
   
 

                                                                  
 
 
 
 
ที่  ปน  53๒๐๑/324                                                             สํานักงานเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
                       อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี ๙๔๐๐๐ 

                                                               13    กุมภาพันธ   ๒๕63 
 

เรื่อง     ขอสงแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน  
             ไตรมาสท่ี  1  (ตุลาคม – ธันวาคม) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   
 

เรียน       นายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 
 

อางถึง     หนังสือองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี ท่ี ปน 51003/ว 205 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2563 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย   แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ไตรมาสที่ 1 
                    (ตุลาคม 2562  – ธันวาคม 2562) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563              จํานวน  ๑  ชุด 
   

  ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี แจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ภายใตแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) ในรายไตรมาสที่ 1  
(ตุลาคม  – ธันวาคม) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือใหถูกตองตามระเบียบโดยองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 
ในฐานะที่เปนหนวยติดตามและประเมินผลระดับบน (Monitoring and Evaluation Unit หรือ M&E Unit) นั้น  
 

                     ในการนี้ เทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี ขอสงแบบรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในรายไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม  – ธันวาคม) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 รายละเอียดตามที่ไดแนบมาแลวนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

        ขอแสดงความนับถือ 

      
         (นายบันเทิง  ลองจันทร) 

         ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่ 
         นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 

สํานักปลัดเทศบาล 
งานนโยบายและแผน 
โทร. ๐ ๗๓๔๖ ๐๑๙๐-๑  
โทรสาร ๐ ๗๓๔๖ ๐๑๗๓ 
www.rusmilare.go.th   



   
 

 

 
แบบท่ี 1  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยจะทํา      
การประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 
ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น          :      เทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตาน ี
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินงาน 
ไมมีการ

ดําเนินงาน 
สวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
3. มีการประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

  

สวนที่ 2 การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น   
7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล   
8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   
9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาทองถ่ิน 

  

10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ
ศักยภาพของทองถ่ิน  

  

11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

  

12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น   
14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   



   
 

แบบที ่2  แบบติดตามผลการดาํเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 
1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  :   เทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตาน ี
2. รายงานผลการดาํเนินงานไตรมาสที ่
 (1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม)  (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม)          (3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน)    (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน) 
 
สวนที่  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพฒันาทองถิ่น  5  ป    
3.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันาทองถิ่น  5  ป 
 
 

ปที่    2561 ปที่   2562 ปที่  2563 ปที่  2564 ปที่ 2565 รวม 

ยุทธศาสตร จํานวน งบ จํานวน งบ จํานวน งบ จํานวน งบ จํานวน งบ จํานวน งบประมาณ 

  โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ  

๑. ยุทธศาสตรพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน 

41 51,131,370 50 130,459,600 53 218,991,976 38 163,838,500 19 15,008,000 201 579,429,446 

๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ฯ 

23 15,937,498 40 17,566,498 59 17,915,080 58 17,685,080 57 17,685,080 237 86,689,236 

๓.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและ
เสรมิสรางความเขมแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและการแกไขปญหา
ความยากจน 

17 1,128,000 23 2,829,000 34 1,913,040 34 1,953,040 34 1,953,040 142 9,776,200 

๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสวัสดิการสังคม 

36 14,578,000 41 17,978,300 45 21,724,200 43 18,228,300 41 18,114,000 206 90,623,700 

๕.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
บริหารจัดการที่ด ี

32 8,033,440 46 11,283,340 45 17,988,740 43 14,262,440 40 9,042,440 202 60,610,400 

๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยว  กีฬา  และนันทนาการ 

16 12,030,000 30 4,393,900 32 6,640,000 32 11,751,000 32 5,998,000 142 40,812,900 

๗.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

11 845,000 20 3,730,000 12 4,510,000 18 2,710,000       17      2,640,000  84 14,435,000 

รวม 176 103,683,308 255 188,240,638 286 289,683,036      266  230,428,360     240 70,340,560  1,214 882,376,882 



   
 

 

 

4.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
 

  ปที ่ 2561 ปที ่ 2562 ปที่  2563 ปที่  2564 ปที่  2565 รวม 

ยุทธศาสตร จํานวน งบ จํานวน งบ จํานวน งบ จํานวน งบ จํานวน งบ จํานวน งบ 

  โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ 

๑. ยุทธศาสตรพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

41 51,131,370 50 130,459,600 53 218,991,976 38 163,838,500 19 15,008,000 201 579,429,446 

๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  
วัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถิ่น 

23 15,937,498 40 17,566,498 59 17,915,080 58 17,685,080 57 17,685,080 237 86,689,236 

๓.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและการแกไข
ปญหาความยากจน 

17 1,128,000 23 2,829,000 34 1,913,040 34 1,953,040 34 1,953,040 142 9,776,200 

๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสวัสดิการสังคม 

36 14,578,000 41 17,978,300 45 21,724,200 43 18,228,300 41 18,114,000 206 90,623,700 

๕.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
บริหารจัดการที่ดี 

32 8,033,440 46 11,283,340 45 17,988,740 43 14,262,440 40 9,042,440 202 60,610,400 

๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยว  กีฬา  และนันทนาการ 

16 12,030,000 30 4,393,900 32 6,640,000 32 11,751,000 32 5,998,000 142 40,812,900 

๗.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

11 845,000 20 3,730,000 12 4,510,000 18 2,710,000       17      2,640,000  84 14,435,000 

รวม 176 103,683,308 255 188,240,638 286 289,683,036      266  230,428,360     240 70,340,560  1,214 882,376,882 



   
 

5.  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป งบประมาณ 2563  ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) 

 
 
 

ยุทธศาสตร 

จํานวน
โครงการ 
ที่เสร็จ 

จํานวนโครงการ
ที่อยูระหวาง
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ
ที่ยังไมได
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก 

จํานวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม 

จํานวน
โครงการ
ทั้งหมด 

จํานวน 
 

รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ยุทธศาสตร
พัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

- - - - - - - - - - 53 100 

2.  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา  ศาสนา  
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภมูิปญญา
ทองถ่ิน 

- - 1 1.69 - - - - - - 59 100 

3.  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาและ
เสรมิสรางความ
เขมแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและ
การแกไขปญหา
ความยากจน 

- - - - - - - - - - 34 100 

4.  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ
และสวสัดิการสังคม 

- - - - - - - - - - 45 100 

5.  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการ
บริหารจดัการท่ีด ี

20 44.44 - - - - - - - - 45 100 

6.  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาแหลง
ทองเที่ยว  กีฬา  
และนันทนาการ 

- - - - - - - - - - 32 100 

7.  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

- - - - - - - - - - 12 100 

รวม 20 6.99 1 0.34 - - - - - - 286 100 



   
 

6. การเบกิจายงบประมาณ ป 2563 
 

ยุทธศาสตร 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

1. ยุทธศาสตรพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน - - - -   

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา  ศาสนา  ประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

2,262,741 30.15 -- - 2,262,741 100 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและ
เสรมิสรางความเขมแข็งของ
ระบบเศรษฐกิจชุมชนและการ
แกไขปญหาความยากจน 

- - - - - - 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสวัสดิการ
สังคม 

- - - - - - 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การบริหารจัดการที่ด ี 5,241,303.34 69.84 - - 5,241,303.34 100 

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนา
แหลงทองเที่ยว  กีฬา  และ
นันทนาการ 

- - - - - - 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

- - - - - - 

รวม 7,504,044.34 100   7,504,044.34 100 

 
 
 
 
 
 



   
 

สวนที่  3  ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนท่ัวไป 
6.  โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค ประจําปงบประมาณ 2563  ไตรมาสที่ 1                          
(    (ตุลาคม – ธันวาคม) 
 

โครงการ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ
เสร็จแลว 

อยูใน
ระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

งบประมาณที่
ไดรับ 

งบประมาณที่
เบิกจาย 

อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.    4,878,650 500,409 
อาหารกลางวันโรงเรียน    8,804,000 4,371,000 
อาหารกลางวัน ศพด.    524,300 263,375 
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ    10,500,000 6,626,000 
เบี้ยยังชีพคนพิการ    4,600,000 3,293,600 
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส    30,000 20,000 

รวม 29,336,950 15,074,384 

 
 

สวนที่ 4 ปญหา และอปุสรรคในการปฏิบัติงาน 
 
 - งบประมาณเงินอุดหนุน ไมเปนไปตามระยะเวลาตามไตรมาสจึงทําใหหนวยงานเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
ไมสามารถดําเนินการพัฒนาตามแผนงานที่กําหนดไดทันตามระยะเวลา 

 
 


