
ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและเพื่อการบริการประชาชนของเทศบาลและของชุมชนให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกในการใช้ประโยชน์

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๕
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่
เทศบาลอัจฉริยะ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการทํางานเฉพาะด้านและทํางานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี

1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมือง
ทุ่งสง

440,000 89,760         

  - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและหน่วยงานในสังกัด
เทศบาลเมืองทุ่งสง

สํานักปลัด ฯ 290,000 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ได้โอนไป
ใช้ในงานอื่น ดังนี้    
- ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย 150,000 บาท    
- ค่าวัสดุสํานักงาน  50,000 บาท
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่ อปท. 10,000 บาท 
- วัสดุสํานักงาน 10,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจราจร  30,000 
บาท

ไม่ดําเนินการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๕
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่
เทศบาลอัจฉริยะ

164



ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - กิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษา สํานักปลัด ฯ 60,000  - ยังไม่ได้เบิกจ่าย เนื่องจากปีนี้ไม่
มีผู้ขอรับทุนการศึกษา

ไม่ดําเนินการ

 - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักการเขียนโครงการ

กองวิชาการฯ 33,130 33,130 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการ
เขียนโครงการให้กับพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
จํานวน 50 คน วันที่ 14 ธ.ค.54 
และวันที่ 20 ธ.ค.54  ณ ห้อง
ประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ทักษะการเขียนโครงการให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบโครงการ
ของเทศบาล ซึ่งผลการดําเนินการ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ ๘๐ 
มีทักษะในการเขียนโครงการและ
สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
การเขียนโครงการได้อย่างถูกต้อง

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

  - กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
การปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและการจัดทําคํา
รับรองปฏิบัติราชการเทศบาล
เมืองทุ่งสง

กองวิชาการฯ 90,000 56,630         - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และจัดทําคํา
รับรองการปฏิบัติราชการเทศบาล
เมืองทุ่งสง ให้กับพนักงานเทศบาล
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร
และคณะผู้บริหาร ปลัดและรอง
ปลัดเทศบาลและคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งสิ้น 70 
 คน 
 - ผลการดําเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์ คือ ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถนําความรู้ความเข้าใจและ
สามารถนําความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

2 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ของผู้นําชุมชนและสมาชิกองค์กร
และสภาชุมชนที่เกี่ยวข้อง

กอง
สวัสดิการ ฯ

900,000 170,000 1,070,000 1,066,350    - จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และ
ทัศนศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหน่วยงานที่มีผลงานการ
พัฒนาดีเด่น ในภาคกลาง และภาค
ตะวันออก  โดยมีเป้าหมายเป็น
คณะกรรมการ อบช.  สมาชิกสภา 
อบช. อนุกรรมการที่ปรึกษาชุมชน  
พนักงานเทศบาล  จํานวน  210 คน 
ดําเนินการเมื่อวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์
 2555 โดยอบรม ณ ห้องประชุม
เทศบาลเมืองทุ่งสง ในวันที่ 19  
กุมภาพันธ์ 2555 และศึกษาดูงาน
ระหว่างวันที่ 19-23  กุมภาพันธ์ 
2555  ผลการดําเนินงานผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ใหม่ ๆ ในการที่จะ
นํามาพัฒนาชุมชนของตนเองให้
เข้มแข็ง

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

3 โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร
เพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง

กองวิชาการฯ 80,000 50,940  - จัดอบรมเพิ่มศักยภาพแก่
บุคลากรเพื่อการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาลฝ่ายวิชาการ ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มสาระต่าง ๆ ของโรงเรียนใน
สังกัดและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวม
 95 คน เมื่อวันที่ 1-2 พฤษภาคม 
2555  
  - ผลการดําเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถพัฒนาทักษะการเขียน
รายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
และสามารถจัดทํารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการได้อย่าง
ชัดเจน ถูกต้อง

ดําเนินการแล้วเสร็จ

4 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการองค์กรเทศบาล
เมืองทุ่งสง (PMQA)

กองวิชาการฯ 180,000 เนื่องจากโอนงบประมาณไปเป็นค่า
ซ่อมแซมทรัพย์สิน  ค่าวัสดุต่าง ๆ 
ของกองช่าง

ไม่ดําเนินการ
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ลําดับ ดําเนินการแล้วเสร็จ หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
แนวทางการพัฒนาที่ 3  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อการพัฒนางานและพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนปฏิบัติงาน

1 โครงการจ้างที่ปรึกษาวิจัยและ
พัฒนาการประชาสัมพันธ์องค์กร
ผ่านสื่อมวลชน

งานประชาสัมพันธ์
 ฯ

กองวิชาการ ฯ

200,000 200,000  - วิจัยการเปิดรับข่าวสารและความ
ต้องการข่าวสารประชาสัมพันธ์กลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 300 คน โดยมี
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
ผู้หญิงพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
การเปิดรับข่าวสารโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมากโดยเปิดรับข่าวสารมาก
ที่สุด 8 ช่องทางตามลําดับ ดังนี้
1. รายการวิทยุ
2. ป้ายประชาสัมพันธ์
3. รถแห่เคลื่อนที่
4. ใบปลิว/เอกสารแจก
5. เสียงตามสายในชุมชน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๕
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่
เทศบาลอัจฉริยะ
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ลําดับ ดําเนินการแล้วเสร็จ หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
6. การประชุมกลุ่ม
7. การแถลงข่าว
8. นักประชาสัมพันธ์ชุมชน
และเปิดรับในระดับมาก 1 ช่องทาง 
คือ จดหมายข่าว
เปิดรับในระดับน้อย 1 ช่องทาง คือ 
รายการโทรทัศน์
 - เทศบาลเมืองทุ่งสงจัดกิจกรรม
แถลงข่าวเพื่อเป็นการพัฒนาและ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ผลงานของ
เทศบาลผ่านสื่อมวลชน ดังนี้
 - วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 จัด
กิจกรรมแถลงข่าวการแข่งขัน EGAT
 ยกน้ําหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทยชิงถ้วยพระราชทานประจําปี 
2555
และแถลงข่าวการจัดกิจกรรมจัดงาน
เทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์
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ลําดับ ดําเนินการแล้วเสร็จ หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
 “อร่อยได้ไร้   แอลกฮอล์”เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ   
พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาส
พระชนมายุ ๘๔ พรรษา ณ ห้อง
ประชุมเทศบาล
มีผู้เข้าร่วมงานแถลงข่าว จํานวน 
168 คน ถ่ายทอดสดการแถลงข่าว
ทางสถานีวิทยุชุมชน FM 105.5 
MHz
 - วันที่ 4   เมษายน 2555  จัดงาน
แถลงข่าวรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง ณ ห้องประชุม
เทศบาลเมืองทุ่งสง
มีผู้เข้าร่วมงานแถลงข่าว จํานวน 
152 คน ถ่ายทอดสดการแถลงข่าว
ผ่านสถานีวิทยุ FM 105.5 MHz
และสถานีเคเบิลท้องถิ่น

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ ดําเนินการแล้วเสร็จ หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
2 โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารระดับอําเภอทุ่งสง
กองคลัง 50,000 เนื่องจากกองคลังได้ตรวจสอบ

งบประมาณในการดําเนินงานของ
โครงการจากองค์การบริหารส่วน
ตําบลนาหลวงเสนแล้วปรากฎว่ามี
งบประมาณเพียงพอในการ
ดําเนินงาน สําหรับปีงบประมาณ 
2555 จึงได้โอนเงินไปดําเนินการ
กิจกรรมอื่น

ไม่ดําเนินการ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน
เพิ่มโอน

ลด

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง
1 โครงการเทศบาลพบประชาชน

เพื่อบริการและพัฒนา
กองสวัสดิการ ฯ 50,000 9,000      ดําเนินกิจกรรมเทศบาลพบประชาชน

จํานวน 3 ครั้ง ครั้งแรก คือ  ชุมชน
ตลาดใน เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม 2555
ครั้งที่สอง ชุมชนบ้านนาเหนือ เมื่อวันที่ 
29 สิงหาคม 2555
ครั้งที่สาม ชุมชนเสริมชาติ วันที่ 12  
กันยายน 2555  
กิจกรรมการให้บริการ ดังนี้
1. กิจกรรมการพัฒนา
2. ตรวจสุขภาพเบื้องต้น (ตรวจคัดกรอง
ความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน)
3. ตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก
4. ให้ความรู้การขึ้นทะเบียนบัตรทอง

ดําเนินการแล้วเสร็จ
(เป็นโครงการต่อเนื่อง)

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๕
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่
เทศบาลอัจฉริยะ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน
เพิ่มโอน

ลด

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

5. แจกเอกสารให้ความรู้ด้านสุขภาพ
6. บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า ฉีดยาคุมกําเนิดสุนัขและแมว พร้อม
ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง สุนัขและแมว
7. บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ
8. บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อม
รถจักรยานยนต์
9. บริการตัดผมชาย - หญิง
10. บริการและให้ความรู้ด้านสินเชื่อ
ต่าง ๆ และบริการเปิดบัญชี(ธนาคาร
ออมสิน)
11. บริการตรวจวัดสายตาและซ่อมแซม
อะไหล่แว่นตา
12. ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
อัคคีภัยเบื้องต้น
13. บริการห้องสมุดเคลื่อนที่
14. รับซื้อขยะรีไซเคิล และรับบริจาค
ขยะอิเลคทรอนิค
15. แจกน้ําหมักชีวภาพ
16. จําหน่ายสินค้าชุมชน
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน
เพิ่มโอน

ลด

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

ผลการดําเนินการ ผู้เข้าร่วมโครงการมี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน สร้างสัมพันธภาพอันดีต่อ
กันระหว่างประชาชนในชุมชนและ
ประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาล
กับชุมชน และประชาชนเข้าถึงบริการ
ต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน
เพิ่มโอน

ลด

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

2 โครงการเทศบาลพบสภาชุมชน
เมืองเพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการ ฯ 40,000 30,000 ดําเนินการประชุมทุกเดือนเพื่อรับทราบ
ปัญหาความต้องการ นําไปสู่การแก้ไข
และพัฒนาโดยประชุมอบช.ต่าง ๆ ดังนี้
อบช.ทุ่งสง - นาบอนเมื่อวันที่ 28  ต.ค.
54 (3,000 บาท)
อบช.หัวสะพานเหล็ก เมื่อวันที่ 24 พ.ย.
54 (3,000 บาท)
อบช.บ้านพักรถไฟ เมื่อวันที่ 29  ธ.ค.54
  (3,000 บาท)
อบช.เสริมชาติ เมื่อวันที่ 27  ม.ค.55 
(3,000 บาท)
อบช.ยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 
2555
อบช.หลังโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 28 
พฤษภาคม 2555
อบช.เปรมประชา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน
 2555

ดําเนินการแล้วเสร็จ
(เป็นโครงการต่อเนื่อง)
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน
เพิ่มโอน

ลด

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

อบช.ตลาดใน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม
 2555 
อบช.ประชาอุทิศ เมื่อวันที่ 28 
สิงหาคม 2555
อบช.ตลาดสด เมื่อวันที่ 21 กันยายน
 2555
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน
เพิ่มโอน

ลด

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

3 โครงการจ้างที่ปรึกษาวิจัยและ
ประเมินผลความพึงพอใจของ
ประชาชน

งานวิจัย ฯ
กองวิชาการ ฯ

70,000 70,000 จ้างคณะวิจัยสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคใต้ ดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสง ที่มีต่อการ
ดําเนินงานตามภารกิจ/แผนพัฒนาของ
เทศบาลประจําปี 2554 โดยการสุ่ม
ตัวอย่างจากประชาชนทั้งหมดจํานวน 
1,200 คน ผลปรากฏว่าประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อการพัฒนาเทศบาล
เมืองทุ่งสงในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.43 
รายละเอียด ดังนี้

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน
เพิ่มโอน

ลด

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

ความพึงพอใจมากที่สุด  3 อันดับแรก 
(เรียงจากมากไปหาน้อย) ดังนี้
1. การบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
อย่างยั่งยืน ค่าเฉลี่ย 3.70 ระดับมาก
2. จัดให้มีการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ 
โดยมีเทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นเจ้าภาพ
ค่าเฉลี่ย 3.66  ระดับมาก
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน
ด้านการกีฬาค่าเฉลี่ย 3.63 ระดับมาก
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน
เพิ่มโอน

ลด

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

ความพึงพอใจน้อยที่สุด  3 อันดับหลัง 
1. การรณรงค์และป้องกันเฝ้าระวังเพื่อ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ เช่น 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดทั้งในและนอกโรงเรียน ค่าเฉลี่ย 3.22
 ระดับปานกลาง
2.การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน
ปัญหายาเสพติด และลดอัตราการติดยา
เสพติดในเยาวชนและประชาชนทั่วไป 
ค่าเฉลี่ย 3.23 ระดับปานกลาง
3. การเฝ้าระวังทางโภชนาการและ
แก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารและโรค
อ้วนให้เด็กอายุระหว่าง 0-6 ปี (ปตอ.) 
3.26 ระดับปานกลาง
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน
เพิ่มโอน

ลด

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

จากการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ที่มี
ต่อการดําเนินงานตามนโยบาย ได้แก่ 
นโยบายที่  1  ด้านการพัฒนา
การศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพ
มาตรฐานที่เหนือกว่า  ผลปรากฏว่า
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนา
เทศบาลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.51  โดย
เรียงลําดับความพึงพอใจ 3 อันดับแรก 
และ 3 อันดับหลัง ดังนี้
ความพึงพอใจมากที่สุด  3 อันดับแรก 
1. จัดให้มีการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ 
 โดยมีเทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นเจ้าภาพ 
ค่าเฉลี่ย 3.66   ระดับ มาก
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน
เพิ่มโอน

ลด

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน
ด้านการกีฬา ค่าเฉลี่ย 3.63 ระดับมาก
3. พัฒนาทักษะด้านการกีฬาของ
เยาวชนและประชาชนเพื่อนําสู่ความ
เป็นมืออาชีพ ค่าเฉลี่ย  3.61 ระดับมาก
ความพึงพอใจน้อยที่สุด  3 อันดับหลัง 
1. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
โครงการรีสอร์ทอนุบาลอย่างทั่วถึง 
ค่าเฉลี่ย 3.35 ระดับปานกลาง
 2.ความพึงพอใจในการจัดตั้ง/
ปรับปรุง/บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ค่าเฉลี่ย  3.37 ระดับปานกลาง
3. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอาหาร
เสริมและอาหารกลางวันให้กับเด็ก
นักเรียน ค่าเฉลี่ย 3.43 ระดับปานกลาง
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน
เพิ่มโอน

ลด

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

นโยบายที่  2  ด้านการพัฒนาผังเมือง 
 โครงสร้างพื้นฐาน  และสิ่งแวดล้อมสู่
เมืองน่าอยู่ ผลปรากฏว่าประชาชนมี
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง  คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.44
ความพึงพอใจมากที่สุด  3 อันดับแรก
1. การบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ําท่วม 
อย่างยั่งยืน ค่าเฉลี่ย 3.70 ระดับมาก
2. มีการก่อสร้าง ปรับปรุง และ
บํารุงรักษาท่อระบายน้ํา คูคลอง 
ค่าเฉลี่ย 3.62 ระดับมาก
3. มีน้ําประปาปริมาณเพียงพอต่อความ
ต้องการใช้บริการและสะอาดปลอดภัย
อย่างเพียงพอแก่ประชาชนในพื้นที่ 
(ปตอ.) ค่าเฉลี่ย 3.55 ระดับมาก
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน
เพิ่มโอน

ลด

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

ความพึงพอใจน้อยที่สุด 3 อันดับหลัง 
1. ความพึงพอใจต่อการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ทําการเกษตรปลอดสารพิษ 
 และความพึงพอใจต่อการส่งเสริมการ
ลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยก
ขยะเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนํากลับมา
ใช้ประโยชน์ (ปตอ.) ค่าเฉลี่ย 3.33 
ระดับปานกลาง
2. การจัดระเบียบจราจรทางถนน ทาง
เท้า และความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
ของเมือง ค่าเฉลี่ย 3.36 ระดับปานกลาง
3. ความพึงพอใจต่อการรณรงค์ให้
ประชาชนในชุมชนเกิดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด(ปตอ.) ค่าเฉลี่ย 3.37 
ระดับปานกลาง
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน
เพิ่มโอน

ลด

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมสู่คุณภาพชีวิตที่
ดีกว่า ผลปรากฏว่าประชาชนมีความ
พึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
 คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.38
ความพึงพอใจมากที่สุด 3  อันดับแรก 
 1. ความพึงพอใจต่อเทศบาลในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ค่าเฉลี่ย 3.57 
ระดับมาก
2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในชุมชน เช่น ภัยแล้ง อัคคีภัย อุบัติเหตุ
 และน้ําท่วม ฯลฯ ค่าเฉลี่ย 3.55  
ระดับมาก
3. ความพึงพอใจต่อเทศบาลในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ปตอ.) 
ค่าเฉลี่ย 3.53 ระดับมาก
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน
เพิ่มโอน

ลด

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

ความพึงพอใจน้อยที่สุด 3 อันดับหลัง
1. การรณรงค์และป้องกันเฝ้าระวังเพื่อ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ เช่น 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดทั้งในและนอกโรงเรียน เป็นต้น 
ค่าเฉลี่ย 3.22 ระดับปานกลาง
2. ความพึงพอใจต่อการส่งเสริมและ
สนับสนุนการป้องกันปัญหายาเสพติด 
และลดอัตราการติดยาเสพติดใน
เยาวชนและประชาชนทั่วไป ค่าเฉลี่ย 
3.23 ระดับปานกลาง
3. ความพึงพอใจต่อเทศบาลในการเฝ้า
ระวังทางโภชนาการและแก้ไขปัญหา
การขาดสารอาหารและโรคอ้วนให้เด็ก
อายุระหว่าง 0-6 ปี (ปตอ.) ค่าเฉลี่ย 
3.26 ระดับปานกลาง
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน
เพิ่มโอน

ลด

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

นโยบายที่ 4  ด้านการพัฒนาการ
ปรับปรุงการจัดองค์กรรองรับความ
เปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ ผล
ปรากฏว่าประชาชนมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางคือมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.40  ความพึงพอใจ
มากที่สุด 3 อันดับแรก 
1. ประชาชนได้รับประโยชน์จากผลการ
ดําเนินงานโครงการ/ กิจกรรมอัน
นําไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
ได้ค่าเฉลี่ย 3.46 ระดับปานกลาง
2. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมของเทศบาลก่อน
ดําเนินงานและการรายงานผลการ
ดําเนินงาน ค่าเฉลี่ย 3.42 ระดับปาน
กลาง
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หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน
เพิ่มโอน

ลด

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

3. การดําเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ของประชาชนโดยคณะผู้บริหารใช้
วิธีการแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วม  
(บูรณาการ)  โดยประสานงาน  โดยเน้น
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  ทั้ง
ภาครัฐ  เอกชน  และประชาชน  เช่น 
การแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  แบบบูรณาการ
  การแก้ไขปัญหาจราจร  แบบบูรณา
การ  เป็นต้น  ค่าเฉลี่ย 3.41 ระดับปาน
กลาง
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หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน
เพิ่มโอน

ลด

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

ความพึงพอใจน้อยที่สุด 3 อันดับหลัง 
1. เทศบาลมีการพบปะประชาชน
เพื่อให้บริการนอกสถานที่ ค่าเฉลี่ย 3.35
 ระดับปานกลาง
2. การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในด้านต่าง ๆ ค่าเฉลี่ย 
3.39 ระดับปานกลาง
3. เทศบาลรับฟังความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะจากประชาชนและมี
ช่องทางให้ท่านแสดงความคิดเห็นหรือ
เสนอแนะวิธีการดําเนินงานและการ
ดําเนินงานโครงการ / กิจกรรมต่างๆ 
ของเทศบาลเป็นไปตามระยะเวลาที่
กําหนด ค่าเฉลี่ย 3.40  ระดับปานกลาง
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หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน
เพิ่มโอน

ลด

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

สรุปภาพรวมความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของเทศบาล 4  ยุทธศาสตร์ตาม
แผนพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ
การกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพ
มาตรฐานที่เหนือกว่า  ผลปรากฏว่า
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนา
เทศบาลเมืองทุ่งสงในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.51 
โดยสามารถเรียงลําดับความพึงพอใจ  3
  อันดับแรก  และ  3  อันดับหลังได้ดังนี้
ความพึงพอใจมากที่สุด  3  อันดับแรก
  (เรียงจากมากไปหาน้อย)
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หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน
เพิ่มโอน

ลด

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

อันดับที่  1  ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการดําเนินงานจัดให้มีการแข่งขันกีฬา
ในระดับต่างๆโดยมีเทศบาลเมืองทุ่งสง
เป็นเจ้าภาพ อยู่ในระดับมาก  คือมี
ค่าเฉลี่ย  3.66
อันดับที่  2  ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการดําเนินงานส่งเสริมและสนับสนุน
การดําเนินงานด้านการกีฬา อยู่ใน
ระดับมาก  คือมีค่าเฉลี่ย  3.63
อันดับที่  3  ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการดําเนินงานพัฒนาทักษะด้านการ
กีฬาของเยาวชนและประชาชนเพื่อนําสู่
ความเป็นมืออาชีพ อยู่ในระดับมาก คือ
มีค่าเฉลี่ย  3.61
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หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน
เพิ่มโอน

ลด

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

ความพึงพอใจน้อยที่สุด  3  อันดับแรก 
 อันดับที่ 1  ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการดําเนินงานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของโครงการรีสอร์ทอนุบาล
อย่างทั่วถึงอยู่ในระดับปานกลางคือมี
ค่าเฉลี่ย 3.35
 อันดับที่ 2  ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการดําเนินงานการจัดตั้ง/ปรับปรุง/
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ใน
ระดับปานกลางคือมีค่าเฉลี่ย 3.37
 อันดับที่ 3  ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการดําเนินงานส่งเสริมและสนับสนุน
โครงการอาหารเสริมและอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียนอยู่ในระดบัปานกลาง
คือมีค่าเฉลี่ย 3.43
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หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน
เพิ่มโอน

ลด

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

ยุทธศาสตร์ที่  2  ร่วมกันจัดวางผัง
เมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  รักษา
สิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ําท่วม สู่เมืองน่า
อยู่อย่างยั่งยืน  ผลปรากฏว่าประชาชน
มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาเทศบาล
เมืองทุ่งสงในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง  คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.44  โดย
สามารถเรียงลําดับความพึงพอใจ 3  
อันดับแรกและ 3  อันดับหลังได้ดังนี้
ความพึงพอใจมากที่สุด  3  อันดับแรก 
อันดับที่ 1  ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการดําเนินงานการบูรณาการ แก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมอย่างยั่งยืน  อยู่ในระดับ
มาก  คือมีค่าเฉลี่ย 3.70
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
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หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน
เพิ่มโอน

ลด

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

อันดับที่ 2  ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการดําเนินงานก่อสร้างปรับปรุงและ
บํารุงรักษาท่อระบายน้ํา คูคลองอยู่ใน
ระดับมาก คือมีค่าเฉลี่ย 3.62
อันดับที่ 3  ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการดําเนินงานมีประปาปริมาณ
เพียงพอต่อความต้องการใช้บริการและ
สะอาดปลอดภัยอย่างเพียงพอแก่
ประชาชนในพื้นที่ (ปตอ.) อยู่ในระดับ
มาก  คือมีค่าเฉลี่ย  3.55
ความพึงพอใจน้อยที่สุด  3  อันดับแรก
อันดับที่  1  ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการดําเนินงานต่อการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ทําการเกษตรปลอดสารพิษ
การส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอย
และการคัดแยกขยะเพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนนํากลับมาใช้ประโยชน์
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หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน
เพิ่มโอน

ลด

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

(ปตอ.)  อยู่ในระดับปานกลางคือมี
ค่าเฉลี่ย  3.33
อันดับที่  2  ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการดําเนินงานข้อ 25  การจัด
ระเบียบจราจรทางถนน ทางเท้า และ
ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง 
อยู่ในระดับปานกลาง  คือมีค่าเฉลี่ย  
3.36
อันดับที่  3  ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการดําเนินงานข้อ 31  ความพึงพอใจ
ต่อการรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนเกิด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางใน
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้
เกิดประโยชน์สูงสุด(ปตอ.)  อยู่ในระดับ
ปานกลาง  คือมีค่าเฉลี่ย  3.37
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หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน
เพิ่มโอน

ลด

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ร่วมกันพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมสู่คุณภาพชีวิตที่
ดีกว่า ผลปรากฏว่าประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่ง
สงในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางคือ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38  โดยสามารถ
เรียงลําดับความพึงพอใจ 3  อันดับแรก
และ 3  อันดับหลังได้ดังนี้
ความพึงพอใจมากที่สุด 3  อันดับแรก
อันดับที่ 1   ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย อยู่ใน
ระดับมาก คือมีค่าเฉลี่ย 3.57
อันดับที่ 2  ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในชุมชน เช่น ภัยแล้ง อัคคีภัย อุบัติเหตุ
และน้ําท่วม ฯลฯ อยู่ในระดับมากคือมี
ค่าเฉลี่ย 3.55
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หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน
เพิ่มโอน

ลด

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

อันดับที่ 3  ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการดําเนินงานในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ(ปตอ.) อยู่ในระดับมาก
 คือมีค่าเฉลี่ย 3.53
ความพึงพอใจน้อยที่สุด 3  อันดับแรก  
อันดับที่ 1  ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการรณรงค์และป้องกันเฝ้าระวังเพื่อ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ เช่น 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดทั้งในและนอกโรงเรียน เป็นต้น อยู่
ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ย  3.22
อันดับที่ 2  ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการดําเนินงานส่งเสริมและสนับสนุน
การป้องกันปัญหายาเสพติด และลด
อัตราการติดยาเสพติดในเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป อยู่ในระดับปานกลาง
คือมีค่าเฉลี่ย 3.23
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หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน
เพิ่มโอน

ลด

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

อันดับที่ 3  ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการดําเนินการเฝ้าระวังทาง
โภชนาการและแก้ไขปัญหาการขาด
สารอาหารและโรคอ้วนให้เด็กอายุ
ระหว่าง 0-6 ปี (ปตอ.)  อยู่ในระดับ
ปานกลางมีค่าเฉลี่ย 3.26
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
เทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหาร
จัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบ
บูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่
เทศบาลอัจฉริยะ ผลปรากฏว่า
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนา
เทศบาลเมืองทุ่งสงในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.40  โดยสามารถเรียงลําดับความพึง
พอใจ  3  อันดับแรกและ 3  อันดับหลัง
ได้ดังนี้
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หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน
เพิ่มโอน

ลด

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

ความพึงพอใจมากที่สุด 3  อันดับแรก
อันดับที่ 1  ประชาชนมีความพึงพอใจ
ผลการดําเนินงานโครงการ/ กิจกรรม
อันนําไปสู่การแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่นได้ อยู่ในระดับปานกลาง คือ
มีค่าเฉลี่ย  3.46
อันดับที่ 2  ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลก่อน
ดําเนินงานและการรายงานผลการ
ดําเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง คือมี
ค่าเฉลี่ย  3.42
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน
เพิ่มโอน

ลด

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

อันดับที่ 3  ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการดําเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ของประชาชนโดยคณะผู้บริหารใช้
วิธีการแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วม
(บูรณาการ)  โดยประสานงาน  โดยเน้น
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ
  เอกชน  และประชาชน  เช่น การ
แก้ไขปัญหาน้ําท่วมแบบบูรณาการ การ
แก้ไขปัญหาจราจรแบบบูรณาการ เป็น
ต้น อยู่ในระดับปานกลางคือมีค่าเฉลี่ย 
3.41
ความพึงพอใจน้อยที่สุด 3  อันดับแรก
อันดับที่ 1  ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการดําเนินการเทศบาลมีการพบปะ
ประชาชนเพื่อให้บริการนอกสถานที่อยู่
ในระดับปานกลางคือมีค่าเฉลี่ย  3.35
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน
เพิ่มโอน

ลด

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

อันดับที่ 2  ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการดําเนินการส่งเสริมกระบวนการ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้าน
ต่าง ๆ อยู่ในระดับปานกลางคือมี
ค่าเฉลี่ย 3.39
อันดับที่ 3  ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการดําเนินการเทศบาลรับฟังความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากประชาชน
และมีช่องทางให้ท่านแสดงความคิดเห็น
หรือเสนอแนะวิธีการดําเนินงานการ
โครงการ/ กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล
เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนดอยู่ใน
ระดับปานกลางคือมีค่าเฉลี่ย 3.40
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน
เพิ่มโอน

ลด

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

สิ่งที่ประชาชนในเทศบาลเมืองทุ่งสง
ได้รับและเห็นถึงการพัฒนาที่ชัดเจน
ที่สุดของเทศบาลเมืองทุ่งสงในช่วง 1 
ปีที่ผ่านมาจากการสํารวจสิ่งที่ประชาชน
ในเทศบาลเมืองทุ่งสงได้รับและเห็นถึง
การพัฒนาที่ชัดเจนที่สุดของเทศบาล
เมืองทุ่งสงใน 3  ลําดับแรก  พบว่า
ลําดับที่ 1  การจัดการกับการแก้ปัญหา
น้ําท่วม
ลําดับที่ 2  การส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ด้านการกีฬา/นันทนาการและงาน
เทศกาลต่าง ๆ บริเวณหน้าที่ว่าการ
อําเภอทุ่งสง
ลําดับที่ 3  การขุดลอกคูคลองและ
ระบบการระบายน้ําตามท่อมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน
เพิ่มโอน

ลด

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

ประชาชนในเทศบาลเมืองทุ่งสงมีความ
ต้องการให้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุง
การดําเนินงานในปีต่อไป
จากการสํารวจสิ่งที่ประชาชนใน
เทศบาลเมืองทุ่งสงต้องการให้
เทศบาลพัฒนามากที่สุดหรือ
ดําเนินการในปีต่อไป 3 อันดับแรก 
พบว่า
ลําดับที่ 1  ด้านความสะอาด(การรักษา
ความสะอาดบนท้องถนนสายต่าง ๆ 
ไม่ให้มีฝุ่น กรวด ทราย และดิน, การ
จัดการกับปัญหาขยะ)
ลําดับที่ 2  ยาเสพติด การพนัน การลัก
ขโมย (ควรมีการปราบปรามให้หมดสิ้น
หรือลดน้อยลง)
ลําดับที่ 3  การจัดระเบียบและ
ปรับปรุงสภาพการจราจร แก้ปัญหา
การจราจร รวมทั้งสัญญาณไฟจราจร  
การจอดรถและสถานที่จอดรถควรมีให้
เพียงพอ  
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน
เพิ่มโอน

ลด

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

และแก้ปัญหาการจราจรแออัดมากหน้า
ไทยสมบูรณ์เก่าให้ฝ่ายจราจรทําหน้าที่
ให้มีสิทธิภาพมากขึ้น
4.3  จุดเด่นของเทศบาลเมืองทุ่งสง  
จากการสํารวจสิ่งที่ประชาชนในเทศบาล
เมืองทุ่งสงเห็นว่าเป็นจุดเด่นในการ
พัฒนาของเทศบาลใน  3 อันดับแรก 
พบว่า
 ลําดับที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมกีฬา  การจัดกิจกรรมตาม
เทศกาลต่าง ๆ ตลอดทั้งปี และให้ภาค
ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม
ลําดับที่ 2   การแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ลําดับที่ 3   การจัดการดา้นการศึกษา 
ขยายการศึกษาให้แก่เยาวชน
4.4  จุดด้อยของเทศบาลเมืองทุ่งสง  
จากการสํารวจสิ่งที่ประชาชนในเทศบาล
เมืองทุ่งสงได้รับและเป็นจุดด้อยในการ
พัฒนาของเทศบาลใน  3 อันดับแรก 
พบว่า
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
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หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน
เพิ่มโอน

ลด

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

ลําดับที่ 1  การรักษาความสะอาดใน
เขตเทศบาล ,ขาดการทําความสะอาด
บนถนน
ลําดับที่ 2  การแก้ไขปัญหาการจราจร
ลําดับที่ 3  การจัดการกับปัญหาขยะ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติมที่ประชาชน
เสนอต่อเทศบาลเมืองทุ่งสง 3 อันดับ
แรก พบว่า
ลําดับที่ 1  ให้จัดการกับปัญหาขยะโดย
เร่งด่วน และเพิ่มขีดความสามารถใน
การแก้ไขปัญหาจราจรโดยด่วน
ลําดับที่ 2  การจัดระเบียบการจราจร
ไม่ให้ติดขัด (ถนนเวชพฤกษ์พิทักษ์รถ
ติดมาก)
ลําดับที่ 3 ปรับเปลี่ยนหรือซ่อมแซม
หลอดไฟฟา้ที่ชํารุด, ให้ติดไฟฟ้าตาม
ถนนสายต่างๆ เพิ่มขึ้นไม่เฉพาะแต่ใน
ตลาด, ปรับปรุงไฟฟ้าให้มีแสงสว่าง
ทั่วถึงยามค่ําคืนทั้งถนนนอกและถนนใน
ซอย
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ
 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
แนวทางการพัฒนาที่ 5  เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลให้ครบถ้วน ทั่วถึง และเป็นธรรม

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได้

กองคลัง 80,000 52,184 ดําเนินการแล้วเสร็จ

 1.จัดซื้อของที่ระลึกเพื่อมอบให้ผู้
มาเสียภาษีภายในกําหนดเวลา 
จํานวน  1,500  ชิ้น
2.  จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
แนะนําให้ชําระภาษีภายใน
กําหนดเวลา  ขนาด 2.40 ม. ยาว
 4.80 ม. จํานวน 3 ป้าย
3.  จัดทําแผ่นพับคําแนะนําใน
การชําระภาษีต่าง ๆ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๕
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่
เทศบาลอัจฉริยะ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ
 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
4.  จัดซื้อวัสดุอื่น ๆ เพื่อ
ให้บริการประชาชนในการชําระ
ภาษี เพื่อให้ประชาชนมีความพึง
พอใจในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ สิ่งอํานวยความสะดวก 
เกิดความเชื่อมั่น
ผลการดําเนินการ 
- ปี 2554  มีผู้อยู่ในข่ายชําระ
ภาษี 3,849    ราย ผู้ชําระภาษี 
3,691     ราย คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 95.60
- ปี 2555 มีผู้อยู่ในข่ายชําระภาษี
 3,985    ราย ผู้มาชําระภาษี 
3,930    ราย คิดเป็นสัดส่วน 
98.62    ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2554  
   คิดเป็นร้อยละ 6.21

:
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ
 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนินการได้  หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้
2 โครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อ

ปฏิบัติงานในการจัดเก็บรายได้
กองคลัง 398,000  -  - 287,573  - จ้างเหมาเอกชน จํานวน 5 คน 

 เพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ 
ประเภทค่าเช่าแผงขายของใน
ตลาดสด  ค่ารักษาความสะอาด
และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ใน
บริเวณจุดผ่อนผันและพื้นที่
อนุโลมตามถนนสายต่าง ๆ ในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสง

ดําเนินการแล้วเสร็จ

3 โครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์
อาหาร รสพ.เดิม

กองคลัง 140,000    เนื่องจากอยู่ระหว่างดําเนินการขอ
เช่าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย
และแก้ไขแบบเดิมเป็นสองชั้น
แก้ไขให้เหลือหนึ่งชั้น 

อยู่ระหว่างดําเนินการ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 6  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

1 โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและผู้บริหารเทศบาล

สํานักปลัด ฯ 2,000,000 1,384,628.50   - จัดให้มีการเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองทุ่งสง(กรณีครบวาระ)
ตามที่กฎหมายกําหนด เมื่อวันที่ 15
 กรกฎาคม 2555  โดยเทศบาล
แบ่งเป็นเขตเลือกตั้งทั้งหมด 3 เขต 
29 หน่วยเลือกตั้งผลการเลือกตั้ง มี
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 18,976  
คน ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสงคือ นายทรงชัย วงษ์วัชร
ดํารง ได้คะแนน 6,535  คะแนน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๕
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาล
อัจฉริยะ

208



ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

ผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเขตเลือกตั้ง
ที่ 1  นายมนตรี กัลยา ได้คะแนน 
1,776   คะแนน นายยงยุทธ สม
ทรง ได้คะแนน 1,683  คะแนน 
นายวัชระ วสุนธราภิวัฒน์ ได้
คะแนน 1,612  คะแนน นายสุวัฒน์
 เนาว์รุ่งโรจน์ ได้คะแนน 1,598 
คะแนน นายศุภชัย ฤกษ์มงคล ได้
คะแนน 1,550  คะแนน นาย
ชนะพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ ได้คะแนน 
1,385  คะแนน เขตเลือกตั้งที่ 2  
นายโสภณ โมรา ได้คะแนน 2,292 
 คะแนน นายโชคดี หนูคีรี ได้
คะแนน 2,272   คะแนน นายจิตติ
 พรหมเพศ ได้คะแนน 2,230 
คะแนน
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

ดาบตํารวจไพโรจน์ ภิญโญ ได้
คะแนน 2,081  คะแนน นายจรัญ 
เมืองไทย ได้คะแนน 2,044  
คะแนน นายประจิณ เนื้อเขียว ได้
คะแนน 2,001 คะแนน เขต
เลือกตั้งที่ 3 นายปฏิภาณ เสนะคุณ 
ได้คะแนน 2,030  คะแนน นาย
โสภณ  เมืองทรัพย์ ได้คะแนน 
2,016  คะแนน นายปัญญา จินา
วงศ์ ได้คะแนน 1,963  คะแนน 
นายอํานวย  เพ็งจันทร์ ได้คะแนน 
1,956  คะแนน นายนคร  ทองคํา 
ได้คะแนน 1,924  คะแนน นายวิชัย
  พลายด้วง ได้คะแนน 1,790 
คะแนน

210



ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

มีผู้มาใช้สิทธิ 12,973 คน คิดเป็น
ร้อยละ 68.37  บัตรดีจํานวน 
12,345 ใบ คิดเป็นร้อยละ 95.15 
บัตรเสีย 285 ใบ คิดเป็นร้อยละ 
2.20 บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 
343  คิดเป็นร้อยละ 2.65

2 โครงการพัฒนาเทศบาลเนื่องในวัน
สําคัญต่าง ๆ

สํานักปลัด ฯ 200,000 99,000       299,000   198,210.16      - ได้ดําเนินการในกิจกรรมที่สําคัญ
ดังนี้
- บวงสรวงพระพรหม
- บวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รชักาลที่ 5) สําเร็จตาม
เป้าหมายที่กําหนด โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมพอสมควร

 - บวงสรวงพระพรหม 26,220 
บาท                       
- บวงสรวงรัชกาลที่ 5      
69,475 บาท

3 โครงการบูรณาการพัฒนาเครือข่าย
การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

กองวิชาการฯ 100,000 ไม่ดําเนินการเนื่องจากโอนไปเป็น
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าวัสดุ
สํานักงาน  ค่าวัสดุไฟฟ้า ค่า
โทรศัพท์และค่าเดินทางไปราชการ

ไม่ดําเนินการ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

4 โครงการจัดงานวันเทศบาล สํานักปลัด ฯ
(เงินนอก

งบประมาณ)

50,000 38,750 จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล เมื่อ
วันที่ 24  เมษายน 2554 อาทิ
 - กิจกรรมทําบุญเลี้ยงพระอุทิศ
ส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับไปแล้ว
 - จัดกิจกรรมพัฒนาสํานักงาน
 - กิจกรรมสังสรรค์นันทนาการและ
ร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน
พร้อมทั้งมอบรางวัลให้กับผู้ที่ชําระ
ภาษีให้กับเทศบาลมากที่สุด(10 
อันดับ)

ดําเนินการแล้วเสร็จ

5 โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วน
ร่วมด้านประชาธิปไตย

งานป้องกัน ฯ
สํานักปลัด ฯ

15,000 เนื่องจากกรมส่งเสริมฯ จะต้องทํา
หนังสือสั่งการมาว่าจะให้เทศบาล
ดําเนินการ และปีนี้ก็ไม่มีหนังสือสั่ง
การมาเทศบาลเมืองทุ่งสงจึงไม่
ดําเนินการ (เป็นการสั่งการเป็นครั้ง
คราวในการปฏิบัติตามนโยบาย
รฐับาล

ไม่ดําเนินการ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

6 โครงการจัดประชุมประชาคมเมือง
ทุ่งสง

งาน
วิเคราะห์ ฯ

กองวิชาการ ฯ

100,000 880,850 980,850 620,075         ดําเนินการจัดประชุมประชาคม
เมืองทุ่งสง จํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 
1/2555 เมื่อวันที่ 1-3 เมษายน 
2555  นอกสถานที่ ณ โรงแรมเซาร์
เทิร์น ลันตา รีสอร์ท ตําบลศาลา
ด่าน อําเภอเกาะลันตา จังหวัด
กระบี่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้
เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
ด้านการวางแผนพัฒนาเทศบาลแก่
ประชาคมเมืองทุ่งสงและคัดเลือก
ผู้แทนประชาคมเมืองทุ่งสง จํานวน
 3 คณะ ประชาคมเมืองทุ่งสงได้
ร่วมทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนา
และจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
ทุ่งสง จํานวนเงิน 614,075  บาท

โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อเป็น
รางวัลสําหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.
2554
จํานวนเงิน 614,075  บาท
เงินรายได้เทศบาล 6,000 บาท
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

ครั้งที่ 2 ดําเนินการประชุม เมื่อวันที่
 15 พฤษภาคม 2555 ณ ห้อง
ประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง เพื่อ
คัดเลือกผู้แทนประชาคมเมืองทุ่งสง
จํานวน 4  คณะ คือ 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผน คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
จํานวนเงินที่ใช้ 6,000  บาท ได้แก่ 
1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
เมืองทุ่งสง จํานวนไม่น้อยกว่าสาม
คนแต่ไม่เกินหกคน ผลการคัดเลือก
ได้แก่ นายปรารถนา แสงมณี นาย
สามารถ เอี่ยมวงศ์ นางวันเพ็ญ 
จันทร์ทิพย์ นางอนงค์ เกื้อภักดิ์ 
ด.ต.ประสิทธิ์ รัตนสุภา นายวิโรจน์ 
มณีโชติ 

214



ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

2. คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง
 จํานวนสามคน ได้แก่ ด.ต.สุจริต 
ทิพาพงศ์ นายไสว ชนะคช นายสุ
จินต์  สมทรง
3. คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองทุ่งสง จํานวนสองคน ได้แก่
นางวรรณา รัตนบุรี และนาง
ขนิษฏา นาคฤทธิ์ 
4. คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ได้แก่ นายทวี ปานเมือง นางวันทนี
 พุทธชาติ  จํานวนเงิน 6,000 บาท
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 7 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
1 โครงการสรรหาเครื่องมือ 

เครื่องใช้และสถานที่ของเทศบาล
เมืองทุ่งสงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

3,935,390 3,175,960

สํานัก
ปลัดเทศบาล

1,449,090 1,189,090
  สํานักปลัดเทศบาล

1. จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 
จํานวน 1 ชุด

สํานัก
ปลัดเทศบาล

8,300 8,300 โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ จํานวน 1 ชุด ดําเนินการแล้วเสร็จ

2. จัดซื้อแท่นพูด จํานวน 2  อัน สํานัก
ปลัดเทศบาล

7,800 7,800 แท่นพูด จํานวน 2  อัน ดําเนินการแล้วเสร็จ

3. จัดซื้อเครื่องซักผ้า จํานวน 1 
เครื่อง

สํานัก
ปลัดเทศบาล

7,990 7,990 เครื่องซักผ้า จํานวน 1 เครื่อง ดําเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๕
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่
เทศบาลอัจฉริยะ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

4. จัดซื้อเครื่องวัดน้ําอัตโนมัติ 
จํานวน 2 เครื่อง ติดตั้งหน้า
อาคารป้องกันฯและฝายวังอ้ายว่าว

สํานัก
ปลัดเทศบาล

128,000 ไม่ดําเนินการ
เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ

5. จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค 
จํานวน 10 เครื่อง

สํานัก
ปลัดเทศบาล

253,000 215,000 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค จํานวน 10 
เครื่อง

ดําเนินการแล้วเสร็จ

6. จัดซื้อเรือคายัค  รุ่นประหยัด  
แบบนั่งบน  ขนาด 2 -3 ที่นั่ง  
จํานวน  4  ลํา

สํานัก
ปลัดเทศบาล

70,000 ไม่ดําเนินการ

7. จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ ขนาด
กลาง  จํานวน 1  เครื่อง

สํานัก
ปลัดเทศบาล

14,000 ไม่ดําเนินการ

8. จัดซื้อและติดตั้งเครื่องเสียง
ห้องประชุม

สํานัก
ปลัดเทศบาล

960,000 950,000   - จัดซื้อและติดตั้งเครื่องเสียงห้อง
ประชุม  ประกอบด้วย

ดําเนินการแล้วเสร็จ

1.  ไมโครโฟนพร้อมขาตั้ง  จํานวน 
26 ตัว

2. ไมโครโฟนชนิดไร้สายชนิดมือถือ 
จํานวน 4 ชุด
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

3. เครื่องเล่นและบันทึก DVD  
จํานวน 1 ตัว

4. เครื่องผสมสัญญาณเสียง ขนาด 
32 ช่อง จํานวน 1 ตัว
5. เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียง 
31 แบนด์ จํานวน 1 ตัว
6. เครื่องขยายเสียงขนาด 650 วัตต์
 จํานวน 2 ตัว
7. ลําโพง ขนาด 12 นิ้ว  จํานวน 2 ตู้

8. ลําโพง ขนาด 10 นิ้ว จํานวน 4 ตู้

9. ตู้ RACK ใส่อุปกรณ์เครื่องเสียง 
จํานวน 1 ตู้

10. สายมัลดิคอร์ ขนาด 30 IN 8 
OUT ยาว 60 เมตร จํานวน 1 ชุด
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

กองคลัง 155,600 66,600    กองคลัง  ดังนี้
1. จัดซื้อตู้นิรภัย จํานวน 1  ตู้ กองคลัง 25,000 23,600 ตู้นิรภัย จํานวน 1  ตู้ ดําเนินการแล้วเสร็จ

2. จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค 
จํานวน 2  เครื่อง

กองคลัง 50,600 43,000       คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค จํานวน 2  
เครื่อง

ดําเนินการแล้วเสร็จ

 3. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดพิมพ์
กระดาษต่อเนื่อง  จํานวน  4  
เครื่อง

กองคลัง 80,000 ไม่ดําเนินการ

กองวิชาการฯ 261,000 240,470 กองวิชาการฯ   ดังนี้
1. จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง  
จํานวน 3  กล้อง

กองวิชาการฯ 15,000 14,970       กล้องถ่ายภาพนิ่ง  จํานวน 3  กล้อง ดําเนินการแล้วเสร็จ

2. จัดซื้อกล้องวีดีโอ จํานวน 1  
กล้อง

กองวิชาการฯ 144,800 139,500     กล้องวีดีโอ จํานวน 1  เครื่อง เพื่อ
มอบให้กับเจ้าหน้าที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

3. จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค 
จํานวน 4  เครื่อง

กองวิชาการฯ 101,200 86,000       คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จํานวน 4  
เครื่อง เพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน(เครื่องละ 21,500
 บาท)

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

กองการศึกษา 328,900 279,500    กองการศึกษา  ดังนี้
1. จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค 
จํานวน 13  เครื่อง

กองการศึกษา 328,900 279,500 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค จํานวน 13  
เครื่อง

ดําเนินการแล้วเสร็จ

กองสาธารณสุขฯ 1,578,600 5,500 583,500 1,314,900    กองสาธารณสุขฯ  ดังนี้
1. จัดซื้อยูนิตทําฟัน  จํานวน 1 ชุด กองสาธารณสุขฯ 438,000 2,000 440,000 436,000 ยูนิตทําฟัน  จํานวน 1 ชุด ดําเนินการแล้วเสร็จ

2. จัดซื้อเต้นท์  จํานวน 20  หลัง กองสาธารณสุขฯ 900,000 700,000 เต้นท์  จํานวน 20  หลัง ดําเนินการแล้วเสร็จ

3. จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 
จํานวน 2  เครื่อง

กองสาธารณสุขฯ 140,000 3,500 143,500 136,500     เครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน 2  
เครื่อง

ดําเนินการแล้วเสร็จ

4. จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค 
จํานวน 2  เครื่อง

กองสาธารณสุขฯ 50,600       42,400       คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค จํานวน 2  
เครื่อง

ดําเนินการแล้วเสร็จ

5. จัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมี
สะพายหลัง  จํานวน 1 เครื่อง

กองสาธารณสุขฯ 5,500 ไม่ตั้งงบประมาณ

6.  เครื่องเลื่อยยนต์   ขนาดใหญ่ 
   จํานวน 1  เครื่อง

กองสาธารณสุขฯ 26,000 ไม่ตั้งงบประมาณ

7.  เครื่องเลื่อยยนต์  ขนาดกลาง 
 จํานวน 1 เครื่อง

กองสาธารณสุขฯ 14,000 ไม่ตั้งงบประมาณ

8. จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ชนิดมือ
ถือ  (ขนาดเล็ก)

กองสาธารณสุขฯ 4,500 ไม่ตั้งงบประมาณ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

กองสวัสดิการฯ 25,300 21,500    กองสวัสดิการฯ   ดังนี้
1. จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค 
จํานวน 1  เครื่อง

กองสวัสดิการฯ 25,300       21,500       คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค จํานวน 1  
เครื่อง

ดําเนินการแล้วเสร็จ

กองช่างสุขาฯ 25,300 21,500    กองช่างสุขาฯ  ดังนี้
1. จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค 
จํานวน 1  เครื่อง

กองช่างสุขาฯ 25,300       21,500       คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค จํานวน 1  
เครื่อง

ดําเนินการแล้วเสร็จ

กองช่าง 111,600 42,400    กองช่าง  ดังนี้
1. จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค 
จํานวน 2  เครื่อง

กองช่าง 50,600       42,400       คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค จํานวน 2  
เครื่อง

ดําเนินการแล้วเสร็จ

2.   เครื่องเลื่อยยนต์   ขนาดใหญ่
    จํานวน 2  เครื่อง

กองช่าง 52,000

3.  เครื่องเลื่อยยนต์  ขนาดกลาง 
 จํานวน 2 เครื่อง

กองช่าง 9,000
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน
เพิ่มโอน

ลด

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 8  ส่งเสริมองค์กรชุมชน (อบช.) ทุกองค์การบริหารชุมชน/กลุ่มต่าง ๆ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอย่างเข้มแข็งและบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความ

เข้มแข็งในการบริหารจัดการให้แก่
องค์กรการบริหารชุมชน  (เสนอโดย 18
 ชุมชน)

1,382,500 1,382,500  -  ด้านประเพณีวัฒนธรรม/กีฬา ดําเนินการแล้วเสร็จ

(1) กิจกรรมร่วมงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว

ชุมชนใน
เขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง

57,000 57,000  - จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ จํานวน 7 ชุมชน ดังนี้

5,000 5,000 1. อบช.ตลาดใน
5,000 5,000 2. อบช.หลังโรงพยาบาล

10,000 10,000 3. อบช.บ้านในหวัง
10,000 10,000 4 อบช.สะพานเหล็ก
15,000 15,000 5. อบช.บ้านนาเหนือ
7,000 7,000 6 อบช.บ้านพักรถไฟ
5,000 5,000 7. เขาปรีดี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี  ๒๕๕๕
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่
เทศบาลอัจฉริยะ
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน
เพิ่มโอน

ลด

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

(2) กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ชุมชนใน
เขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง

477,000 477,000 จัดงานกิจกรรมวันเด็ก  จํานวน  17 
ชุมชน  ดังนี้

35,000 35,000 1. อบช.ยุทธศาสตร์
32,000 32,000 2. อบช.หมู่บ้านพัฒนา
10,000 10,000 3. อบช.ตลาดใน
30,000 30,000 4. อบช.ท่าแพเหนือ
30,000 30,000 5. อบช.หลังโรงพยาบาล
30,000 30,000 6. อบช.เปรมประชา -  ราชบริพาร
35,000 35,000 7. อบช.บ้านในหวัง
20,000 20,000 8. อบช.เสริมชาติ
30,000 30,000 9. อบช.ตะวันออกวัดชัยชุมพล
40,000 40,000 10. อบช.ประชาอุทิศ
25,000 25,000 11. อบช.สะพานเหล็ก
30,000 30,000 12. อบช.ตลาดสด
30,000 30,000 13. อบช.เขาปรีดี
30,000 30,000 14. อบช.ทุ่งสง -ห้วยยอด
20,000 20,000 15. อบช.ท่าแพใต้
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน
เพิ่มโอน

ลด

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

30,000 30,000 16. อบช.บ้านพักรถไฟ
20,000 20,000 17.  อบช.ทุ่งสง-นาบอน

(3) กิจกรรมวันสงกรานต์ ชุมชนใน
เขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง

392,000 392,000 จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ จํานวน
 16 ชุมชน ดังนี้

40,000 40,000 1. อบช.ประชาอุทิศ
12,000 12,000 2. อบช.หมู่บ้านพัฒนา
25,000 25,000 3. อบช.บ้านในหวัง
20,000 20,000 4. อบช.เขาปรีดี
20,000 20,000 5. อบช.ทุ่งสง -ห้วยยอด
20,000 20,000 6. อบช.เสริมชาติ
20,000 20,000 7. อบช.ท่าแพใต้
20,000 20,000 8. อบช.หลังโรงพยาบาล
25,000 25,000 9 อบช.สะพานเหล็ก
30,000 30,000 10. อบช.บ้านนาเหนือ
30,000 30,000 11. อบช.ท่าแพเหนือ
20,000 20,000 12. อบช.บ้านพักรถไฟ
30,000 30,000 13. อบช.ตะวันออกวัดชัยชุมพล
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ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน
เพิ่มโอน

ลด

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

20,000 20,000 14. อบช.ตลาดใน
30,000 30,000 15. อบช.เปรมประชา -  ราชบริพาร
30,000 30,000 16.  อบช.ทุ่งสง-นาบอน

(4) ประเพณีวันลอยกระทง 148,000 148,000 จัดงานประเพณีวันลอยกระทง 
จํานวน  6  ชุมชน ดังนี้

30,000 30,000 1. อบช.ทุ่งสง-นาบอน
10,000 10,000 2. อบช.เขาปรีดี
25,000 25,000 3. อบช.ยุทธศาสตร์
40,000 40,000 4. อบช.ท่าแพใต้
30,000 30,000 5. อบช.ทุ่งสง-ห้วยยอด
13,000 13,000 6. อบช.บ้านพักรถไฟ

20,000 20,000 1. อบช.เปรมประชา -  ราชบริพาร
11,500 11,500 2. อบช.เสริมชาติ

(5) กิจกรรมวันสารทเดือนสิบ จัดงานกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ  
จํานวน 4  ชุมชน  ดังนี้

51,500

ชุมชนใน
เขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง

ชุมชนใน
เขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง

51,500
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หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน
เพิ่มโอน

ลด

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

20,000 20,000 3. อบช.บ้านนาเหนือ
7,500 7,500 4. อบช.หมู่บ้านพัฒนา

(6) กิจกรมการแข่งขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ (ลานกีฬาต้านยาเสพติด)

ชุมชนใน
เขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง

50,000 50,000 จัดการแข่งขันกีฬาภายในชุมชน 
จํานวน 3 ชุมชน  ดังนี้

20,000 20,000 1. อบช.บ้านพักรถไฟ
20,000 20,000 2. อบช.หลังโรงพยาบาล
10,000 10,000 3. อบช.เขาปรีดี

(7) กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ

ชุมชนใน
เขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง

30,000 30,000  - จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนพรรษาฯ  จํานวน  4  ชุมชน  ดังนี้

5,000 5,000 1. อบช.หลังโรงพยาบาล
10,000 10,000 2. อบช.บ้านในหวัง
10,000 10,000 3. อบช.สะพานเหล็ก
5,000 5,000 4. เขาปรีดี
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หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน
เพิ่มโอน

ลด

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

(8) กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ชุมชนใน
เขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง

90,000 90,000 จัดเครื่องอุปโภคบริโภคสําหรับใช้ใน
การตักบาตรในวันที่ 1 มกราคม  
จํานวน  3  ชุมชน  ดังนี้

20,000 20,000 1. อบช.ตลาดใน
50,000 50,000 2. อบช.ตลาดสด
20,000 20,000 3. ตะวันออกวัดชัยชุมพล

(9)กิจกรรมแห่ผ้าพระบฎ (แห่ผ้าขึ้นธาตุ)
-  อบช.ยุทธศาสตร์

อบช.
ยุทธศาสตร์

20,000 20,000 แห่ผ้าขึ้นธาตุ  ณ  วัดธาตุน้อย        
 กิ่งอําเภอช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช

(10) กิจกรรมเข้าค่ายเด็กและเยาวชน
ดนตรี กีฬา ภาษา ศิลปะ
(อบช.หมู่บ้านพัฒนา)

อบช.
หมู่บ้าน
พัฒนา

28,500 28,500 จัดกิจกรรมเข้าค่ายเด็กและเยาวชน
ดนตรี กีฬา ภาษา ศิลปะ  โดยจัด
ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน

(11) กิจกรรมส่งเสริมกีฬาเยาวชนและ
ประชาชน

ชุมชนใน
เขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง

10,000 10,000 จัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาเยาวชนและ
ประชาชน จํานวน 3 ชุมชน คือ

10,000 10,000 1. อบช.สะพานเหล็ก
227



ลําดับ โครงการดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานประจําปี  2555

หน่วยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ตั้งไว้
หลังโอน
เพิ่มโอน

ลด

งบประมาณ
ที่ใช้

ดําเนินการ

ผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการดําเนินการ

หมายเหตุ
 กรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย  เพื่ออธิบาย

เหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

20,000 20,000 2. อบช.ท่าแพเหนือ
25,000 25,000 3. ตลาดใน

(12)กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์และค่ายคนดี
ศรีเสริมชาติ
(อบช.เสริมชาติ)

อบช.เสริม
ชาติ

28,500 28,500 กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์และค่ายคนดีศรี
เสริมชาติ
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