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1 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองนราธิวาส เมื่อวันที่ 11  พฤศจิกายน2564ดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของชื่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

20 17.45 17.45 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 16.91 16.91 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 53.45 53.45 
 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองนราธิวาส 10 8.55  
 3.2 ยุทธศาสตร์ของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10 8.91  
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 8.82  
 3.4 วิสัยทัศน์  5 4.45  
 3.5 กลยุทธ์   5 4.09  
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 4.64  
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5 4.45  
 3.8 แผนงาน  5 4.09  
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5 4.18  
 3.10 ผลผลิต/โครงการ    

รวมคะแนน  100 87.82  
 
  1) พบว่าประเด็นยุทธศาสตร์  ได้คะแนนสูงสุด 5 3.45 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 53.45 ของ
คะแนนในประเด็นยุทธศาสตร์ และคิดเป็นร้อยละ 53.45  ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
   ที่เป็นเช่นนั้น เพราะในประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
นราธิวาส และของเทศบาลเมืองนราธิวาส ซึ่งประกอบด้วย 7 ยุทธ ศาสตร์ 44 กลยุทธ์ แต่ละยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย 12 แผนงาน ครอบคลุมภารกิจการพัฒนาทุกด้าน และมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
และแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อ าเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ฯลฯ  
  2) พบว่าประเด็นการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนต่ าสุด  1 6.91  คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 84.55 ของคะแนนในประเด็น และคิดเป็นร้อยละ 19.25 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
   ที่เป็นเช่นนั้น เพราะการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เป็นการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
และความสอดคล้องของแผนพัฒนาจากหลายๆด้าน เช่น ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ผังเมือง สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
SWOT เป็นต้น ซึ่งข้อมูลต่างๆ เมื่อน าวิเคราะห์เพื่อก าหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นตามสภาวการณ์และ
ศักยภาพ และก าหนดโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่และตามศักยภาพของท้องถิ่น 
เพ่ือแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ด้วยงบประมาณที่จ ากัดท าให้ไม่สามารถน า
โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนามาด าเนินการได้ทั้งหมด 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้า 58 
 

1.2ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองนราธิวาสในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน
ของเทศบาลเมืองนราธิวาส 

20 17.45 17.45 - 

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีตั้ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 2.91   

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร และช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

2 2.00   

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 1.91   

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน 
เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 1.82   

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย/์กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) 

2 1.73   

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

2 1.91   

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 1.55   

 1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2 1.64   
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล
เมืองนราธิวาส  

3 2.00   

รวม 20 17.45 17.45  
 
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ
เทศบาลเมืองนราธิวาส  
  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้คะแนน 17.45 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 20 ในภาพรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปยังไม่สมบูรณ์ และข้อมูลยังล้าสมัยไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
เทศบาลเมืองนราธิวาสยังไม่มีระบบและแหล่งรวบรวมการจัดเก็บฐานข้อมูลที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อน าไปสู่
การพัฒนาเมืองนราธิวาส ซึ่งในการจัดท าข้อมูลพื้นฐานในแต่ละครั้งที่น ามาบรรจุในแผนพัฒนาด าเนินการขอ –
ความอนุเคราะห์/ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งจะได้รับความร่วมมือในการส่งข้อมูล
กลับไม่ได้ทั้งหมดและข้อมูลบางส่วนที่ได้รับจะเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน ประกอบกับระยะเวลาในการด าเนินการ
จัดท าแผนค่อนข้างจ ากัด  
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1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 16.91 16.91  
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความ

เชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของช่ือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ ของเทศบาลเมืองนราธิวาส
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  รวมถึงความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

5 4.27   

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

3 2.45   

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

3 2.45   

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

3 2.73   

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว 
ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ี
มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

3 2.55   

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน
ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-
Threat (อุปสรรค) 

3 2.45   

 รวม 20 16.91 84.55  
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   สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เป็นการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของ
แผนพัฒนาจากหลายๆด้าน เช่น ยุทธศาสตร์ต่างๆ  ผังเมือง สังคม เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม  SWOT เป็นต้น 
ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ  จะน าวิเคราะห์เพื่อก าหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นตามสภาวการณ์และศักยภาพ  ก าหนด
โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่และตามศักยภาพของท้องถิ่น เพ่ือแก้ไขปัญหา
และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วยงบประมาณที่จ ากัดท าให้ไม่สามารถน าโครงการ/
กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนามาด าเนินการได้ท้ังหมด จะต้องคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่เป็นปัญหาความ
เดือดร้อนหรือเป็นความต้องการของประชาชนมาด าเนินการก่อนตามล าดับความส าคัญ โดยให้ความส าคัญกับงาน
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตโครงสร้างพื้นฐาน  เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว  ประเพณี วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ  
ซึ่งปัจจุบันในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส มีปัญหาใหญ่ที่ต้องด าเนินการแก้ไขเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้มีคุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น ซึ่งท้องถิ่นไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ส าเร็จได้จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย
จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหา จึงจะสามารถแก้ไข
ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงได้ ซึ่งรายละเอียดหลักเกณฑ์ของข้อมูลที่พิจารณาให้คะแนน ประกอบด้วย  
                      1.การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 และ Thailand 4.0คะแนนเต็ม 5 ได้คะแนนในภาพรวม 4.27 คะแนน 
                      2.การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่นคะแนนเต็ม 3 ได้คะแนนในภาพรวม 2.45 คะแนนปัจจุบันเขต
เทศบาลเมืองนราธิวาสมีพื้นท่ี 7.5 ตารางกิโลเมตร มีผังเมืองที่พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยตามชุมชนต่างๆ  
ค่อนข้างแออัด ร้านค้าส่วนใหญ่ติดริมถนน  ถนนแคบไม่สามารถขยายได้ ท าให้การจราจรติดขัดในช่วงเช้าและ
ช่วงเย็น และในช่วงเทศกาลงานต่างๆ  
                      3.การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้นคะแนนเต็ม 3 
ได้คะแนนในภาพรวม 2.45 คะแนน 
                      4.การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น คะแนนเต็ม 3 
ได้คะแนนในภาพรวม 2.73 คะแนน 
                      5.การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์กระบวนการหรือ 
สิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคะแนนเต็ม 3 ได้คะแนนในภาพรวม 2.55 คะแนน 
                      6.ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT  Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน ได้แก่ S -  Strength 
(จุดแข็ง ) W–  Weakness (จุดอ่อน) O –  Opportunity (โอกาส)และ T –  Threat(อุปสรรค)คะแนนเต็ม 3 ได้
คะแนนในภาพรวม 2.45 คะแนน 
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1.4 ยุทธศาสตร์ 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 60 53.45 53.45  
 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองนราธิวาส 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของ เทศบาลเมืองนราธิวาส  
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

10 9.18   

3.2 ยุทธศาสตร์ของช่ือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ 
Thailand 4.0 

10 9.09   

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และ Thailand 4.0 

10 8.91   

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ี
เทศบาลเมืองนราธิวาส ต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะ
ของเทศบาลเมืองนราธิวาส และสัมพันธ์กับ
โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 4.55   

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง
ที่ต้องท าตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลเมือง
นราธิวาส ที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 4.36   

. 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็น 
กลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกล
ยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ที่ชัดเจน  

5 4.09   

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
(Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
ของเทศบาลเมืองนราธิวาส ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 4.55   

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิด
จากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองนราธิวาส
ที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

5 4.55   

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12  Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของช่ือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองนราธิวาส  

5 4.18   

   รวม 60 53.45 53.45  
 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้า 64 
 

   สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส และของเทศบาลเมือง -
นราธิวาส ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ 44  กลยุทธ์ แต่ละยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 12 แผนงานคลอบคลุมภารกิจ
การพัฒนาทุกด้าน และมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาระดับต่างๆ  เช่นยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี หลักประชารัฐ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายรัฐบาล  Thailand 4.0  แผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และ นโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น ฯลฯ  
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.1สรุปผลการให้คะแนนโครงการขอ งเทศบาลเมืองนราธิวาส เม่ือวันที่  11พฤศจิกายน       
พ.ศ. 2564 เป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 8.91 8.91 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน   

เชิงปริมาณ  
10 8.91 8.91 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน        
เชิงคุณภาพ  

10 8.82 8.82 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 8.36 8.36 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 52.09 52.09 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4.36  
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4.27  
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 4.36  

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 4.36  
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 4.36  

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4.36  
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 4.36  
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 4.36  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 4.36  

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 4.09  
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 4.27  

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4.55  
รวมคะแนน  100 87.09 87.09 

 
  1) พบว่าประเด็นโครงการพัฒนา (โครงการผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์)   ได้
คะแนนสูงสุด  4.55คะแนน คิดเป็นร้อยละ 7.58ของคะแนนในประเด็น โครงการพัฒนา และคิดเป็นร้อยละ  
4.55ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
   ที่เป็นเช่นนั้น  เพราะเทศบาลได้ด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
  2) พบว่าประเด็น โครงการพัฒนา (มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิชาการ) ได้คะแนน
ต่ าสุด4.09คะแนน คิดเป็นร้อยละ 6.82ของคะแนนในประเด็น โครงการพัฒนา และคิดเป็นร้อยละ 4.09ของ
คะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
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   ที่เป็นเช่นนั้น  เพราะการประมาณการเพ่ือน าไปบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ประมาณการ
ราคาตามหลักวิชาการ  แต่เมื่อน าไปบรรจุในเทศบัญญัติเพ่ือตราเป็นเทศบัญญัติต้องประมาณการโดยตรวจสอบ
พ้ืนที่ด าเนินการจริงและราคาวัสดุที่เป็นปัจจุบันซึ่งบางครั้งมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ปัจจุบัน ท าให้
ประเด็นดังกล่าวได้คะแนนการประเมินน้อยที่สุด 
  3) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด 157โครงการ ได้คะแนน  4.36 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ7.27ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มี วัตถุประสงค์สนองต่อ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลเมืองนราธิวาสแ ละด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขอ ง
เทศบาลเมืองนราธิวาส ที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนา
อะไรในอนาคต 
  4) พบว่าก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการจากจ านวนโครงการทั้งหมด 157โครงการได้
คะแนน  4.36  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 6.82ของคะแนนที่ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
  5) พบว่าการน าผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแบบ ผ.02 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขอ งเทศบาลเมืองนราธิวาส ได้น าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม การโอนงบประมาณ
เพิ่ม การโอนตั้งจ่ายใหม่ จ านวน 157โครงการ คิดเป็นร้อยละ 63.05 ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 256 4 จ านวน157 โครงการ (จาก
โครงการทั้งหมด) 
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2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขอ งเทศบาลเมืองนราธิวาส ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ 
Trendปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ี
มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 8.91 89.10  

รวม 10 8.91 89.10  

 
   สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลเมืองนราธิวาสได้ใช้การวิเคราะห์
SWOTAnalysis/Demand (DemandAnalysis)/GlobalDemand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์เป็นการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT 
Analysis เป็นการวิเคราะห์ สภาพการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็น องค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือค้นหาจุดแข็ง
จุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน ประเด็นที่ต้องวิเคราะห์ ได้แก่ S-Strength (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส)และ T-Threat (อุปสรรค) หลักการส าคัญคือการ
วิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ ๒ ด้าน คือสภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอกเพ่ือให้รู้จักตนเอง
และรู้จักสภาพแวดล้อมในการบริหารจัดการและการบริการกิจการสาธารณะในด้าน ต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม 
การท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็นต้น การวิเคราะห์
สถานการณ์จากสภาพการณ์ที่เป็นจริงที่เกิดข้ึน ณ ปัจจุบัน  จากสภาพปัญหาที่ต้องด าเนินการแก้ไขเร่งด่วน และจาก
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น จัดเรียงล าดับความส าคัญ น ามาพิจารณาจัดท าโครงการ/กิจกรรมบรรจุใน
แผนพัฒนาแยกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนามา
ด าเนินการตามศักยภาพการคลังของท้องถิ่น 
จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมาของเทศบาลเมืองนราธิวาส จะเน้นให้ความส าคัญ ทุกๆด้าน 
โดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น เช่น การศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา 
ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาชุมชน สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การรักษาความสงบเรียบร้อยของท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น การปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา ซึ่งรายละเอียดหลักเกณฑ์ของข้อมูลที่พิจารณาให้คะแนน  
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2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อ
น ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่
ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนท่ีไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถ
อธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 
 

10 8.91 89.10  

2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
( Impact) โครงการที่ด าเนินการใน        
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

    

รวม 10 8.91 89.10  

 
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัตใินเชิงปริมาณ 
 1 )การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่นการวัดจ านวน
โครงการ กิจกรรมงานต่างๆ ก็คือ ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จ านวนที่ด าเนินการ
จริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ /สิ่งที่กระทบ (impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ  
(Quanlitative)คะแนนเต็ม 10 ได้คะแนนในภาพรวม 8.91 คะแนน 
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2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ 
โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการ
ในพื้นที่น้ัน ๆ  ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจ
หน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่าง ๆ  
มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10 8.82 88.20  

3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
( Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

    

รวม 10 8.82 88.20  

 
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือ การน าเอาเทคนิคต่างๆมาใช้เพื่อวัด 
ภารกิจโครงการ กิจกรรม งานต่างๆที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆมีสภาพ
หรือลักษณะถูกต้อง คนทนถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

2) วิเคราะห์ผลกระทบ /สิ่งที่กระทบ (impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)  
คะแนนเต็ม 10 ได้คะแนนในภาพรวม 8.82 คะแนน 
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2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขอ ง
เทศบาลเมืองนราธิวาส ในมิติต่าง ๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดย
ใช้ SWOT Analysis/Demand (Deman 
Analysis)/Global Demand/Trend หรือ
หลักการบูรณาการ ( Integration) กับช่ือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ี
ติดต่อกัน 

10 8.36 83.60  

4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ 
ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน   
หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น       
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

    

รวม 10 8.36 83.60  

 
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร -
ปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOTAnalysis/ Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand / Trend หรือหลักการบูรณาการ (integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน  
 2)  การวิเคราะห์แผนงานงานที่เกิดจากด้าน ต่างๆที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า )(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) คะแนนเต็ม 10 ได้คะแนนใน
ภาพรวม 8.36 คะแนน 
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2.6โครงการพัฒนา 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
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และประเมินผลแผน 

5 โครงการพัฒนา 60 52.09 89.08  
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการที่มี วัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขอ งเทศบาลเมือง
นราธิวาส และด าเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขอ งเทศบาลเมือง
นราธิวาส ที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจ
ได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 4.36   

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
โครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( clearobjective) 
โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้
ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 4.27   

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้องสภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็น
ทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  
สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  
พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใคร
คือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 
 

5 4.36   
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 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) 
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 4.36   

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย 
(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) 
ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึด
วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึด
หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้
สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและ
การปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
(4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

5 4.36   
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 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ 
Value– Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ี
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก 
เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภค
ภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อ
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 4.36   

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับ
ห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจาก
กันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นท่ีเป็น
ปัจจุบัน 
 

5 4.36   
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 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความ
พอเพียงท่ีประชาชนด าเนินการเองหรือร่วม
ด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) (LSEP) 

5 4.36   

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนา จะต้องค านึงถึง
หลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการ
ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล  (Effectiveness) (4) ความ
ยุติธรรม  (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

5 4.36   

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคา
กลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนด
ราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์               
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ า
กว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณ
รายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม 
หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 
 

5 4.09   
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 5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด ( KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 
มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน  (Key 
Performance Indicator : KPI) ท่ีสามารถวัด
ได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งท่ีได้รับ           
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 4.27   

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไป
ได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 
 

5 4.55   

รวม 60 52.09 89.08  
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  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา 
  โครงการพัฒนา คะแนนเต็ม 60 ได้คะแนนในภาพรวม  52.09 คะแนน ประกอบด้วย  
 1.ความชัดเจนของชื่อโครงการ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กร  -
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคตคะแนนเต็ม 5 ได้คะแนนในภาพรวม 4.36 คะแนน 
                            2.ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับชื่อโครงการ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective)
โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง  คะแนนเต็ม 
5 ได้คะแนนในภาพรวม 4.27 คะแนน 
 3. เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้องสภาพที่
อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไหร่ กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะท าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง คะแนนเต็ม 5 ได้
คะแนนในภาพรวม 4.36 คะแนน 
 4. โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีโครงการสอดคล้องกับ (1) ความ
มั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน คะแนนเต็ม 5 
ได้คะแนนในภาพรวม 4.36 คะแนน 
 5. เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่
ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูป
ระบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง (5)การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพคะแนนเต็ม 5 ได้คะแนนในภาพรวม 4.36 คะแนน 
                          6.โครงการมีความสอดคล้องกับThailand 4.0โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value –  Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท า
น้อยได้มาก เช่น (1)เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยน
จากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ  
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ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ  เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ คะแนนเต็ม 5 ได้คะแนนใน
ภาพรวม 4.36 คะแนน 
7.โครงการสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อ
หรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบันคะแนนเต็ม 5ได ้
คะแนนในภาพรวม 4.36 คะแนน 
                          8.โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคงม่ังคั่ง ยั่งยืนภายใต้
หลักประชารัฐเป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ 
เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง  ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)(LSEP) คะแนนเต็ม 5ได้คะแนนในภาพรวม4.36 คะแนน 
9.งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้อง ค านึงถึงหลักส าคัญ 5 
ประการในการจัดท าโครงการ ได้แก่ (1) ความประหยัด(economy) (2) ความม–ี ประสิทธิภาพ(efficiency) (3) 
ความมีประสิทธิผล (effectiveness) (4)ความยุติธรรม(equity) (5) ความโปร่งใส (transparency)คะแนนเต็ม 5ได้
คะแนนในภาพรวม4.36 คะแนน 
 10. มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณการประมาณการราคา
เพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่า
หรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่าย
พัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆคะแนนเต็ม 5ได้คะแนนในภาพรวม4.09 คะแนน 
 1 1.มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับการ
ก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ ( measurable)ใช้บอก
ประสิทธิผล (effectiveness)ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนด
ร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์คาดว่าจะได้รับ )คะแนนเต็ม 
5ได้คะแนนในภาพรวม4.27 คะแนน 
 12. ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนจริงจากการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้คะแนนเต็ม 5ได้คะแนนในภาพรวม4.55 คะแนน 
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3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ          
3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
หมู่ที/่ชุมชน 

(ถ้ามีหลายต าบล 
ระบุต าบลด้วย) 

จ านวน 
กลุ่มตัวอย่าง 

(คน) 
ร้อยละ 

1 เพศ    
 - ชาย  34 16.60 

- หญิง  171 83.40 
2 อายุ    
 - 20-30 ปี  14 6.80 

- 31-40 ปี  64 31.20 
- 41-50 ปี  79 38.50 
- 51-60 ปี  48 23.50 

3 ระดับการศึกษา    
 - ประถมศึกษา  12 5.90 

- อนุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  10 4.90 
- ปริญญาตรี  150 73.20 
- สูงกว่าปริญญาตร ี  31 15.10 
- อื่น ๆ  2 0.90 

4 อาชีพหลัก    
 - รับราชการ  108 52.70 

- เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  16 7.80 
- ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว  21 10.20 
- รับจ้าง  25 12.20 
- นักเรียน/นักศึกษา  1 0.50 
- เกษตรกร  2 0.90 
- อื่น ๆ  32 15.60 
    

 รวม 205  
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 เทศบาลเมืองนราธิวาส  ได้ด าเนินการขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลให้คะแนนประเมิน  
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองนราธิวาสในภาพรวมและในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยก าหนด  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนตามชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส จ านวน 205 คน มีผู้ด าเนินการ
กรอกข้อมูลตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 
จากตารางข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
                      1.เป็นเพศหญิง จ านวน 171 คน เป็นเพศชาย จ านวน 34 คน 
                      2.อายุต่ ากว่า 20-30 ปี  จ านวน 14 คน  อายุระหว่าง 31– 40 ปี จ านวน 64 คน อายุ 
ระหว่าง 41 – 50 ปีจ านวน 79 คน อายุระหว่าง 51 – 60 ปี จ านวน 48 คน  
                      3.การศึกษา ระดับประถมศึกษา จ านวน 12 คน อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน 10 คน 
ปริญญาตรี จ านวน 150 คน สูงกว่าปริญญาตรีจ านวน51 คน และอ่ืนๆ  จ านวน 1 คน 
                      4.อาชีพหลัก รับราชการ จ านวน 107 คน  ท างานเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 16 คน  
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 21 คน รับจ้าง จ านวน 25 คน นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 1 คน เกษตรกร  
จ านวน 2 คน  และอ่ืนๆ จ านวน 32 คน 
จากการสุ่มแบบประเมินความพึงพอใจตามชุมชนต่างๆ จ านวน 205 คนจ านวน 35ชุมชน จ านวนไม่เท่ากัน  
บุคลากรในส านักงานอีก จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 0.51 ของจ านวนประชากรในเขตเทศบาล 
40,000 กว่าคน ผู้ตอบแบบสอบถามจะมีจ านวนผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ร้อยละ 83.40 อายุระหว่าง41 - 50 มาก
ที่สุด ร้อยละ 38.50  การศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด ร้อยละ 73.20 อาชีพหลักของผู้กรอก
แบบสอบถามเป็นกลุ่มผู้รับราชการมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 52.70 และอาชีพอ่ืน ๆ รองลงมาร้อยละ15.60 
 
3.2ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองนราธิวาส  
จากการส่งแบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองนราธิวาสในภาพรวม 
จ านวน 205 คนมี ผลการพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานสรุปได้ดังตาราง ดังนี้        
 

ความพึงพอใจ 
พอใจมาก 
(ร้อยละ) 

พอใจ 
(ร้อยละ) 

ไม่พอใจ 
(ร้อยละ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 26.80 70.70 2.50 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 30.20 67.30 2.50 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 26.80 69.30 3.90 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 21.00 75.60 3.40 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 23.40 70.20 6.30 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 27.80 68.80 3.40 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ 
    ประชาชนในท้องถิ่น 

27.80 67.80 4.40 

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 26.30 70.20 3.50 
9) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 27.80 68.80 3.40 

 
ความพึงพอใจภาพรวม 

 
 

26.43 69.86 3.71 
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ความพึงพอใจ 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

คะแนน 
(10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 

รวม 8.00 

 
 

ความพึงพอใจ 
ด้านงานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

คะแนน 
(10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 

รวม 8.00 

 
 

ความพึงพอใจ 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

คะแนน 
(10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 

รวม 8.00 
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ความพึงพอใจ 
ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

คะแนน 
(10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 

รวม 8.00 

 
 

ความพึงพอใจ 
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

คะแนน 
(10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 

รวม 8.00 

 
 

ความพึงพอใจ 
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

คะแนน 
(10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 

รวม 8.00 
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ความพึงพอใจ 
ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

คะแนน 
(10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 

รวม 8.00 
 
  จากการตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของประชาชน จ านวน  205 คน  ใน
ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละหัวข้อดังนี้ 
1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม พอใจมาก จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.80 พอใจ จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 70.70 และไม่พอใจ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.40  
                        2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมพอใจมาก จ านวน 62 
คน คิดเป็นร้อยละ 30.20พอใจ จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 67.30และไม่พอใจ จ านวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.40 
                        3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม พอใจมาก จ านวน 
55 คน คิดเป็นร้อยละ 26.80 พอใจ จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 69.67และไม่พอใจ จ านวน 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.90 
4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะพอใจมาก จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.00 พอใจ จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 75.60และไม่พอใจ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.40 
5.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม พอใจมาก จ านวน 4860 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.40 พอใจ จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 70.20และไม่พอใจ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.30 
                        6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด พอใจมาก จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.80 พอใจ จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 68.80และไม่พอใจ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.40 
                        7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น พอใจมาก 
จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 27.80 พอใจ จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 67.80และไม่พอใจ จ านวน 9 
คน คิดเป็นร้อยละ 4.40  
                        8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม พอใจมาก จ านวน 54 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.30 พอใจ จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 70.20และไม่พอใจจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.40 
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ผลความพึงพอใจในภาพรวม มีความพอใจมาก ร้อยละ 26.43  พอใจ ร้อยละ 69.86 และ 
ไม่พอใจ ร้อยละ3.71 
                    ผลการประเมินความพึงพอใจในต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองนราธวิาสในแตล่ะ
ยุทธศาสตร์ในรูปแบบการให้คะแนน  ดังนี้  
                 ยทุศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน น้ าประปา  ไฟฟ้า ผังเมือง เขื่อน 
คลอง คูระบายน้ า  คะแนนเต็ม 10  ได้คะแนนในภาพรวม 8.00 คะแนน  
                         ยทุธศาสตรที์ ่2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น การสาธารณสุข การศึกษา 
การสังคมสงเคราะห์ การกีฬา นันทนาการ ยาเสพติด เป็นต้น คะแนนเต็ม 10  ได้คะแนนในภาพรวม 8.00 คะแนน 
                         ยทุธศาสตรที์ ่3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย คะแนนเต็ม 10  ได้คะแนนในภาพรวม 8.00 คะแนน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว คะแนนเต็ม 
10  ได้คะแนนในภาพรวม  8.00  คะแนน 
                         ยทุธศาสตรที์ ่5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม คะแนนเต็ม 10  ได้คะแนนในภาพรวม 8.00  คะแนน  
                        ยทุธศาสตรที์ ่6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
คะแนนเต็ม 10  ได้คะแนนในภาพรวม 8.00  คะแนน  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล คะแนนเต็ม 10  ได้คะแนนใน
ภาพรวม 8.00  คะแนน  
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3.3 แผนงานที่ด าเนินการ 
        3.3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     - เคหะและชุมชน  
 

ล าดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการจริง 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 ขยายเขตระบบไฟฟ้า โรง
สูบน้ ายะกัง 

อุดหนุนให้กับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดนราธิวาส 
เพื่อขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าโรงสูบน้ า 

ได้ด าเนินการอุดหนุน
ให้กับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัด
นราธิวาส เพื่อขยาย
เขตระบบไฟฟ้าโรง
สูบน้ า 

450,000 392,346.54 100 87.19 

 
    1) พบว่าโครงการที่ด าเนินการได้จริง จ านวนเป้าหมายที่สามารถด าเนินการได้มากสุด ได้แก่
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าโรงสูบน้ ายะกัง  ผลผลิตที่ได้คือประชาชนที่อยู่บริเวณโรงสูบน้ ายะกัง มีไฟฟ้าแสง
สว่างและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  จ านวนเงิน 392,346.54 บาท คิดเป็นร้อยละ  87.19 ของ
จ านวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
 
 3.3.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
    - แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการจริง 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 สนับสนุนค่าใช้จ่าย 
การบริหารสถานศึกษา 

จัดโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เช่น 
โครงการอาหาร
กลางวัน ,ปรับปรุง
หลักสูตร,ค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เน็ตเป็นต้น 

จัดโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เช่น 
โครงการอาหาร
กลางวัน ,ปรับปรุง
หลักสูตร,ค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เน็ตเป็นต้น 

30,273,200 29,201,439 100 96.46 

2 อาหารกลางวันโรงเรียน
เมืองนราธิวาส 

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันให้กับ 
สถานศึกษาโรงเรียน
เมืองนราธิวาส 

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันให้กับ 
สถานศึกษาโรงเรียน
เมืองนราธิวาส 

3,168,000 3,164,000 100 99.87 

3 อาหารกลางวันโรงเรียน
อนุบาลนราธิวาส 

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันให้กับ
สถานศึกษาโรงเรียน
อนุบาลนราธิวาส 

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันให้กับ 
สถานศึกษาโรงเรียน
อนุบาลนราธิวาส 
 

5,804,000 5,616,000 100 96.76 
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  1) พบว่าโครงการที่ด าเนินการได้จริง จ านวนเป้าหมายที่สามารถด าเนินการได้มากสุด ได้แก่
โครงการ อาหารกลางวันโรงเรียนเมืองนราธิวาส ผลผลิตที่ได้คือนักเรียนโรงเรียนเมืองนราธิวาส ได้รับการ
สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน จ านวน 840 คน  จ านวนเงิน3,164,000บาท คิดเป็นร้อยละ 99.87ของจ านวน
เงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
    2) พบว่าโครงการที่ด าเนินการได้จริง จ านวนเป้าหมายที่สามารถด าเนินการได้น้อยสุด ได้แก่
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาผลผลิตที่ได้สนับสนุนกิจกรรมการจัดการเรียนสอนของโรงเรียน
ในสังกัด เช่น ค่าเครื่องแบบ ค่าวัสดุการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นต้น จ านวนเงิน
29,201,439บาท คิดเป็นร้อยละ96.46ของจ านวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
  - แผนงานสาธารณสุข 
  

ล าดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการ

จริง 

ตาม
แผนพัฒ

นา 

ด าเนินการ
จริง 

1 ควบคุมป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและลดจ านวน
ของสุนัขจรจัด 

ฉีดวัคซีน จ านวน 
960 ตัว 
ท าหมัน 50 ตัว 

ฉีดวัคซีน จ านวน 
960 ตัว 
ท าหมัน 50 ตัว 

104,000 53,375 100 51.32 

2 ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์ 
ตามโครงการสัตว์ปลอด-
โรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระ–
ปณิธานศาสตราจารย์ 
พลเอกหญิงพลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางค–
วัฒนวรขัตติยราชนาร ี
 

ส ารวจและขึ้น
ทะเบียนสุนัขและแมว
ในเขตเทศบาลทั้งที่มี
เจ้าของและไม่มี
เจ้าของ จ านวน 
1,000 ตัว โดย 
ส ารวจ ปีละ 2 ครั้ง 

ส ารวจและขึ้น
ทะเบียนสัตว์ในเขต
เทศบาลทั้งที่มีเจ้าของ
และไม่มีเจ้าของ 
-สุนัข 463 ตัว 
-แมว 1,670 ตัว  
รวม 2,163 ตัว 
 

5,800 5,796 100 99.93 

3 อบรมกลุ่มประกอบการ
ด้านสุขาภิบาลอาหาร 

จัดอบรมกลุ่ม
ประกอบการด้าน
สุขาภิบาล จ านวน 
150 คน 

จัดอบรมและมี
ผู้ประกอบการเข้ารับ
การอบรม จ านวน 
150 คน 
 

60,000 59,983.30 100 99.97 

4 บริการคลินิกพิเศษเพื่อ
การรักษาพยาบาล
ประชาชนนอกเวลา
ราชการ 

จัดการบริการคลินิก
พิเศษนอกเวลา
ราชการ ระหว่างเวลา 
16.30 – 20.00 น. 

จัดการบริการคลินิก
พิเศษนอกเวลา
ราชการ ระหว่างเวลา 
16.30 – 20.00 น. 
 

429,600 
 

104,900 100 24.42 
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  1) พบว่าโครงการที่ด าเนินการได้จริง จ านวนเป้าหมายที่สามารถด าเนินการได้มากสุด ได้แก่
โครงการ อบรมกลุ่มผู้ประกอบการด้านสุขาภิบาลอาหาร ผลผลิตที่ได้คือให้ความรู้โดยจัดอบรมด้านสุบาภิบาล
อาหารให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ จ านวน 150 คนจ านวนเงิน59,983.30บาท คิดเป็นร้อยละ99.97ของจ านวน
เงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
  2) พบว่าโครงการที่ด าเนินการได้จริง จ านวนเป้าหมายที่สามารถด าเนินการได้น้อยสุด ได้แก่
โครงการบริการคลินิกพิเศษเพ่ือการรักษาพยาบาลประชาชนนอกเวลาราชการ  ผลผลิตที่ได้คือประชาชนในเขต
เทศบาลที่มีรายได้น้อยสามารถใช้บริการคลินิกพิเศษที่มีแพทย์ในการตรวจรักษาโรค แต่เนื่องจากเกิดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19 ) ท าให้การให้บริการของคลินิกพิเศษด าเนินการได้ไม่เต็มระยะเวลาที่ก าหนด 
จ านวนเงิน ที่ด าเนินการจริง 104,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.42ของจ านวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2564 
   

- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ล าดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการ

จริง 

ตาม
แผนพัฒ

นา 

ด าเนินการ
จริง 

1 ช่วยเหลือประชาชน 
ตามอ านาจหน้าที ่

สนับสนุนและ
ช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที ่

รับการสนับสนุนถุงยัง
ชีพจากอ าเภอเมือง
นราธิวาส เพื่อน าไป
ช่วยเหลือประชาชนใน
ชุมชนที่กักตัว 
เนื่องจากเกิดการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า (COVID-
19) ในเขตเทศบาล 
จ านวน 428 ชุด 

50,000 ด าเนินการ
โดยไม่ใช้

งบประมาณ 

100 ด าเนินการ
โดยไม่ใช้

งบประมาณ 

2 ส ารวจ/จัดท าฐานข้อมูล
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

ส ารวจและจัดท า
ฐานข้อมูล
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
คนยากจน คนเร่ร่อน/
ไร้ที่อยู่อาศัย ผู้ไม่มี
สถานะทางทะเบียน
ราษฎร์ ผู้พ้นโทษา 
 

ลงพื้นฐานท าการ
ส ารวจและจัดท า
ฐานข้อมูล เพื่อเป็น
ฐานข้อมูลในการให้
ความช่วยเหลือ 
ส าหรับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการให้
ความช่วยเหลือ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

- - 

3 เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด 

ท าการรับลงทะเบียน
มารดาหรือครอบครัว
ของเด็กแรกเกิดที่มี
คุณสมบัติตามหลัก -
เกณฑ์และเง่ือนไขที่
ก าหนด 

ด าเนินการรับ
ลงทะเบียนเพื่อขอรับ
สิทธิเงินอุดหนุนเพื่อ
ขอรับสิทธิเงินอุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิด ตั้งแต่เดือน ตค.
63 ถึง 30 กย. 64 

พมจ.เป็น
หน่วยงานท่ี

เบิกจ่าย 

พมจ.เป็น
หน่วยงานท่ี

เบิกจ่าย 

- - 
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ล าดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

4 กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ 
ผู้เดือดร้อนยากจนและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

ด าเนินการให้ความ
ช่วยเหลือแก่บุคคล
หรือครอบครัวที่ได้รับ
ความเดือดร้อน 
ยากจนที่ด้อยโอกาสใน
ชุมชนเขตเทศบาล
ได้รับการแจ้งหรือ
ส ารวจพบ 

ให้ความช่วยเหลือแก่
บุคคลและครอบครัวที่
ได้รับความเดือดร้อน 
ยากจน ที่ด้อยโอกาส
ในชุมชนภายในเขต
เทศบาล เมื่อได้รับการ
ร้องขอความช่วยเหลือ
หรือส ารวจหาข้อมูล 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

- - 

5 เยี่ยมครอบครัวผู้พิการ/
ผู้ป่วยเอดส ์

ลงพื้นที่เยี่ยม
ครอบครัวคนพิการ 
และผู้ป่วยเอดส ์

ได้ด าเนินการลงพื้นที่
เพื่อเยี่ยมและให้
ก าลังใจและครอบครัว
ผู้พิการและผู้ป่วย
เอดส์ จ านวน 30 ราย 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

- - 

6 จัดท าฐานข้อมูลภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

จัดท าฐานข้อมูล 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ด าเนินการจัดท า
ฐานข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมจ านวน 
47 ราย และด้านการ
ถนอมอาหาร จ านวน 
1 ราย 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

- - 

 
1) พบว่าโครงการที่ด าเนินการได้จริง จ านวนเป้าหมายที่สามารถด าเนินการได้มากสุด ได้แก่ 

โครงการทุกโครงการที่ได้ด าเนินการ ซึ่งเป็นการด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ ผลผลิตที่ได้คือจัดกิจกรรมเพ่ือให้
ความช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่ม  

 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ล าดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1 จัดการแข่งขันกีฬาและ
นันทนาการ 

จัดการแข่งขันฟุตบอล 
สตรีคซอกเกอร์ และ
จัดกิจกรรมการแสดง
เพื่อนันทนาการ  

ด าเนินการจัดซ้ือวัสดุ
เพื่อเตรียมการจัดการ
แข่งขันฟุตบอลสตรีค
ซอคเกอร์ แต่มิได้
ด าเนินการจัดการ
แข่งขันแต่อย่างใด 
เนื่องจากเกิดจากแพร่
ระบาดของโรคไวรัส 
โคโรน่า 2019  
 

250,000 70,419 100 28.17 
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1) พบว่าโครงการได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้เพ่ือจัดการแข่งขันสตรีคซอคเกอร์ ถึงข้ันเตรียมการจัดซื้อ 
วัสดุเพื่อด าเนินการ แต่เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 และเพ่ือมิให้แพร่ระบาดของโรค 
จึงชะลอการด าเนินการ และด าเนินการเพียงจัดซื้อวัสดุ ใช้งบประมาณในการด าเนินการ จ านวนเงิน 70,419 
บาท คิดเป็นร้อยละ 28.17ของจ านวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2564 

- แผนงานงบกลาง 
 

ล าดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการจริง 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ ด าเนินการเบิกจ่ายให้
เงินแก่ผู้มีสิทธิที่ได้รับ
ตามระเบียบ ฯ ที่
ก าหนดจ านวน  
12 เดือน 

จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ  
-ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2563 ถึงกันยายน 
2564 ครบทั้ง 12 
เดือน 

29,496,000 28,745,500 100 97.49 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อสนับสนุน
สวัสดิการทางสังคม
ให้แก่คนพิการหรือ
ทุพพลภาพโดยเบิก
จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ
ที่ได้รับตามระเบียบฯ 
ที่ก าหนด จ านวน 12 
เดือน 

จ่ายเบี้ยยังชีพคน
พิการ   
-เดือนตุลาคม 63 ถึง
เดือนกันยายน 2564  
ครบทั้ง 12 เดือน 

8,438,800 8,403,600 100 99.58 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ สนับสนุนการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์โดย
ด าเนินการเบิกจ่ายเงิน
ให้แก่ผู้มีสิทธิที่ได้รับ
ตามระเบียบ ฯ ที่
ก าหนด จ านวน 12  
เดือน 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์  
-เดือนตุลาคม 63 –
เดือนกันยายน 64 
จ่ายเดือนละ 3,500 
บาท จ านวน 6 ราย   

42,000 42,000 100 100 

 
1) พบว่าโครงการที่ด าเนินการได้จริง จ านวนเป้าหมายที่สามารถด าเนินการได้มากสุด ได้แก่ 

โครงการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ผลผลิตที่ได้คือจ่ายเงินยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน
กันยายน 2564จ านวน 6 คน  จ านวนเงิน42,000บาท คิดเป็นร้อยละ100ของจ านวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

2) พบว่าโครงการที่ด าเนินการได้จริง จ านวนเป้าหมายที่สามารถด าเนินการได้น้อยสุด ได้แก่ 
โครงการ เบี้ยยังชีพคนพิการ ผลผลิต ที่ได้คือจ่ายเงินยังชีพให้แก่คนพิการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน
กันยายน 2564  จ านวนประมาณ 3,500 คน  จ านวนเงิน8,438,800บาท คิดเป็นร้อยละ97.49ของจ านวน
เงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
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 3.3.3 ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ล าดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการจริง 

ตาม
แผนพัฒ

นา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 จัดงานขึ้นปีใหม ่ จัดท าพิธีท าบุญ 
ตักบาตร การแสดง 
สัมโมทนียถาจาก
พระภิกษุสงฆ์ การ
กล่าวอวยพรปีใหม่โดย
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นราธิวาส และ
นายกเทศมนตรีเมือง
นราธิวาส โดย
พุทธศาสนิกชนร่วม
ท าบุญตักบาตร 
จ านวน 1,500 คน 

ได้จัดด าเนินการจัดซ้ือ
วัสดุเพื่อเตรียมพิธีทาง
สงฆ์ในพิธีท าบุญตัก
บาตร แต่ไม่ได้มีการ
จัดท ากิจกรรม
ดังกล่าวแต่อย่างใด 
เนื่องจากเกิดการแพร่
ระบาดของโรคไวรัส 
โคโรน่า 2019 
(COVID-19) 

100,000 9,762 100 9.76 

2 จัดงานประเพณีชักพระ จัดให้มีขบวนแห่พระ
หรือแห่พระ ประกวด
เรือพระ การประกวด
กลองยาว พิธีการสงฆ์ 
การแสดงมหรสพและ
กิจกรรมอื่น ๆ โดย
ร่วมกับจังหวัด
นราธิวาส 

จัดให้มีขบวนแห่พระ
หรือแห่พระ ประกวด
เรือพระ การประกวด
กลองยาว พิธีการสงฆ์ 
การแสดงมหรสพและ
กิจกรรมอื่น ๆ โดย
ร่วมกับจังหวัด
นราธิวาส 

200,000 146,766 100 73.38 

3 จัดงานประเพณ ี
ลอยกระทง 

การประกวดกระทง
ใหญ่, การประกวด
กระทงประดิษฐ ์} 
การประกวด 
นางนพมาศ 

จัดประกวดกระทง
ใหญ่ ,กระทงประดิษฐ์
และประกวด 
นางนพมาศ ,  
ธิดานพมาศ 

700,000 693,979.80 100 99.14 
 

 
    1) พบว่าโครงการที่ด าเนินการได้จริง จ านวนเป้าหมายที่สามารถด าเนินการได้มากสุด ได้แก่
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงผลผลิตที่ได้คือจัดงานประเพณีลอยกระทรง โดยจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้อง เช่น 
การประกวดกระทงประดิษฐ์ เป็นต้น  มีจ านวนผู้ร่วมงานไม่มากนัก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรน่า 2019  จ านวนเงิน693,979.80บาท คิดเป็นร้อยละ99.14ของจ านวนเงินที่ตั้งตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2564 

๒) พบว่าโครงการที่ด าเนินการได้จริง จ านวนเป้าหมายที่สามารถด าเนินการได้น้อยสุด ได้แก่ 
โครงการจัดงานขึ้นปีใหมผ่ลผลิตที่ได้คือได้ด าเนินการเตรียมวัสดุ แต่มิได้มีการจัดกิจกรรมแต่อย่างใด เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จ านวนเงิน9,762บาท คิดเป็นร้อยละ9.76
ของจ านวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
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 3.3.4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  - แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ล าดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการจริง 

ตาม
แผนพัฒ

นา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ของคณะผู้บริหารสมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง 

จัดฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานของคณะ
ผู้บริหารสมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง จ านวน 
45 คนประมาณ 5 
วัน 

จัดฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานของคณะ
ผู้บริหารสมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล 
ลูกจ้างประจ า  
จ านวน 50 คน และ
ศึกษาดูงาน จ านวน 
36 คน  ณ  จังหวัด
กระบี่ และใกล้เคียง 
จ านวน  5 วัน  

400,000 187,788.40 100 46.95 

2 วันที่ระลึกการก่อตั้ง
สถานธนานุบาลของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จัดนิทรรศการเกี่ยวกับ
วันก่อตั้งสถาน 
ธนานุบาล 

ได้ด าเนินการจัด
นิทรรศการเกี่ยวกับวัน
ก่อตั้งสถานธนานุบาล 

10,000 4,725 100 47.25 

 
  1) พบว่าโครงการที่ด าเนินการได้จริง จ านวนเป้าหมายที่สามารถด าเนินการได้มากสุด ได้แก่
โครงการ จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง และโครงการวันที่ระลึกก่อตั้งสถานธนานุบาล ทั้งสองโครงการได้ด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด และคิดเป็นร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ไม่เกินงบประมาณที่ตั้งในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2564 ทั้งสอง
โครงการ  
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4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ          
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
หมู่ที/่ชุมชน 

(ถ้ามีหลายต าบล 
ระบุต าบลด้วย) 

จ านวน 
กลุ่มตัวอย่าง 

(คน) 
ร้อยละ 

1 เพศ    
 - ชาย  34 16.60 

- หญิง  171 83.40 
2 อายุ    
 - 20-30 ปี  14 1.80 

- 31-40 ปี  64 31.20 
- 41-50 ปี  79 38.50 
- 51-60 ปี  48 23.40 

3 ระดับการศึกษา    
 - ประถมศึกษา  12 5.90 

- อนุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  10 4.90 
- ปริญญาตรี  150 73.20 
- สูงกว่าปริญญาตร ี  31 15.10 
- อื่น ๆ  2 0.90 

4 อาชีพหลัก    
 - รับราชการ  108 52.70 

- เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  16 7.80 
- ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว  21 10.20 
- รับจ้าง  25 12.20 
- นักเรียน/นักศึกษา  1 0.50 
- เกษตรกร  2 1.00 
- อื่น ๆ  32 15.60 
    

 รวม 205  
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4.2 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 
เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) และได้คัดเลือกโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมาด าเนินการบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยจัดท าเป็นแผนการด าเนินงานประจ าปี ซึ่ง
การจัดท าโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ  2564 ผู้บริหารคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่มีโครงการ/
กิจกรรมมาด าเนินการได้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ตามศักยภาพการคลัง เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย
เพ่ือการพัฒนาขององค์กร สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาระดับต่างๆ 
จากข้อมูลประเมินความพึงพอใจในรูปแบบระดับความพอใจ และการให้คะแนนอาจ  
ประเมินได้ว่าระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีแต่จะต้องพัฒนายกระดับ 
การท างานทุกๆด้านใน 8 หัวข้อ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจในระดับพึงพอใจเกินร้อยละ 50และระดับ 
ความไม่พอใจเป็นร้อยละ 3.71 สิ่งที่ต้องปรับปรุงยกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย  
 ดังนี้ 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
2. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
4. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
5. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

                       6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
7.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
8. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
                   ส าหรบัความพึงพอใจในผลการด าเนินงานตามยทุธศาสตรใ์นรปูแบบการให้คะแนน จ านวน 8 หัวข้อ 7  
ยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม 10  คะแนนเฉลี่ยโดยรวม 8.00 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี ยุทธศาสตร์ที่ได้รับคะแนนความพึงพอใจ
โดยภาพรวมสูงสุดทุกยุทธศาสตร์คะแนน  8.00 
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4.3 แผนการด าเนินงาน 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. เคหะและชุมชน 
 

1.1 ขยายเขตระบบไฟฟ้า โรงสูบน้ ายะกัง 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการ 
จริง 

อุดหนุนให้กับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดนราธิวาส 
เพื่อขยายเขต
ระบบไฟฟ้าโรงสูบ
น้ า 

ได้ด าเนินการ
อุดหนุนให้กับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดนราธิวาส 
เพื่อขยายเขต
ระบบไฟฟ้าโรง
สูบน้ า 

450,000 392,346.54 ด าเนินการอุดหนุน
ให้กับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัด
นราธิวาส เพื่อขยาย
เขตระบบไฟฟ้าโรง
สูบน้ า 

100 87.19 

 
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพ  
   1. แผนงานการศึกษา 
    1.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
     

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการ 
จริง 

จัดโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา เช่น 
โครงการอาหาร
กลางวัน ,ปรับปรุง
หลักสูตร,ค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เน็ต 
เป็นต้น 

จัดโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา เช่น 
โครงการอาหาร
กลางวัน ,ปรับปรุง
หลักสูตร,ค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เน็ต 
เป็นต้น 

30,273,200 29,201,439 -โรงเรียนในสังกัด
ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
เช่น ค่าปรับปรุง
หลักสูตร,ค่าอาหาร
กลางวัน, ค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

100 96.46 
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   1.2 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเมืองนราธิวาส  
     

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการ 
จริง 

-อุดหนุน
โครงการอาหาร
กลางวันให้กับ
สถานศึกษา
โรงเรียนเมือง
นราธิวาส 

-อุดหนุน
โครงการอาหาร
กลางวันให้กับ
สถานศึกษา
โรงเรียนเมือง
นราธิวาส 

3,168,000 3,164,000 -อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้แก่
โรงเรียนเพื่อจัด
อาหารกลางวัน
ให้แก่นักเรียน  

100 99.87 

   1.3 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส  
     

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการ 
จริง 

-อุดหนุน
โครงการอาหาร
กลางวันให้กับ
สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาล
นราธิวาส 

-อุดหนุน
โครงการอาหาร
กลางวันให้กับ
สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาล
นราธิวาส 

5,804,000 5,616,000 -อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้แก่
โรงเรียนเพื่อจัด
อาหารกลางวัน
ให้แก่นักเรียน  

100 96.76 

  2.แผนงานสาธารณสุข 
   2.1   โครงการควบคุมป้องกันพิษสุนัขบ้าและลดจ านวนของสุนัขจรจัด  
     

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการ 
จริง 

ฉีดวัคซีน จ านวน 
960 ตัว 
ท าหมัน 50 ตัว 

ฉีดวัคซีน จ านวน 
960 ตัว 
ท าหมัน 50 ตัว 

104,000 53,375 -ฉีดวัคซีน จ านวน 
960 ตัว 
-ท าหมัน 50 ตัว 

100 51.32 
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   2.2   โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียน (ตามโครงการ) สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 
   จากโรคพิษสุนัขบ้า) ตามพระปณิธานศาสตราจารย์พลเอกหญิงพลเรือเอกหญิง พลอากาศ  
เอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี   

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการ 
จริง 

-ส ารวจและขึ้น
ทะเบียนสุนัข
และแมวในเขต
เทศบาล ทั้งที่มี
เจ้าของและไม่มี
เจ้าของ จ านวน 
1,000 ตัว โดย
ส ารวจปีละ 2 
ครั้ง 

-ส ารวจและขึ้น
ทะเบียนสุนัข
และแมวในเขต
เทศบาลที่มี
เจ้าของ และไม่
มีเจ้าของ 
จ านวน 1,000 
ตัว โดยส ารวจ 
ปีละ 2 ครั้ง  

6,800 5,796 -ส ารวจและขึ้น
ทะเบียนสุนัขและ
แมวในเขตเทศบาล
ที่มีเจ้าของ และไม่มี
เจ้าของ  
-สุนัข 463 ตัว 
-แมว 1,670 ตัว 
รวม 2,163 ตัว  

100 99.93 

   2.3   โครงการอบรมกลุ่มประกอบการด้านสุขาภิบาลอาหาร     
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการ 
จริง 

จัดอบรมกลุ่ม
ประกอบการด้าน
สุขาภิบาล จ านวน 
150 คน 

จัดอบรมและมี
ผู้ประกอบการเข้ารับ
การอบรม จ านวน 
150 คน 

60,000 59,983.30 -ประชาชนได้รับ
บริการการ
รักษาพยาบาลจาก
คลินิกพิเศษ 
ช่วงเวลา 16.30น-
20.00น 

100 99.97 

   2.4   โครงการบริการคลินิกพิเศษเพ่ือการรักษาพยาบาลประชาชนนอกเวลาราชการ  
    

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการ 
จริง 

-จัดการบริการ
คลินิกพิเศษ
ภายนอกราชการ 
ระหว่างเวลา 
16.30-20.00น. 

-จัดการบริการ
คลินิกพิเศษ
ภายนอกราชการ 
ระหว่างเวลา 
16.30-20.00น. 

429,600 
 

104,900 -ประชาชนได้รับ
บริการการ
รักษาพยาบาลจาก
คลินิกพิเศษ 
ช่วงเวลา  
16.30 -20.00 น 

100 24.42 
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3. แผนงานสังคมสงเคราะห์  
 
   3.1  โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ 
     

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการ 
จริง 

สนับสนุนและ
ช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที ่

รับการสนับสนุน
ถุงยังชีพจาก
อ าเภอเมือง
นราธิวาส เพื่อ
น าไปช่วยเหลือ
ประชาชนใน
ชุมชนที่กักตัว 
เนื่องจากเกิดการ
แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า (COVID-
19) ในเขต
เทศบาล จ านวน 
428 ชุด 

50,000 ไม่ใช้งานโดย
ไม่ใช้

งบประมาณ 

รับการสนับสนุน  
ถุงยังชีพจากอ าเภอ
เมืองนราธิวาส เพื่อ
น าไปช่วยเหลือ
ประชาชนในชุมชน 
ที่กักตัว เนื่องจากเกิด
การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
(COVID-19) ใน 
เขตเทศบาล  
จ านวน 428 ชุด 

100 ด าเนินการโดย
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 
   3.2 โครงการส ารวจ/จัดท าฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
     

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการ 
จริง 

ส ารวจและจัดท า
ฐานข้อมูล
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมกลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ คนยากจน 
คนเร่ร่อน/ไร้ที่อยู่
อาศัย ผู้ไม่มีสถานะ
ทางทะเบียนราษฎร์ 
ผู้พ้นโทษา 
 

ลงพื้นฐานท าการ
ส ารวจและจัดท า
ฐานข้อมูล เพื่อ
เป็นฐานข้อมูลใน
การให้ความ
ช่วยเหลือ 
ส าหรับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับ
การให้ความ
ช่วยเหลือ 

ด าเนินการ 
โดยไม่ใช้ 

งบประมาณ 

ด าเนินการ 
โดยไม่ใช้ 

งบประมาณ 

ลงพื้นฐานท าการ
ส ารวจและจัดท า
ฐานข้อมูล เพื่อเป็น
ฐานข้อมูลในการให้
ความช่วยเหลือ 
ส าหรับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการให้
ความช่วยเหลือ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
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   3.3 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
     

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการ 

จริง 
-เยี่ยมติดตามผู้
ต้องราชทัณฑ์ที่
ได้รับการปล่อย
ตัวที่เป็นผู้ที่มี
ภูมิล าเนาในเขต
เทศบาลเมือง
นราธิวาส ตาม
จ านวนที่ได้รับ
การประสาน
จากกรม
ราชทัณฑ ์

-เยี่ยมติดตาม
ผู้ต้อง
ราชทัณฑ์ที่
ได้รับการ
ปล่อยตัวท่ี
เป็นผู้ที่มี
ภูมิล าเนาใน
เขตเทศบาล
เมืองนราธิวาส 
ตามจ านวนที่
ได้รับการ
ประสานจาก
กรมราชทัณฑ ์

ด าเนินการ 
โดยไม่ใช้ 

งบประมาณ 

ด าเนินการ 
โดยไม่ใช้ 

งบประมาณ 

-เยี่ยมติดตามผู้
ต้องราชทัณฑ์ที่
ได้รับการปล่อยตัว
ที่เป็นผู้ที่มี
ภูมิล าเนาในเขต
เทศบาลเมือง
นราธิวาส ตาม
จ านวนที่ได้รับการ
ประสานจากกรม
ราชทัณฑ ์

ด าเนินการ 
โดยไม่ใช้ 

งบประมาณ 

ด าเนินการ 
โดยไม่ใช้ 

งบประมาณ 

 
   3.4 โครงการกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือผู้เดือดร้อนยากจนและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  
     

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการ
จริง(บาท) 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการ 
จริง 

ด าเนินการให้ความ
ช่วยเหลือแก่บุคคล
หรือครอบครัวที่ได้รับ
ความเดือดร้อน 
ยากจนที่ด้อยโอกาสใน
ชุมชนเขตเทศบาล
ได้รับการแจ้งหรือ
ส ารวจพบ 

ให้ความช่วยเหลือแก่
บุคคลและครอบครัวที่
ได้รับความเดือดร้อน 
ยากจน ที่ด้อยโอกาส
ในชุมชนภายในเขต
เทศบาล เมื่อได้รับการ
ร้องขอความช่วยเหลือ
หรือส ารวจหาข้อมูล 

ด าเนินการ 
โดยไม่ใช้ 

งบประมาณ 

ด าเนินการ 
โดยไม่ใช้ 

งบประมาณ 

ให้ความช่วยเหลือแก่
บุคคลและครอบครัว
ที่ได้รับความเดือด 
ร้อน ยากจน ที่ด้อย
โอกาสในชุมชน
ภายในเขตเทศบาล 
เมื่อได้รับการร้องขอ
ความช่วยเหลือหรือ
ส ารวจหาข้อมูล 
 

ด าเนินการ 
โดยไม่ใช้ 

งบประมาณ 

ด าเนินการ 
โดยไม่ใช้ 

งบประมาณ 
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  3.5 โครงการเยี่ยมครอบครัวผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการ
จริง(บาท) 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการ 
จริง 

ลงพื้นที่เยี่ยม
ครอบครัวคนพิการ 
และผู้ป่วยเอดส ์

ได้ด าเนินการลงพื้นที่
เพื่อเยี่ยมและให้
ก าลังใจและครอบครัว
ผู้พิการและผู้ป่วย
เอดส์ จ านวน 30 ราย 

ด าเนินการ 
โดยไม่ใช้ 

งบประมาณ 

ด าเนินการ 
โดยไม่ใช้ 

งบประมาณ 

ได้ด าเนินการลงพื้นที่
เพื่อเยี่ยมและให้
ก าลังใจและ
ครอบครัวผู้พิการและ
ผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 
30 ราย 

ด าเนินการ 
โดยไม่ใช้ 

งบประมาณ 

ด าเนินการ 
โดยไม่ใช้ 

งบประมาณ 

 
  3.6 โครงการจัดท าฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการ
จริง(บาท) 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการ 
จริง 

จัดท าฐานข้อมูล 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ด าเนินการจัดท า
ฐานข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมจ านวน 
47 ราย และด้านการ
ถนอมอาหาร จ านวน 
1 ราย 

ด าเนินการ 
โดยไม่ใช้ 

งบประมาณ 

ด าเนินการ 
โดยไม่ใช้ 

งบประมาณ 

ด าเนินการจัดท า
ฐานข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมจ านวน 
47 ราย และด้านการ
ถนอมอาหาร จ านวน 
1 ราย 

ด าเนินการ 
โดยไม่ใช้ 

งบประมาณ 

ด าเนินการ 
โดยไม่ใช้ 

งบประมาณ 

 
4. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
   5.1โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ    

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการ 
จริง 

จัดการแข่งขัน
ฟุตบอล สตรีคซอค
เกอร์ และจัด
กิจกรรมการแสดง
เพื่อนันทนาการ  

ด าเนินการจัดซ้ือ
วัสดุเพื่อเตรียม 
การจัดการ
แข่งขันฟุตบอล
สตรีคซอคเกอร์ 
แต่มิได้ 
ด าเนินการจัดการ
แข่งขัน แต่อย่าง
ใดเนื่องจากเกิด
จากแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัส โคโรน่า 
2019  

250,000 70,419 ด าเนินการจัดซ้ือวัสดุ
เพื่อเตรียม การจัดการ
แข่งขันฟุตบอลสตรีค
ซอคเกอร์ แต่มิได้ 
ด าเนินการจัดการ
แข่งขัน แต่อย่างใด
เนื่องจากเกิดจากแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัส โคโรน่า 2019  
 

100 28.17 
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6. แผนงานงบกลาง 
   6.1เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการ 
จริง 

ด าเนินการ
เบิกจ่ายให้เงิน
แก่ผู้มีสิทธิที่
ได้รับตาม
ระเบียบ ฯ ท่ี
ก าหนดจ านวน  
12 เดือน 

จ่ายเงิน
สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ  
-ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 
2563 ถึง
กันยายน 
2564 ครบทั้ง 
12 เดือน  

29,496,000 28,745,500 จ่ายเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
-ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2563 ถึงกันยายน 
2564 ครบทั้ง 12 
เดือน  

100 99.58 

 
   6.2 เบี้ยยังชีพคนพิการ  

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการ 
จริง 

เพื่อสนับสนุน
สวัสดิการทาง
สังคมให้แก่คน
พิการหรือทุพพล
ภาพโดยเบิก
จ่ายเงินให้แก่ผู้มี
สิทธิที่ได้รับตาม
ระเบียบฯ ท่ี
ก าหนด จ านวน 
12 เดือน 

จ่ายเบี้ยยังชีพ
คนพิการ   
-เดือนตุลาคม 
63 ถึงเดือน
กันยายน 
2564  
ครบทั้ง 12 
เดือน 

8,438,800 8,403,600 ได้เบิกจ่ายเงิน
ให้แก่ผู้พิการ 
จ านวนประมาณ
เดือนละ 815 คน 
ถูกต้องตาม
ระเบียบและทัน
ก าหนดเวลาที่
ก าหนด 

100 97.49 
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   6.3  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการ 
จริง 

สนับสนุนการ
จ่ายเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์โดยด าเนินการ
เบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้
มีสิทธิที่ได้รับตาม
ระเบียบ ฯ ที่
ก าหนด จ านวน 12  
เดือน 

จ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์  
-เดือนตุลาคม 
63 –เดือน
กันยายน 64 
จ่ายเดือนละ 
3,500 บาท 
จ านวน 6 ราย   

42,000 42,000 ได้เบิกจ่ายเงิน
ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ 
จ านวน 6 คน 
ถูกต้องตาม
ระเบียบและทัน
ก าหนดเวลาที่
ก าหนด 

100 100 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

1.1 จัดงานขึ้นปีใหม่ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ได้จริง 

ผลที่
เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการ
จริง 

(บาท) 

ตาม
แผนพั
ฒนา 

ด าเนินการ 
จริง 

จัดท าพิธี
ท าบุญ 
ตักบาตร การ
แสดง 
สัมโมทนียถา
จากพระภิกษุ
สงฆ์ การ
กล่าวอวยพร
ปีใหม่โดยผู้ว่า
ราชการ
จังหวัด
นราธิวาส 
และ
นายกเทศมน
ตรีเมือง
นราธิวาส โดย
พุทธศาสนิกช
นร่วมท าบุญ
ตักบาตร 
จ านวน 
1,500 คน 

ได้จัดด าเนินการจัดซ้ือวัสดุเพื่อเตรียมพิธีทางสงฆ์ในพิธี
ท าบุญตักบาตร แต่ไม่ได้มีการจัดท ากิจกรรมดังกล่าว
แต่อย่างใด เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัส 
โคโรน่า 2019 
(COVID-19) 

100,000 9,762 ได้จัด
ด าเนินการ
จัดซื้อวัสดุเพื่อ
เตรียมพิธีทาง
สงฆ์ในพิธี
ท าบุญตักบาตร 
แต่ไม่ได้มีการ
จัดท ากิจกรรม
ดังกล่าวแต่
อย่างใด 
เนื่องจากเกิด
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัส 
โคโรน่า 
2019 
(COVID-19) 

100 9.76 
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1.2 โครงการจัดงานประเพณีชักพระ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา
(บาท) 

ด าเนินการ
จริง(บาท) 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการ 
จริง 

จัดให้มีขบวนแห่พระ
หรือแห่พระ ประกวด
เรือพระ การประกวด
กลองยาว พิธีการสงฆ์ 
การแสดงมหรสพและ
กิจกรรมอื่น ๆ โดย
ร่วมกับจังหวัด
นราธิวาส 

จัดให้มีขบวนแห่พระ
หรือแห่พระ ประกวด
เรือพระ การประกวด
กลองยาว พิธีการสงฆ์ 
การแสดงมหรสพและ
กิจกรรมอื่น ๆ โดย
ร่วมกับจังหวัด
นราธิวาส 

200,000 146,766 -เทศบาล ฯ ได้สืบ
ทอดประเพณีอันดี
งามของไทย 
 

100 73.38 

 
   1.3 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการ 
จริง 

การประกวดกระทง
ใหญ่, การประกวด
กระทงประดิษฐ ์} 
การประกวด 
นางนพมาศ 

จัดประกวดกระทง
ใหญ่ ,กระทง
ประดิษฐ์และ
ประกวด 
นางนพมาศ ,  
ธิดานพมาศ 

700,000 693,979.80 -เทศบาล ฯ ได้สืบ
ทอดประเพณีอันดี
งามของไทย 
 

100 99.14 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
    1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 

1.1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการ 
จริง 

จัดฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
เทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง 
จ านวน 45 คน
ประมาณ 5 วัน 

จัดฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
เทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า    

400,000 187,788.40 -ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม จ านวน 
50 คน และไป
ศึกษาดูงาน น า
ประสบการณ์มา
ประยุกต์และ
วิเคราะห์ในการ
แก้ไขปัญหาและ
ใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน 
 

100 46.95 

 
1.2 โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการ 
จริง 

จัดนิทรรศการ
เกี่ยวกับวันก่อตั้ง
สถาน 
ธนานุบาล 

ได้ด าเนินการจัด
นิทรรศการ
เกี่ยวกับวันก่อตั้ง
สถานธนานุบาล 

10,000 4,725 ได้ด าเนินการจัด
นิทรรศการเกี่ยวกับวัน
ก่อตั้งสถานธนานุบาล 
และผู้มาใช้บริการ
ได้รับทราบถึง
ความเป็นมาของ
สถานธนานุบาล 

100 47.25 
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4.๔ สรุปโครงการทั้งหมด 
  โครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2564  จ านวนทั้งสิ้น 157 โครงการ   
  4.๔.1 โครงการที่ด าเนินการจริงและมีการเบิกจ่าย  ดังนี้   
 

ล าดับ โครงการ 

งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 
ตาม

แผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง
(บาท) 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการ
จริง 

1 ขยายเขตระบบไฟฟ้า โรงสูบน้ ายะกัง 450,000 392,346.54 100 87.19 
2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา 30,273,200 29,201,439 100 96.46 
3 อาหารกลางวันโรงเรียนเมืองนราธิวาส 3,168,000 3,164,000 100 99.87 
4 อาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาล

นราธิวาส 
5,804,000 5,616,000 100 96.76 

5 ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ 
ลดจ านวนของสุนัขจรจัด 

104,000 53,375 100 51.32 

6 ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และ 
ขึ้นทะเบียน(ตามโครงการ)สัตว์ปลอด-
โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) 
ตามพระปณิธานศาสตรจารย์พลเอก
หญิงพลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยา 
ราชนาร ี

5,800 5,796 100 99.93 

7 อบรมกลุ่มผู้ประกอบการด้าน
สุขาภิบาลอาหาร 

60,000 59,983.30 100 99.97 

8 บริการคลินิกพิเศษเพื่อการรักษา 
พยาบาลประชาชนนอกเวลาราชการ 

429,600 104,900 100 24.42 

9 ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที ่ 50,000 ด าเนินการโดย
ไม่ใช้

งบประมาณ 

- - 

10 ส ารวจ/จัดท าฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ต าบลบางนาค 

ด าเนินการโดย 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

ด าเนินการโดย
ไม่ใช้

งบประมาณ 

- - 
 

11 เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ด าเนินการโดย 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

ด าเนินการโดย
ไม่ใช้

งบประมาณ 

- - 

12 กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อน
ยากจนและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

ด าเนินการโดย 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

ด าเนินการโดย
ไม่ใช้

งบประมาณ 

- - 
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ล าดับ โครงการ 

งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 
ตาม

แผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการ 
จริง 
(บาท) 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการ
จริง 

13 เยี่ยมครอบครัวผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ ด าเนินการโดย 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

ด าเนินการโดย 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

- - 

14 จัดท าฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ด าเนินการโดย 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

ด าเนินการโดย 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

- - 

15 การเลือกตั้งกรรมการชุมชน ด าเนินการโดย 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

ด าเนินการโดย 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

- - 

16 จัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ 250,000 70,419 100 28.17 
17 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 29,496,000 28,754,500 100 97.49 
18 เบี้ยยังชีพคนพิการ 8,438,800 8,403,600 100 99-58 
19 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 42,000 42,000 100 100 
20 จัดงานข้ึนปีใหม ่ 100,000 9,762 100 9.76 
21 จัดงานประเพณีชักพระ 200,000 146,766 100 73.38 
22 จัดงานประเพณีลอยกระทง 700,000 693,979.80 100 99.14 
23 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ 

คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงาน 

400,000 187,788.40 100 46.95 

24 วันท่ีระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10,000 4,725 100 47.25 

รวม 79,981,400 76,911,380.04 100 96.16 
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๔.๔.๒ โครงการที่ด าเนินการจริงแต่ไม่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ดังนี ้
 

ล าดับ โครงการพัฒนา งบประมาณ ปัญหาหรืออุปสรรค 
1 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และระบบระบายน้ า 

ซอยบุญม ี
537,000 ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากอยู่ระหว่างการ

ด าเนินการก่อสร้างและยังไม่มีการเบิกจ่าย 
2 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และระบบระบายน้ า 

ถนนก าปงบายง ซอย 6 
956,000 

 
ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการก่อสร้างและยังไม่มีการเบิกจ่าย 

3 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และระบบระบายน้ า 
ถนนนรสุขอนุสรณ์ ซอย 3 

1,294,000 ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการก่อสร้างและยังไม่มีการเบิกจ่าย 

4 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และระบบระบายน้ า 
ซอยประชาภิรมย์  1  

1,420,000 ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการก่อสร้างและยังไม่มีการเบิกจ่าย 

5 ก่อสร้างระบบระบายน้ า ค.ส.ล.  
ถนนคชรัตน์ ซอย 1 แยก 1 

724,000 ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการตามระเบียบ ฯ 

6 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และระบบระบายน้ า 
ถนนประชาพัฒนา  ซอย 7  

1,370,000 ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการก่อสร้างและยังไม่มีการเบิกจ่าย 

7 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และระบบระบายน้ า 
ถนนมัดยามัน  

1,064,000 ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการตามระเบียบ ฯ 

8 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ า 
ค.ส.ล. ถนนยะกัง 2 ซอย 3/1 

621,000 ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการตามระเบียบ ฯ 

9 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ า 
ค.ส.ล. ถนนมัสยิดปาทาน 

464,000 ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการตามระเบียบ ฯ 

10 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ า 
ค.ส.ล. ซอยบุญมี 1 

355,000 ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการตามระเบียบ ฯ 

11 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ า 
ค.ส.ล. ซอยแยกเจ้าแม่กวนอิม ช่วงที่ 1 
(ถนน ณ  นคร ซอย 12) 

1,998,000 ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการตามระเบียบ ฯ 

12 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ า ซอย
ประชาอุทิศ (เมืองไทยประกันชีวิต)  

2,250,000 ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการตามระเบียบ ฯ 

13 ก่อสร้างระบบระบายน้ า และถนนค.ส.ล. 
ซอยคชรัตน์ 2 (ช่วงที่ 2) 
 

953,000 ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการตามระเบียบ ฯ 

14 ก่อสร้างระบบระบายน้ าพร้อมถนน 
ค.ส.ล. ถนน ณ นคร ซอย 13 

873,000 ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการตามระเบียบ ฯ 
 

15 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.  
ซอยทิพย์วาร ี

875,000 ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการตามระเบียบ ฯ 

16 ก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติค
คอนกรีต พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนน
นิมิตรมงคล 

1,508,000 ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการตามระเบียบ ฯ 

17 ก่อสร้างระบบระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อม
ถนน ค.ส.ล. ซอยตรงข้ามร้านสวนกล้วย 
ถนนรัตนวณิชย ์

2,517,000 ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการตามระเบียบ ฯ 
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ล าดับ โครงการพัฒนา งบประมาณ ปัญหาหรืออุปสรรค 
18 รื้อ ร่อน แปรรูปขยะมูลฝอยเก่า 30,000,000 ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการ

ด าเนินการตามระเบียบ ฯ 
19 ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของรอง

นายกเทศมนตร ี
85,000 ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการ

ด าเนินการตามระเบียบ ฯ 
 รวม 49,864,000  
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5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล      
   5 .1เชิงปริมาณ (Quantity) 
   1) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 2564 มีจ านวน
ทั้งสิ้น 249โครงการ เทศบาลเมืองนราธิวาสได้น าโครงการตามแผนมาด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่
ก าหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน   157โครงการ คิดเป็นร้อยละ63.05ของจ านวนโครงการที่ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

2) จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวนทั้งสิ้น 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ   
15.29 

 3) จ านวนโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้และด าเนินการไม่แล้วเสร็จ (ไปด าเนินการ  
ในปีงบประมาณถัดไป )  รวมทั้งสิ้น 133โครงการ คิดเป็นร้อยละ 84.71 

4) งบประมาณท่ีตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ  2564   จ านวนเงิน  
365,136,698  บาท  น าไปบรรจุในเทศบัญญัติเพ่ือด าเนินการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 145,085,350  บาท  
คิดเป็นร้อยละ 39.73 ของโครงการทั้งหมด 

5) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ด าเนินการเบิกจ่ายทั้งสิ้น  76,911,380.04 บาท   
คิดเป็นร้อยละ 53.01 ของงบประมาณจากโครงการที่ด าเนินการ 
   5.2 คุณภาพ (Quality) 
    จากการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม จะเห็นได้ว่าโครงการต่าง ๆ ที่ด าเนินการสามารถสนองตอบความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ีด้านคุณภาพชีวิต และด้านอื่น ๆ และเนื่องจากด้วยติดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้การสนองตอบความต้องการและการแก้ไขปัญหาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด  
  5.3 ค่าใช้จ่าย (Cost)  
     1. ในภาพรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม อยู่ในเกณฑ์ต่ า  
(น้อยกว่า 50 )  
     2. ด าเนินการเบิกจ่าย เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้เทศบัญญัติ และบางโครงการด าเนินการต่ ากว่า
งบประมาณท่ีตั้งไว้ และบางโครงการได้ด าเนินการโอนงบประมาณเพ่ิมข้ึน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน  
   5.4 เวลา (Time) 
     โครงการ/กิจกรรมมีการก าหนดยะเวลาด าเนินการไว้ในแผนด าเนินงาน และท าการประเมินผล
ว่าได้ด าเนินการเป็นไปตามช่วยระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่  
    ไตรมาสที่ 1 ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมในปีงบประมาณนั้น ๆ  
    ไตรมาสที่ 2 ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมในปีงบประมาณนั้น ๆ  
    ไตรมาสที่ 3 ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนในปีงบประมาณนั้น ๆ  
    ไตรมาสที่ 4 ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนในปีงบประมาณนั้น ๆ  

  5.5 การได้รับประโยชน์ 
   จากการพัฒนาที่ผ่านมาเทศบาลเมืองนราธิวาสได้ด าเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้ในหลายเรื่องและครอบคลุมเกือบทุกด้านตามศักยภาพการคลัง และมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี
ประชาชนมีความพึงพอใจ แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไข ประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาดังกล่าว ดังนี้  
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1. เด็ก เยาวชนในเขตเทศบาลได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง ตั้งแต่ระดับเตรียม 
อนุบาล- มัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในสังกัดของเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2. ประชาชนได้รับการบริการและความรู้ด้านสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน ตามพระราชด าริทั้งการ 
ส่งเสริมสุขภาพ การรักษา ป้องกัน ควบคุมโรค การทันตกรรม มีศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล คลินิก
เทศบาล ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยด าเนินการควบคุมป้องกันโรคต่าง ๆ ที่เกิดจาก
สัตว์สู่คน เช่น โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ การให้บริการโรงฆ่าสัตว์สามารถควบคุมโรคท่ีมากับสัตว์ที่ถูกฆ่าน าไปเป็น
อาหาร 

3.  ประชาชนได้รับด้านการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม  การช่วยเหลือผู้พิการ     -  
ทุพลภาพ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสผู้ป่วยเอดส์ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนตามอัตภาพ จ่ายเบี้ย
ยังชีพ แจกถุงยังชีพให้ผู้ได้รับผลกระทบ จัดอบรมการประกอบอาชีพต่าง ๆ ให้แก่ผู้สนใจเพื่อลดรายจ่าย
เสริมสร้างรายได้ในครัวเรือน  

4. เยาวชนได้รับการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด สร้างแกนน าในชุมชนต่าง ๆ  
เพ่ือเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5. การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในด้านการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารรณภัย โดยให้บริการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น ไฟไหม้ เด็กจมน้ า 
น้ าท่วม ฯลฯ  มีศูนย์ที่ให้บริการเตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนการอ านวยความสะดวกด้านจราจร
การจัดระเบียบตลาด ทางเท้า ถนน  
   5.6 ผลกระทบ (Impact) 
        1. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้าเพราะการด าเนินงานต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองนราธิวาสต้องผ่าน  
กระบวนการหลายขั้นตอนสลับซับซ้อน 

    2. ระเบียบ กฎหมายในการบริหารงานมีหลายขั้นตอนและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา  
ให้ประชาชนได้ทันท่วงที ส่งผลให้การบริหารงานไม่คล่องตัวเกิดความล่าช้า 

    3. จ านวนโครงการที่บรรจุในแผนมีจ านวนมาก แต่งบประมาณมีจ านวนจ ากัดท าให้การ  
คัดเลือกโครงการ/กิจกรรมมาด าเนินการได้น้อย 
     4. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19) ท าให้การด าเนินการโครงการ/
กิจกรรม ไม่สามารถด าเนินการได้ ส่งผลให้การพัฒนาหยุดชะงัก 

    5. ประชาชนไม่ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
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