินโครงการเสร็จแล้ว ทุกโครงการ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ (การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบชุมชน /สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย) ยุทธศาสตร์ที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณมาก
ที่สุดเมื่อเทียบกับงบที่ได้รับทั้งสิ้น คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 (การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน /สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย) และน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 (การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ยุทธศาสตร์ที่มีโครงการมารองรับแนวทางการพัฒนาครบทุกแนวทางการพัฒนา
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ (การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ) และยุทธศาสตร์ที่ 7 (การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี) สาหรับผลการดาเนินงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสรุปแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
งานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนถือเป็นเรื่องสาคัญและมีผลกระทบต่อการดารงชีวิตของ
ประชาชนในเขตเทศบาล คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน สิ่งที่ประชาชนมองเห็นและสัมผัสได้มากที่สุดก็คือ การ
พัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐาน นอกเหนือจากการดาเนินการก่อสร้างแล้ว หากไม่มีการบารุงรักษา หรือไม่มี การ
ปรับปรุงใด ๆ โครงการต่าง ๆ ที่เทศบาลฯ ได้จัดสรรงบฯลงไปดาเนินการ ซึ่งเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนก็จะสูญ
สลายไปตามกาลเวลาได้ ด้วยเหตุนี้เทศบาลเมืองนราธิวาส จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ไฟฟูาที่ชารุดเสียหาย บริเวณที่มืดให้มีความสว่าง มีความ
ปลอดภัย ถนนที่เป็นหลุมบ่อได้รับการซ่อมแซม สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวก สบาย ปลอดภัย สามารถเชื่อมโยงไปยังพื้นที่ ต่างๆได้ ถือเป็นการลดอุบัติเหตุอีกทางหนึ่ง และสามารถ
ตอบสนองความต้องการประประชาชนในท้องถิ่น แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตามความจาเป็นและความเร่งด่วน
ให้การคมนาคมมีการสัญจรที่สะดวก สบาย รวมทั้งปูองกันการเกิดน้าท่ว มขัง มีประปา ไฟฟูา ครอบคลุมทุก
พื้น ที่ เพีย งพอต่อ ความต้อ งการ และมีระบบการจราจรที่ได้มาตรฐาน สามารถปูองกันการเกิดอุบั ติเหตุ ซึ่ ง
นอกจากนั้นยังมีการปรับปรุงผิวจราจรให้มีสภาพที่สมบูรณ์ ก่อสร้างรางระบายน้า ระบบระบายน้า อุดหนุนเงินให้
การประปาส่วนภูมิภาค เพื่อขยายเขตการประปาในชุมชนที่ยังไม่มีน้าประปาใช้ ภายในชุมชนร่วมอุทิศ (ซอยเสริมสง่า)
และอุดหนุนเงินให้การไฟฟูาส่วนภูมิภาคดาเนินการขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟูาและติดตั้งหม้อแปลง ในการ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
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จัดทาโครงการแต่ละโครงการมีการประชาสัมพันธ์ด้วยปูายเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับทราบและเปิดโอกาส
ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอปัญหาความต้องการ ซึ่งการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานเป็นไปอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพของท้องถิ่นและตามงบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่น การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และคนเร่ร่อนในเขตเทศบาล การ
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ ผู้สูงอายุ การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ การออกหน่วยเทศบาลพบประชาชน
ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการขั้นพื้นฐานจากหน่วยงานของรัฐและสร้างความเข้าใจ ความสัมพันธ์
อันดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ การส่งเสริมการศึกษา การปูองกัน บาบัด ฟื้นฟูและกาจัดการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด การส่งเสริมด้านการออกกาลังกาย การกีฬาและนันทนาการ รวมทั้งการพัฒนาด้านการสาธารณสุ ข
ส่ งเสริ มการปู องกั น รั กษา ควบคุมโรค ซึ่งทุ กอย่ างเป็ นการพั ฒ นาที่ ด าเนิ นการต่ อเนื่ องทุ กปี เป็ นสวัส ดิ การที่
หน่วยงานของรัฐมอบให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทุกๆ
ด้าน สามารถพึ่งพาตนเองได้และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพ
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ในปีงบประมาณ ๒๕๕7 ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ยังประสบปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ปัญหา
อุทกภัยในบางพื้นที่ ปัญหาการจัดระเบียบรถที่จอดบนถนนบริเวณตลาดหัวลาโพงในตอนเช้า ปัญหาอัคคีภัย วาตภัย
ปัญหาสัตว์เลี้ยงบนถนน ปัญหาการลักขโมย ปัญหายาเสพติด ซึ่งเทศบาลต้องเตรียมความพร้อมในการปูองกันบรรเทา
สาธารณภัย เหตุร้ายต่างๆที่เกิดในพื้นที่ รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับปูองกันและระงับอัคคีภัย วิเคราะห์และ
พิจารณา ทาความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะรวมทั้งดาเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปูองกัน
และระงับอัคคีภัย รวมทั้งภัยที่เกิดจากธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย ตรวจสอบ
ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอานวยความสะดวกในการปูองกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ จัดทาแผน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝึกซ้อมและดาเนินการตามแผน งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร ฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
มั่นคง มีหน้าที่เกี่ยวกับตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจ
และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ควบคุม ตรวจสอบและดาเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาและวิเคราะห์ ข่าวเพื่อเสนอแนะ วางแผน หรือโครงการที่เกี่ยวข้อ งกับความมั่นคงแห่ งชาติ
ประสานงานกับจังหวัดและอาเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
การลงทุนในเขตเทศบาลยังมีน้อยมาก เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ทาให้ไม่มีนักลงทุนมา
ลงทุนในพื้นที่ ส่วนใหญ่จะเป็นนักลงทุนที่อยู่ในพื้นที่เท่านั้น ส่วนการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลจะคึกคักในช่วงที่มี
การจัดงานเท่านั้น นักท่องเที่ย วส่ว นใหญ่จ ะเป็นคนในพื้นที่ต่างอาเภอ เทศบาลได้ ก่อสร้างและปรั บปรุงถนน
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ห้องน้า – ห้องสุขา ภายในหาดนราทัศน์ พร้อมทั้งมีการจัดระเบียบการค้าขาย การจอดรถ ให้มีความสะดวกและ
สวยงาม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ประกอบด้วย ทะเล แม่น้า
คลอง สวนสาธารณะ สวนหย่อม เป็นเมืองที่มีมลพิษน้อยมาก ทั้งทางอากาศ ทางน้า ทางบก จะมี นานๆ ครั้งที่เกิด
มลพิษทางอากาศจากไฟไหม้ปุาพรุนอกเขตเทศบาล และควันไฟมาจากประเทศอินโดนีเซีย ปัญหาเกี่ยวกับปริมาณ
ขยะที่มีจานวนมากขึ้นทุกวัน ปัจจุบันมีการจัดเก็บขยะ ๔๐ ตัน/วัน ซึ่งเทศบาลมีระบบกาจัดขยะโดยวิธีการฝังกลบ
จึงต้องมีการวางแผนจัดทาบ่อฝังกลบเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น และได้วางแผนปรับปรุงหาดนราทัศน์
เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาส แต่เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณจานวนมาก ภายในโครงการมีรายละเอียด
ปลีกย่อยแต่ละโครงการอยู่ภายในโครงการใหญ่ จึงดาเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไปในส่วนที่สามารถดาเนินการได้ และ
นาแต่ละโครงการย่อยที่ใช้งบประมาณจานวนมากขอใช้งบของจังหวัดหรือกรม/กระทรวง มีสวนสาธารณะหลายแห่งที่
ได้พัฒนา เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ที่ออกกาลังกาย ที่สันทนาการ และเป็นที่จัดงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ส่งเสริมรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในเขตเทศบาลจะมีค วามหลากหลายทางด้า นศิล ปะ วัฒ นธรรม จารีต ประเพณีแ ละภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ประกอบไปด้วยประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม เป็นส่วนใหญ่ รองลงมา คือ ศาสนาพุทธ คริส ต์ ฮิน ดู
ตา มล า ดับ เท ศ บา ล จึง ใ ห้ค ว าม ส าคัญ แล ะ ส่ง เ สริม กา ร อนุร ัก ษ์ ฟื ้น ฟูส ืบ ท อด จ ารีต ป ร ะเ พ ณี
ศิลปวัฒนธรรม และทานุบารุงศาสนาอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดทาโครงการ/กิจกรรมรองรับ เพื่อดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่ องเป็ นประจาทุกปี เพื่อกระตุ้นให้ป ระชาชนในท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสื บทอดจารีต
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม และทานุบารุงศาสนา ให้อยู่อย่างยั่งยืนสืบทอดไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
การบริหารจัดการที่ดี เป็นการบริหารจัดการภายในองค์กรที่มุ่งเน้นให้เกิดการทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อความต้องการของประชาชนสูงที่สุด โดยให้ประชาชน เข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ซึ่งยุทธศาสตร์นี้ได้ดาเนินการในด้านการพัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณธรรม
จริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร โครงการที่ดาเนินการส่วนใหญ่เป็นการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานด้านต่างๆ
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เพิ่มพูนประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ นามาใช้ในการทางาน โดยมีเปูาหมาย คือ ผู้บริหาร
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนั กงานจ้าง นักเรียนในสังกัดเทศบาล ส่วนการ
พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน เป็นการก่อสร้าง ปรับปรุง อาคาร
สถานที่ของเทศบาล โรงเรียน จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัยได้มาตรฐาน ทาให้การ
ทางานเกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหาร จัดการองค์กร และระบบการบริการ
รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดาเนินงานของเทศบาล
การดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2๕๕๘ – ๒๕๖๐) เป็นไปตามกระบวนการจัดทาแผน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ที่เน้น
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ซึ่งทุกโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีเกิดจากปัญหา ความต้องการ
ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็น ข้อมูลที่มาจากสมาชิกสภาเทศบาล แผนชุมชน จากการจัดทาประชาคมเมือง จากการ
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สารวจของเทศบาลเมืองนราธิวาส และจากความต้องการของประชาชนที่ต้องการให้แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน การ
คัดเลื อกโครงการ/กิ จ กรรมจากแผนพัฒ นาสามปี โ ดยเฉพาะโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มา
ดาเนินการ โดยพิจารณาโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วน เป็นอันดับแรก
และเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาอาเภอ และนโยบายของผู้บริหารเทศบาล สาหรับโครงการ/กิจกรรมที่นามาดาเนินการครอบคลุมทุก
ยุทธศาสตร์แต่ไม่ครอบคลุมทุกแนวทางการพัฒนามีเพียง ๒5 แนวทางการพัฒนา จากทั้งหมด ๓7 แนวทางการ
พัฒนา ยุทธศาสตร์ที่มีจานวนโครงการมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ (การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล) และยุทธศาสตร์ที่มีจานวนโครงการน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ (การพัฒนาด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว) ยุทธศาสตร์ที่ได้รับงบประมาณมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่
๒ (การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ) ยุทธศาสตร์ที่ได้รับงบประมาณน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ (การ
พัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ยุทธศาสตร์ที่มีการเบิกการใช้
จ่ายงบประมาณและดาเนินโครงการเสร็จแล้วทุกโครงการ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ (การพัฒนาด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต) ยุทธศาสตร์ที่ 3 (การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน /สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 (การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) และยุทธศาสตร์
ที่ ๖ (การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ) ยุทธศาสตร์ที่มีโครงการมารองรับ
แนวทางการพัฒนาครบทุกแนวทางการพัฒนา ไม่มี ยุทธศาสตร์ที่มีการยกเลิกโครงการ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ทั้ง ๗
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุดเมื่อเทียบกับงบที่ได้รับทั้งสิ้น ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖
(การพั ฒ นาด้ า นศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม จารี ต ประเพณีแ ละภูมิ ปั ญญาท้ องถิ่ น ) และยุ ทธศาสตร์ ที่มี ก ารเบิ กจ่ า ย
งบประมาณน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ (การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ซึ่งผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมในภาพรวม ภายในปีงบประมาณ
2558 สาเร็จเกินร้อยละ 70 สาหรับผลการดาเนินงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สรุปแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นการพัฒนาที่เป็นหลักในการพัฒนาด้านอื่นๆ ซึ่งทุกปีที่ผ่านมา
เทศบาลจะเน้นการพัฒนาในด้านนี้เป็นสาคัญ แต่ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ การคัดเลือกโครงการมาดาเนินการมี
จ านวนน้ อ ยกว่ า หลายปี ที่ ผ่ า นมา เนื่ อ งจากบางโครงการเป็ น โครงการใหญ่ ใ ช้ ง บประมาณจ านวนมาก
ทาให้การคัดเลือกโครงการมาดาเนินการได้จานวนน้อย เนื่องจากงบประมาณที่มีอยู่จากัด การดาเนินการปรับปรุง
ถนนพิชิตบารุง 2 ช่วง ทาให้ได้ถนนที่สัญจรไป มา สะดวก สบาย ถนนที่เป็นหลุมบ่อได้รับการซ่อมแซม ประชาชน
มี ค วามปลอดภั ย ในการขั บ ขี่ ย วดยานเพิ่ ม ขึ้ น และมี ค วามคุ้ ม ค่ า ในด้ า นการประหยั ด งบประมาณ เบิ ก จ่ า ย
งบประมาณน้อยกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ สาหรับโครงการต่อเติมขยายเขตประปา ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่มี
การร้องขอให้เทศบาลดาเนินการขยายเขตประปา และอุดหนุนเงินให้การไฟฟูาส่วนภูมิภาคดาเนินการขยายเขต
ระบบจาหน่ายไฟฟูาและติดตั้งหม้อแปลง ก่อสร้างพร้อมติดตั้งเสาไฟประติมากรรมเรือกอและแบบโคมกิ่งคู่ แบบ
โคมกิ่งเดี่ยว และแบบโคมกิ่งช่อตามถนนสายต่างๆ เพื่อเพิ่มความสว่างและความสวยงามของถนน ดาเนินการ
จัดซื้อโคมไฟถนนระบบประหยัดพลังงานหลอด LED เปลี่ยนตามถนนสาธารณะเพื่อให้มีความสว่างเพิ่ม ขึ้น และ
ประหยัดค่าไฟฟูา ซ่อมแซมไฟฟูาที่ชารุดเสียหาย บริเวณที่มืดให้มีความสว่าง มีความปลอดภัย เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก สบาย ปลอดภัย สามารถเชื่อ มโยงไปยัง พื้น ที่ ต่างๆได้ ถือเป็นการลดอุบัติเหตุอีกทางหนึ่ง และ
สามารถตอบสนองความต้องการประชาชนในท้องถิ่น แก้ไ ขปัญหาความเดือดร้อนตามความจาเป็นและความ
เร่ ง ด่ ว นให้ การคมนาคมมี ก ารสั ญ จรที่ ส ะดวก สบาย รวมทั ้ง ปูอ งกัน การเกิด น้ าท่ว มขัง มีป ระปา ไฟฟูา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)

หน้า 42

ครอบคลุม ทุก พื้น ที่ เพีย งพอต่อ ความต้อ งการ และมี ระบบการจราจรที่ได้มาตรฐาน สามารถปูองกันการเกิด
อุบัติเหตุ ในการจัดทาโครงการก่อสร้างถนน และระบบระบายน้าแต่ละโครงการมีการประชาสัมพันธ์ด้วยปูาย
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับทราบ และเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็ น เสนอปั ญหา ความต้องการได้ทุกโครงการ ซึ่งการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปอย่างต่อเนื่องตาม
ศักยภาพของท้องถิ่นและตามงบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่น การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และคนเร่ร่อนในเขตเทศบาล การ
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ ผู้สูงอายุ การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ การออกหน่วยเทศบาลพบประชาชน
ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการขั้นพื้นฐานจากหน่วยงานของรัฐและสร้างความเข้าใจ ความสัมพันธ์
อันดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ การส่งเสริมการศึกษา การปูองกัน บาบัด ฟื้นฟูและกาจัดการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด การส่งเสริมด้านการออกกาลังกาย การกีฬาและนันทนาการ รวมทั้งการพัฒนาด้านการสาธารณสุ ข
ส่ งเสริ มการปู องกัน รั กษา ควบคุ มโรค ซึ่ งทุกอย่ างเป็นการพั ฒนาที่ ด าเนิ นการต่ อเนื่ องทุ กปี เป็ นสวั ส ดิ การที่
หน่วยงานของรัฐมอบให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทุกๆ
ด้าน สามารถพึ่งพาตนเองได้และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพ ในปีงบประมาณ 2558 การส่งเสริม
อาชีพของชุมชน โดยให้แต่ละชุมชนจัดทาโครงการเสนอมายังเทศบาลเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณให้แต่ละชุมชน
ดาเนินการ ซึ่งโครงการส่งเสริมอาชีพของชุมชนทาให้สมาชิกในกลุ่มมีความรู้ สามารถนาไปประกอบเป็ นอาชีพ
เสริม สร้างอาชีพและรายได้เพิ่ม มีบางชุมชนไม่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุน และบางชุมชนไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ เนื่องจากในปีงบประมาณ 2557 เบิกจ่ายงบประมาณแล้วแต่ไม่ได้ดาเนินการ การดาเนินการส่วน
ใหญ่เสร็จทันในปีงบประมาณ สาหรับการสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เช่น อุดหนุน
งบประมาณให้สมาคมกู้ภัยนรา 01 มูลนิธิเมตตาธรรม ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในเขตเทศบาล จ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้ปุวยเอดส์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ช่วยเหลือคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ของพระบรมวงศานุวงศ์และผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งบางโครงการมีงบประมาณเหลือจานวนมาก เนื่องจากมีผู้ที่ขอรับ
ความช่ว ยเหลื อจ านวนน้ อย ด้านการศึกษา เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามงบประมาณที่ว างไว้ แต่มีห ลาย
โครงการงบประมาณใช้จ่ า ยไม่ เ พีย งพอต้ องโอนเพิ่ ม และมี ห ลายโครงการที่ ต้ อ งยกเลิ ก โคร งการ เนื่ องจาก
ดาเนินการแล้วไม่ได้ใช้งบประมาณ เข้าร่วมดาเนินการกับหน่วยงานอื่นโดยไม่ใช้งบประมาณ และไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมฯ ด้านยาเสพติด จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของศูนย์ต่อต้านยาเสพติด
เทศบาล ยกเลิกโครงการ เนื่องจากใช้งบประมาณของ ปปส. ด้านการกีฬาและนันทนาการดาเนินโครงการสาเร็จ
เป็นไปตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มีบางโครงการที่งบประมาณไม่เพียงพอต้องโอนเพิ่ม และยกเลิก
โครงการ คือ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาสาหรับโรงเรียนในสังกัด เนื่องจากการจัดการด้านกีฬาของนักเรียน
เป็นการเฉพาะ เกรงว่าจะมีผลกระทบต่อการเรียน และด้านการสาธารณสุขฯ มีการยกเลิกโครงการหลายโครงการ
เนื่องจากได้ร่วมดาเนินการกับหน่วยงานอื่นโดยไม่ใช้งบประมาณ และดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ รวมทั้งบาง
โครงการ สตง.ทักท้วงว่าไม่ใช่อานาจหน้าที่ของ อปท. สาหรับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ไม่มีโครงการ/กิจกรรมมารองรับการดาเนินการ
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
เทศบาลเมื อ งนราธิ ว าสให้ ค วามส าคั ญ ในการจั ด ระเบีย บชุม ชน/สั งคมและการรัก ษาความสงบ
เรียบร้อยภายในเขตเทศบาล เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๕8 ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ยังประสบปัญหา
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ความไม่สงบในพื้นที่ ปัญหาอุทกภัยในบางพื้นที่ ปัญหาการจัดระเบียบรถที่จอดบนถนนบริเวณตลาดหัวลาโพงในตอนเช้า
ปัญหาการจอดรถริมทางถนน ปัญหาการก่อสร้างอาคารล้าทางเดินเท้า ปัญหาอัคคีภัย วาตภัย ปัญหาสัตว์เลี้ยงบน
ถนน ปัญหาการลักขโมย ปัญหายาเสพติด กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งเทศบาลต้องเตรียมความพร้อมในการ
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย เหตุร้ายต่างๆที่เกิดในพื้นที่ รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดระเบียบชุมชน สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
เทศบาล และการปกครองระบอบประชาธิปไตย การดาเนินการจัดทาโครงการมีหลายโครงการที่เป็นโครงการ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี และได้ยกเลิกโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกหลายโครงการ โดยเลิกจ้าง
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 ทาให้มีงบประมาณเหลือจากที่ตั้งไว้ทั้งปี และอีก 1 โครงการที่ยกเลิก คือ โครงการฝึก
ปูองกันและระงับอัคคีภัยให้กับผู้ประกอบการร้านค้าในเขตเทศบาล ยกเลิกโครงการ เนื่องจากงานปูองกันฯ ได้รับ
มอบหมายให้เข้าร่วมฝึกซ้อมกับ 5 ฝุาย เพื่อฝึกแผนผจญเหตุ กลุ่มเปูาหมายในการฝึกซ้อมมีกลุ่มของประชาชนที่อยู่
ในเปูาหมายของโครงการเข้าร่วมด้วย โครงการผู้ นาทางธรรมชาติกับการพัฒนาประชาธิปไตยและศึกษาดูงานด้าน
การจั ดกระบวนการประชาธิป ไตย ยกเลิ กโครงการเนื่องจาก กลุ่ มเปูาหมายที่ กาหนดไม่ ใช่กลุ่ มที่เกี่ยวข้องกั บ
การศึกษาทั้งหมด เกรงว่าจะผิดระเบียบ ด้านการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานมีการจัดซื้อกล้องวงจรปิ ด
เพื่ อติ ดตั้ งภายในและภายนอกอาคารสถานี ดั บเพลิ งถนนจาตุ รงค์ รั ศมี จั ดซื้ อ เครื่ องปรั บอากาศ จั ดซื้ อ เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ การดาเนินการทุกโครงการเป็นไปตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
การลงทุนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่จะเป็นกิจการขนาดเล็ก ผู้ลงทุนจะเป็นนักลงทุนที่อยู่ในพื้นที่เท่านั้น
ทาให้อัตราการเจริญเติบโตด้านการลงทุนค่อนข้างต่า เนื่องจากมีงบประมาณในการลงทุนไม่มาก และนักลงทุน
จากที่อื่นไม่กล้าเข้ามาลงทุน เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบของพื้นที่ การลงทุนที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นการเปิด
กิจการค้าขายสินค้า ส่วนการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลจะคึกคักในช่วงที่มีการจัดงานเท่านั้น นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
จะเป็นคนในพื้นที่ต่างอาเภอ จะมีหลายหน่วยงานของภาครัฐร่วมกันจัดงานตลอดทั้งปี เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม รักษาและสืบทอดประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คง
อยู่สืบไป รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งยุทธศาสตร์นี้มีหลายหน่วยงาน
ของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจเข้ามาดูแลและดาเนินการอยู่แล้ว ทาให้โครงการ/กิจกรรมที่เทศบาลดาเนินการมีน้อย
และที่ดาเนินการต่อเนื่องคือ โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ หาดนราทัศน์ เป็นโครงการที่แยกย่อยมาจาก
โครงการใหญ่ คือ โครงการปรับปรุงหาดนราทัศน์ เป็นการก่อสร้างทางเท้าและลานจอดรถบริเวณหาดนราทัศน์
เพื่อจัดระเบียบหาดนราทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามน่าท่องเที่ยว ส่วนโครงการที่ยกเลิก
โครงการในปีนี้ คือ โครงการจัดกิจกรรมและนิทรรศการงานกาชาด เนื่องจากเทศบาลไม่ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการใน
งานกาชาด
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบันได้มีการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่
ทาให้ทรัพยากรสิ้นเปลืองอย่างรวดเร็วและยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทาให้เกิดปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อม
ดั ง นั้ น การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง ภายในเขตเทศบาลมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องดูแล รักษา ฟื้นฟูในส่วนที่เสื่อมโทรมให้กลับมามีสภาพเป็นธรรมชาติใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ยั่งยืน สาหรับสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ ภายในเขตเทศบาล ยัง เป็นเมืองที่มีมลพิษน้อยมาก ทั้งทางอากาศ ทางน้า
ทางบก แต่ทุกปีจะมีปัญหาเกิดมลพิษทางอากาศจากไฟไหม้ปุาพรุนอกเขตเทศบาล และควันไฟมาจากประเทศ
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อินโดนีเซีย ทาให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนตามมา ส่วนอีกปัญหาที่เทศบาลต้องหามาตรการดาเนินการ
เพื่อแก้ไขปั ญหา คือ ขยะที่มี ปริ มาณมากขึ้นทุกวัน ซึ่ งเทศบาลมีระบบกาจัดขยะโดยวิธีการฝังกลบ จึงต้องมีการ
วางแผนจัดทาบ่อฝังกลบเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น กิจกรรมที่ดาเนินการอยู่เป็นประจา คือ การ
กวาด ล้างถนน ตัด ตกแต่ง ปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ถางหญ้าที่รกบริเวณถนน ขุดลอกคูระบายน้าตาม
สถานที่ต่างๆ ภายในเขตเทศบาลให้มีภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม น่าอยู่ น่ามอง ในปีงบประมาณ 2558
เทศบาลได้ดาเนินการจัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างกอง
สาธารณสุข โดยจัดอบรม/ศึกษาดูงานด้านความสะอาดและสิ่งแวดล้อม โครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม จัด
อบรมให้ความรู้ปลูกฝังทัศนคติแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทัศนศึกษาเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติมีกลุ่มเปูาหมาย
เป็นเยาวชนอายุ ๑๒ ปีขึ้นไป จานวน 40 คน จัดทาแผ่นใบปลิวเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงเจตจานงดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม และจัดตั้งกลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อมและเครือข่ายในชุมชนเขตเทศบาล และโครงการที่ยกเลิก คือ โครงการ
ร่วมรักธรรมชาติกับผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ เนื่องจากเปูาหมายที่กาหนดไม่ใช่
กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งหมดเกรงจะผิดระเบียบ และโครงการเรารักษ์นราทัศน์ ได้ดาเนินการโดยไม่ใช้
งบประมาณ ส่วนอีกโครงการ คือ จัดซื้อเครี่องพิมพ์ประจาห้องชั่งน้าหนัก เพื่อใช้ในงานกาจัดขยะมูลฝอย สรุปใน
ยุทธศาสตร์นี้มีโครงการมารองรับน้อยมาก เนื่องจากงบประมาณมีอยู่จากัด ทาให้โครงการที่คัดเลือกมาดาเนินการ
มีน้อย การพัฒนาด้านอื่นที่เป็นปัญหาสาคัญที่ต้องการแก้ไขเร่งด่วนจะถูกคัดเลือกมาดาเนินการมากกว่า
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในเขตเทศบาลจะมีค วามหลากหลายทางด้า นศิล ปะ วัฒ นธรรม จารีต ประเพณีแ ละภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ประกอบไปด้วยประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม เป็นส่วนใหญ่ รองลงมา คือ ศาสนาพุทธ คริส ต์ ฮิน ดู
ตา มล า ดับ เท ศ บา ล จึง ใ ห้ค ว าม ส าคัญ แล ะ ส่ง เ สริม กา ร อนุร ัก ษ์ ฟื ้น ฟูส ืบ ท อด จ ารีต ป ร ะเ พ ณี
ศิลปวัฒนธรรม และทานุบารุงศาสนาอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดทาโครงการ/กิจกรรมรองรับ เพื่อดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่ องเป็ นประจาทุกปี เพื่อกระตุ้นให้ป ระชาชนในท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสื บทอดจารีต
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม และทานุบารุงศาสนา ให้อยู่อย่างยั่งยืนสืบทอดไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน ในปีงบประมาณ
2558 เทศบาลได้ดาเนินการจัดทาโครงการ/กิจกรรม ที่ดาเนินการต่อเนื่องทุกๆปี เช่น จัดการแข่งขันนกเขาชวา
ชิงถ้วยพระราชทาน จั ดงานประเพณีขึ้น ปีใหม่ จัดงานประเพณีชักพระ จัดงานประเพณีลอยกระทง จัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ จัดงานเมาว์ลิดหรือฮารีรายอหรือตรุษจีน ส่งนักกีฬาเข้ าร่วมการแข่งขันเรือหน้าพระที่นั่ง
อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์ จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ทอดกฐินสามัคคี สาหรับ
โครงการที่จัดทาเป็นบางปี เช่น ส่งเสริมหลักศรัทธาจริยธรรมและคุณธรรม อบรมผู้นาศาสนาประจามัสยิด/สุเหร่า
ภายในเขตเทศบาลและทัศนศึกษาดูงาน อุดหนุนส่วนราชการโดยอุดหนุนงบประมาณโครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการอุดหนุนงบประมาณให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นที่จัดทาโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการร่วมกัน และโครงการที่ยกเลิกโครงการ คือ โครงการเข้ า
สุนัตหมู่ เนื่องจากโครงการนี้ไม่ได้อยู่ในอานาจ หน้าที่ตามกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการ
จัดเข้าค่ายลูกเสือเทศบาลเมืองนราธิวาส เนื่องจากการดาเนินการจัดเข้าค่ายลูกเสือในระดับโรงเรียนและระดับ
ภาค ใช้งบประมาณของโรงเรียน
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นวิธีการที่ดีที่นามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้
ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา
เป็นการบริหารราชการเพื่อบรรลุเปูาหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
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รัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มีการ
ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่ว มในการบริห ารจัด การ ซึ่ง ในยุท ธศาสตร์นี้ไ ด้ดาเนิน การในด้า นการพัฒ นาความรู้ ความสามารถ และ
คุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร โครงการที่ดาเนินการส่วนใหญ่เป็นการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน
ด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เพิ่มพูนประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ นามาใช้ในการทางาน โดยมีเปูาหมาย คือ
ผู้บริ หารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลู กจ้างประจา พนั กงานจ้าง ครู นักเรียนในสั งกัด
เทศบาล ส่วนการพัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน เป็นการก่อสร้าง
ปรับปรุง อาคาร สถานที่ของเทศบาล โรงเรียน จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัยได้
มาตรฐาน ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ทาให้การทางานเกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการองค์กร โดยจั ดทาโครงการที่เอื้อต่อการทางานให้มีความเป็นระบบ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
รวดเร็ว และอานวยความสะดวก สบายแก่ผู้มาใช้บริการและบุคลากรภายในองค์กร เช่น การจ้างเหมาบุคคลภายนอก
เข้ามาปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่างๆ การจัดทาแผนพัฒนา การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับชาระภาษี จัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อใช้ เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ออกหน่ วยเทศบาลพบประชาชน ณ ชุมชนต่างๆ เพื่อให้
ประชาชนเข้าใจการทางานของเทศบาล และรับฟั งปัญหาเพื่อนามาแก้ไขตอบสนองความต้องการของประชาชน
ตลอดจนสนับสนุนการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง ส่วนการส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน
เพื่อการบริการประชาชน เป็นการจัดทาโครงการเพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีความรัก ความสามัคคีปฏิบัติงานเพื่อการ
บริการประชาชนให้มีความสุข ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานของเทศบาล และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
การดาเนินงานของเทศบาลให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานของเทศบาลทางสื่อด้านต่างๆ เช่น
เวบไซต์ของเทศบาล วารสาร แผ่นพับ รายการวิทยุ สื่อไร้สาย หนังสือ สื่อมวลชน และปูายแสดงผล
2.ผลที่ได้รับจากการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2558
2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่สาคัญ
จากผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2557 – 2558 การพัฒนาด้านต่างๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเปูาหมายที่กาหนดไว้ มีหลายโครงการที่ต้องยกเลิกโครงการ และอีกหลายโครงการที่ดาเนินการไม่เสร็จต้อง
ดาเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณถัดไป สรุปผลที่ได้รับในการดาเนินงาน แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทาให้ประชาชนสัญจรไป มาสะดวก สบาย ปลอดภัยมากขึ้น การระบาย
น้าเป็นไปอย่างคล่องตัว ทาให้น้าไม่ท่วมขัง มีน้าประปาใช้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ ไฟฟูาสาธารณะตามถนน
ต่างๆ มีความสว่างมากขึ้น และเพิ่มจานวนการติดตั้งในที่มืด
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ทาให้ประชาชนมีอาชีพ สร้างรายได้เสริมให้กับประชาชนในชุมชน
และเป็นการต่อยอดอาชีพเดิมที่ดาเนินการอยู่แล้ว ประชาชนได้รับการส่งเสริม สร้างเสริมสุขภาพ การปูองกัน และ
รักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน ยกระดับและพัฒนาการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 6 แห่ง รวมทั้งพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถเพิ่มพูน ส่งผลให้การเรียน การสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เทศบาลรณรงค์ส่งเสริมการต่อต้านยาเสพติด โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จัดฝึกอบรม
และจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เด็ก และเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด รวมทั้งประสานกับหน่วยงานอื่นในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ส่งผลให้มีเครือข่ายยาเสพติด เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องยาเสพติด ด้านการกีฬา การออกกาลังกาย
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ประชาชนในเขตเทศบาลมีความสนใจในการออกกาลังกายมากขึ้น และหันไปเล่นกีฬาที่ตนเองชอบและถนัดมากขึ้น
นักเรียนมีการพัฒนาด้านการกีฬาเพิ่มขึ้น สาหรับการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ คนเร่ร่อนในเขตเทศบาล ผู้ปุวยเอดส์
ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ ทาให้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนไปได้ส่วนหนึ่ง
ผู้ประสบความเดือดร้อน สามารถอยู่ในสังคมได้ตามอัตภาพ
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย เทศบาลมีหน่วยงานเทศกิจ
ช่วยจัดระเบียบการขายของบนฟุตบาท การจอดรถในตลาด ดูแลตรวจตราความปลอดภัยในสถานที่ต่างๆ ทาให้การ
สัญจรไป มามีความสะดวก สบายมากขึ้น มีเจ้าหน้าที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีความพร้อมในเรื่องเครื่องมือ
เครื่องใช้ บุคลากร เข้าระงับเหตุตลอด 24 ชั่วโมง
การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา
พื้นในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องจากสะพานปลา ทาให้ชาวบ้านมีที่ดินเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย
และได้พัฒนาหาดนราทัศน์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าท่องเที่ยว มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการครบถ้วน
อานวยความสะดวก สบายแก่ผู้มาใช้บริการสถานที่
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ Big
Cleaning Day ที่หาดนราทัศน์ รณรงค์สร้างจิตสานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานและ
ลูกจ้างในเรื่องการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมือง ประชาชนมีจิตสานึกในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม ความสะอาดของแม่น้า คลอง และภูมิทัศน์เมือง ทิ้งขยะให้เป็นที่ เป็นทางเพิ่มขึ้น
การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาลร่วมจัดทา
กิจกรรมด้านประเพณีและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นคงอยู่
สืบไป ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชน
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เทศบาลมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่ได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีเครื่องมือเครื่องใช้ งบประมาณที่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน และมีการประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ผลการดาเนินงานของเทศบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างความเข้าใจ
ระหว่างหน่วยงานของเทศบาลกับหน่วยงานอื่นๆ และประชาชนทั่วไปทราบถึงภารกิจของเทศบาลและให้ความร่วมมือ
2.2 ผลกระทบ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการดาเนินงานมีทั้งในแง่ลบ และแง่บวก เหตุการณ์ที่มีผลกระทบในแง่บวกแสดงถึง
โอกาส สามารถนาไปกาหนดกลยุทธ์หรือกระบวนการในการกาหนดเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
เหตุการณ์ที่มีผลกระทบในแง่ลบ ความเสี่ยงที่ถูกกาหนดนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการบรรลุ
เปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่าง เช่น
แง่ลบ
- ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการตีความข้อระเบียบกฎหมายอาจผิดพลาดไป ทาให้โครงการ/
กิจกรรมที่ดาเนินการไม่มีระเบียบหรือกฎหมายมารองรับ
- ภาวะเงินเฟูอทาให้สินค้ามีราคาสูงขึ้น ส่งผลให้ต้องยกเลิกโครงการ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
- มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขระเบียบ/กฎหมายบ่อย
- ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่
แง่บวก
- จังหวัดมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
- ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานอื่น
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- มีภาคีเครือข่ายที่พร้อมให้การสนับสนุนการดาเนินงาน
- มีเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพียงพอต่อการปฎิบัติงาน
- ประชาชนให้ความร่วมมือและเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
3.สรุปปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2558
3.1 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2557 – 2558
ปัญหาอุปสรรค
1.โครงการที่ยกเลิก เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณจากจังหวัด และอาเภอเป็นหน่วยงานดาเนินการ
ที่ดินบางส่วนที่ดาเนินการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ายังไม่ได้มอบกรรมสิทธิ์เป็นที่ดินของสาธารณะ หน่วยงานที่
ขอรับการอุดหนุนงบประมาณดาเนินการล่าช้าจึงไม่สามารถดาเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ จังหวัดมีหนังสือสั่ง
การให้ระงับการดาเนินการ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ร่วมดาเนินการกับหน่วยงานอื่น เป็นนโยบาย
ของผู้บริหาร ไม่มีผู้มายื่นซองสอบราคา วัสดุที่ใช้ในการดาเนินโครงการไม่สามารถหาได้ในพื้นที่ กลุ่มเปูาหมายไม่มีเวลา
ว่างในการเข้าอบรม และได้รับการทักท้วงจาก สตง. ว่าไม่สามารถดาเนินการได้เนื่องจากไม่มีระเบียบ ข้อกฎหมาย
มารองรับ บางโครงการใช้จ่ายงบประมาณน้อย เนื่องจากมีหน่วยงานอื่นสมทบงบประมาณในการดาเนินโครงการ
กรมไม่ได้จัดสรรงบประมาณ งบประมาณคงเหลือไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
2.งบประมาณดาเนินโครงการแต่ละปีงบประมาณมีอย่างจากัด ทาให้คัดเลือกโครงการจากแผนพัฒนามา
ดาเนินการได้น้อย
3.การจัดทาโครงการ/กิจกรรม มีโครงการมารองรับปรัชญาด้านเศรษฐกิจพอเพียงน้อย บางปีก็ไม่มี ซึ่งไม่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
4.แต่ละสานัก/กองไม่มีการจัดทาฐานข้อมูลในการนามาใช้ในการวางแผนพัฒนา
5.บางหน่วยงาน มีการจ้างบุคลากรที่เป็นพนักงานจ้างมากเกินความจาเป็น
6.โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา ซึ่งบางยุทธศาสตร์มีมาก เนื่องจากไม่ได้จัดลาดับความสาคัญ ตามปัญหา
ความต้องการของประชาชน ทาให้มีข้อมูลในแผนพัฒนามาก สิ้นเปลืองงบประมาณ และเวลาในการจัดทา
7.มีการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาบ่อยครั้ง โดยไม่มีความจาเป็น และไม่ได้คัดเลือกมา
ดาเนินการ
8.มีหลายโครงการที่ดาเนินการแล้ว สตง.ท้วงติง เนื่องจากไม่ใช่ภารกิจของเทศบาล และไม่มีกฎหมายและ
ระเบียบมารองรับ
9.มีหลายโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือและเข้ามามีส่วนร่วม
10.การทางานขาดการบูรณาการ บุคลากรไม่มีความสามัคคี ขาดความรับผิดชอบในงาน ทาให้การทางานไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร
11.ไม่มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่ช่วยตรวจสอบการดาเนินงาน
12.โครงการส่วนใหญ่ไม่มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
13.ไม่มีโครงการที่เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดาเนินการ ทาให้การดาเนินงานไม่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์
14.การจัดประชุมประชาคมชุมชนซ้าซ้อนกับการจัดทาแผนชุมชน ทาให้สิ้นเปลืองเวลาและงบประมาณในการ
ดาเนินการ เนื่องจากแผนชุมชนจะมีปัญหา ความต้องการ โครงการ/กิจกรรม ที่สามารถดึงมาใช้ในการประชุมประชาคม
เมืองได้
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แนวทางแก้ไข
1.ควรตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมหน่วยงานอื่นว่าซ้าซ้อนกับการดาเนินโครงการของเทศบาลหรือไม่
2.ให้จัดลาดับความสาคัญของโครงการ/กิจกรรม และคัดเลือกนามาบรรจุในแผนพัฒนาเฉพาะโครงการที่จะ
ดาเนินการจริงๆ ตามงบประมาณที่มี โดยเผื่อเลือกโครงการจานวน 5 – 10 โครงการ
3.ให้สานัก/กอง/โรงเรียนพิจารณาจัดทาโครงการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงบรรจุในแผนพัฒนาและนามา
ดาเนินการ
4.ให้เทศบาลตั้งหน่วยงานรับผิดชอบจัดทาฐานข้อมูลของเทศบาล
5.ปรับลดบุคลากรลง และปรับการทางานให้เพียงพอกับจานวนบุคลากร ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
6.ในการจัดทาแผนพัฒนาควรคิดโครงการ/กิจกรรมล่วงหน้า และตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมที่จะ
ดาเนินการให้ละเอียด
7.ในการจัดทาโครงการ/กิจกรรมบรรจุในแผนพัฒนา ควรศึกษา ตรวจสอบความถูกต้อง ชัดเจนของ
โครงการว่าใช่ภารกิจของเทศบาลหรือไม่ และมีระเบียบ กฎหมายมารองรับหรือไม่
8.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบการดาเนินโครงการ และผลที่จะได้รับ รวมทั้งส่งเสริมให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการดาเนินโครงการ
9.จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของบุคลากรในองค์กร
10.จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน
12.จัดทาแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของประชาชน
13.ยกเลิกการประชุมประชาคมชุมชน
3.2 การดาเนินงานที่ผ่านมา
การดาเนินงานที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2557 – 2558 ส่วนใหญ่จะเน้นด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา การสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมอาชีพ และการ
บริหารจัดการภายในหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริการประชาชน มีการบรรจุโครงการในแผนพัฒนา
จานวนมากแต่นามาดาเนินการได้น้อย เนื่องจากงบประมาณที่จากัด โครงการที่คัดเลือกมาดาเนินการส่วนใหญ่เป็น
โครงการที่ดาเนินการต่อเนื่อง และเป็นโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โครงการใหม่ๆยังมีน้อย
เนื่องจากโครงการที่นามาดาเนินการจะอยู่ในแผนซ้าๆกันหลายปี ส่วนการเพิ่มเติมโครงการที่ไม่ได้อยู่ในแผนจะเป็น
โครงการที่ต้องการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน มีหลายโครงการที่ต้องดาเนินการเร่งด่วนโดยใช้จ่ายเงินสะสม เนื่องจาก
ไม่มีงบประมาณ และหลายโครงการใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขออนุมัติสภาโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ การ
ใช้จ่ายงบประมาณส่วนใหญ่ ใช้จ่ายงบประมาณน้อยกว่างบประมาณที่ได้รับ และมีหลายโครงการที่ต้องโอนเพิ่ม
งบประมาณ เนื่องจากงบประมาณที่ใช้ดาเนินการไม่เพียงพอ มีหลายโครงการที่ต้องยกเลิกโครงการเนื่องจากเกรงจะผิด
ระเบียบ ถูก สตง.ท้วงติงเรียกเงินคืน ผลการดาเนินงานสาเร็จเกินร้อยละ 70 การใช้จ่ายงบประมาณเกินร้อยละ 58
และมีโครงการที่ดาเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณถัดไป ประมาณร้อยละ 5 – 10 ในช่วงที่ใกล้สิ้นปีงบประมาณจะมี
การโอนเพิ่ม/ลดงบประมาณหลายครั้ง เพื่อนางบประมาณไปดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ทีไ่ ม่มีงบประมาณดาเนินการ
หรืองบประมาณไม่เพียงพอ
3.3 แนวทางแก้ไข
1.การจัดทาโครงการและเบิกใช้จ่ายงบประมาณ ควรศึกษา ตรวจสอบให้ละเอียด ว่าถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมายและเป็นภารกิจของเทศบาลหรือไม่
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2.เมื่อมีปัญหาในการดาเนินงานหลายฝุายควรร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อให้การดาเนินงานสาเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี และทันต่อเวลา
3.การบรรจุโครงการในแผนควรให้สมดุลกับงบประมาณและเป็นโครงการที่ดาเนินการจริงๆ ที่แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอันดับแรก โดยเผื่อเลือกไว้จานวน 5 – 10 โครงการของแต่ละแนวทางพัฒนา และ
แต่ละปีต้องคิดวางแผนที่จะจัดทาโครงการล่วงหน้า ว่าในปีงบประมาณนี้จะดาเนินการโครงการอะไร
4.สารวจปัญหา ความต้องการของประชาชนล่วงหน้าก่อนการจัดทาแผนพัฒนา
5.การจัดตั้งงบประมาณควรตั้งให้เพียงพอกับการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ
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