
ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณ

ทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย

  เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

ให้มปีระสิทธิภาพและไดม้าตรฐานสามารถเขา้ถึงไดง้่าย สะดวกในการใชป้ระโยชน์
1 โครงการจ้างเหมาเอกชนบันทึก

ข้อมูลโปรแกรมระบบบัญชี

คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (e-laas)

กองคลัง 469,500 369,600      - จ้างเหมาเอกชน 5 ราย เพือ่

ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลเข้า

ฐานข้อมูลในระบบบัญชี

คอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-laas) 

ครบทุกระบบย่อย

 - เทศบาลมีฐานข้อมูลถูกต้อง 

สามารถใช้งานบนระบบได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี  2557

ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที ่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชมุชนสู่การบริหารจัดการทีด่โีดยทุกภาคีมสี่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความ

เปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ

แนวทางการพัฒนาที ่1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและเพ่ือการบริการประชาชนของเทศบาลและของชมุชน
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วตัถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไวห้รือ

ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่ระหวา่งการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการท างานเฉพาะด้านและท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพ

การบริหารจัดการแบบมุง่ผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี

1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

และหน่วยงานในสังกดัเทศบาล

เมืองทุ่งสง

345,000 1,255,318 1,600,317.60 1,600,317.60   พัฒนาศักยภาพบคุลากรและหนว่ยงานใน

สังกดัเทศบาล

เมอืงทุ่งสง ดังนี้

 - กจิกรรมสนับสนุนทุนการศึกษา ส านักปลัดฯ 5,000  - ไม่ได้ด าเนินการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าป ี 2557

ภายใต้ยทุธศาสตร์ที่  4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสูก่ารบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลีย่นแปลงสูเ่ทศบาลอัจฉริยะ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วตัถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไวห้รือ

ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่ระหวา่งการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

  - กจิกรรมพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรและหน่วยงานในสังกดั

เทศบาลเมืองทุ่งสง

ส านักปลัด ฯ 250,000 1,586,317.60  - พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ

หน่วยงานในสังกดัเทศบาลเมืองทุ่งสง - 

ด าเนินการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้าน

การพัฒนาเมือง เมือ่วันที่ 11 มีนาคม - 1

 เมษายน 2557 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศ

มาเลเซีย

 - ผู้เขา้ร่วมโครงการมีความรู้และ

ประสบการณ์ในการพัฒนาเมืองในด้าน

ต่างๆ สามารถน าไปใช้ในการพัฒนา

เมืองของตนเองและประยกุต์ใช้ให้เขา้กบั

สภาพของเมือง/ชุมชนเพื่อให้เกดิ

ประโยชน์ต่อท้องถิ่นเช่น กอ่ให้เกดิความ

ร่วมมือ ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

การกนิขนมจนีของไทยและลักซา 

(Laksa)ของมาเลเซีย

ด าเนินการแล้วเสร็จ

  - กจิกรรมอบรมด้านการ

ประเมินผล

กองวิชาการฯ 70,000  - ไม่ได้ด าเนินการ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วตัถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไวห้รือ

ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่ระหวา่งการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - กจิกรรมอบรมให้ความรู้ด้าน

การบริการเผยแพร่ขอ้มูลขา่วสาร

แกป่ระชาชนตาม พ.ร.บ.ขอ้มูล

ขา่วสาร

กองวิชาการฯ 20,000 14,000              - อบรมใหค้วามรู้ด้านการบริการและ

เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารแกป่ระชาชนตาม 

พ.ร.บ.ข้อมลูข่าวสาร (กจิกรรม การ

ปฏบิติัการใหบ้ริการข้อมลูข่าวสารของทาง

ราชการแกป่ระชาชนและบทบาท ป.ป.ช. 

ด าเนนิจัดกจิกรรมเมือ่วันที่ 29 กรกฏาคม 

2557 ณ หอ้งประชุมเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

โดยมวีิทยากรจากหนว่ยอืน่ 2 ท่าน มา

บรรยายใหค้วามรู้ ได้แก่

 1. นายพล ศรัทโธ  ผู้อ านวยการส านกังาน

 ป.ป.ช.ประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วตัถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไวห้รือ

ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่ระหวา่งการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

2. นายเจษฎา  สมาธิ คณะกรรมการ

พัฒนาการเมอืงภาคพลเมอืง

 - ในการอบรมคร้ังนีไ้ด้จัดท าแบบประเมนิ

โครงการออกเปน็ 2 ส่วน ผู้เข้าร่วมอบรม 

จ านวน 88 คน ดังนี้

 1. แบบประเมนิที่ 1 การประเมนิความรู้ 

กอ่น/หลังการอบรม โดยการใช้

แบบทดสอบ จ านวน 10 ข้อ  

พบว่า : กอ่น การฝึกอบรมผู้เข้ารับการ

อบรมมคีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการ

ติดตามและประเมนิผลเกณฑ์ตัวชีว้ัด 

คะแนนเฉล่ีย 2.72       หลัง การฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมมคีวามรู้ความเข้าใจ

เกีย่วกบัการติดตามและประเมนิผลเกณฑ์

ตัวชีว้ัด คะแนนเฉล่ีย 3.03
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วตัถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไวห้รือ

ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่ระหวา่งการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 ผลการประเมนิความรู้ : กอ่นการอบรม

และหลังการอบรมแตกต่างกนั แสดงให้

เหน็ว่าผู้เข้ารับการอบรม หลังได้รับความรู้

จากการอบรมเร่ืองความรู้ความเข้าใจเพิ่ม

มากขึน้

2. แบบประเมนิที่ 2 ผลการวิเคราะห์

แบบสอบถาม มผีลดังนี้

 2.1 ด้านเนือ้หาวิชาการ

ด้านเนือ้หาวิชาการในภาพรวม ค่าเฉล่ีย 

3.98 อยูใ่นระดับมาก  โดยสามารถแยก

เรียงตามล าดับจากมากไปหานอ้ย ได้ดังนี้

(1) เนือ้หาในการอบรมในคร้ังนีส้ามารถ

น าไปใช้ในการท างานของเทศบาลและ

ตอบสนองความต้องการในท้องถิน่ได้ 

ค่าเฉล่ีย 4.30 อยูใ่นระดับมาก
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วตัถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไวห้รือ

ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่ระหวา่งการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

   (2) จากการเข้าร่วมอบรมในคร้ังนี้

สามารถฝึกปฏบิติัและแลกเปล่ียนเรียนรู้

ประสบการณ์ข้อคิดเหน็ร่วมกนัได้ ค่าเฉล่ีย 

4.21 อยูใ่นระดับมาก

 (3) หวัข้อและเนือ้หา มคีวามเหมาะสมกบั

สถานการณ์ปจัจุบนั ค่าเฉล่ีย 4.15 อยูใ่น

ระดับมาก

  (4) จากการเข้าร่วมอบรมในคร้ังนี้

สามารถสร้างความเข้าใจในระเบยีบ

กฎหมายว่าด้วยการปอ้งกนัและ

ปราบปรามการทุจริตได้ ค่าเฉล่ีย 4.06 อยู่

ในระดับมาก
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วตัถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไวห้รือ

ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่ระหวา่งการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 (5) หวัข้อและเนือ้หา มคีวามเหมาะสมกบั

สถานการณ์ปจัจุบนั ค่าเฉล่ีย 4.00 อยูใ่น

ระดับมาก         

(6)  จากการเข้าร่วมอบรมในคร้ังนีส้ามารถ

สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการปฏบิติัการ

ข้อมลูข่าวสารได้อย่างมปีระสิทธิภาพได้ 

ค่าเฉล่ีย 3.18 อยูใ่นระดับมาก

2.2 ด้านวิทยากร

 ด้านวิทยากร ในภาพรวม ค่าเฉล่ีย  4.28 

อยูใ่นระดับมาก โดยสามารถแยกเรียง

ตามล าดับจากมากไปหานอ้ย ได้ดังนี้
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วตัถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไวห้รือ

ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่ระหวา่งการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

(1) เปดิโอกาสใหซั้กถามหรือแสดง

ข้อคิดเหน็ ค่าเฉล่ีย  4.34 อยูใ่นระดับมาก

(2) สามารถถ่ายทอดความรู้ และสร้างความ

เข้าใจในการบรรยาย ค่าเฉล่ีย  4.31 อยูใ่น

ระดับมาก

 (3) สามารถอธิบายหรือตอบข้อซักถามได้

อย่างชัดเจนและแสดงมมุมองได้อย่าง

กว้างขวางและระยะเวลาในการบรรยายมี

ความเหมาะสม เพียงพอ ค่าเฉล่ีย  4.27 

อยูใ่นระดับมาก

  (4) มคีวามรู้ ความเชีย่วชาญ ในหวัข้อที่

บรรยาย ค่าเฉล่ีย  4.24 อยูใ่นระดับมาก
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วตัถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไวห้รือ

ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่ระหวา่งการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 2.3 ด้านความพึงพอใจของการบริหาร

จัดการ/สถานที่

 ด้านในภาพรวมความพึงพอใจของการ

บริหารจัดการ/สถานที่ ค่าเฉล่ีย 4.20 อยู่

ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียง

ตามล าดับจากมากไปหานอ้ย ได้ดังนี้

  (1) สถานที่ในการจัดโครงการฯ ค่าเฉล่ีย 

4.13 อยูใ่นระดับมาก

  (2) อาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าเฉล่ีย 4.22 

อยูใ่นระดับมาก

  (3) การประสานงานและการใหบ้ริการ

ของเจ้าหนา้ที่ ค่าเฉล่ีย 4.27 อยูใ่นระดับ

มาก
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วตัถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไวห้รือ

ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่ระหวา่งการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

2 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

ของผู้น าชุมชน สมาชิกองค์กรและ

สภาชุมชนที่เกี่ยวขอ้ง

กอง

สวัสดิการ ฯ

1,300,000 1,109,635          - ด าเนินการฝึกอบรมในวันที่ 25 

กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมเทศบาล

เมืองทุ่งสง และทัศนศึกษาดูงานในวันที่ 

27 – 31 กรกฎาคม 2557

ผู้เขา้ร่วมฝึกอบรมและทัศนศึกษาในคร้ัง

นีไ้ด้แก ่ผู้น าชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล 

เจา้หน้าที่เทศบาล  จ านวน 250 คน  

 - สถานที่ทัศนศึกษาในคร้ังนี ้เพียงใด

1. ศูนยก์สิกรรมธรรมชาติสองสลึง 

จงัหวัดชลบุรี

2.  ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิชุมชนบ้านปัถวี 

จ.จนัทบุรี

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วตัถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไวห้รือ

ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่ระหวา่งการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

3. เมืองจ าลอง “วนัเดียวเทีย่วรอบโลก” ณ 

พัทยา

4. ศึกษาดูงานมหกรรมปัน้ทรายโลก ณ วดัโส

ธรวารามวรวหิาร   จ.ฉะเชิงเทรา

5. ศึกษาดูงาน ณ ตลาดน้ าหัวหินสามพันนาม 

จ.ประจวบศีรีขันธ์

6.  ศึกษาดูงาน พืชคอนโด 9 ชัน้  ณ สวนลุง

นิล จ.ชุมพร

 
3 โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร

เพื่อการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง

กองวิชาการฯ 70,000 ไม่ได้ด าเนินการ

โอนลดไปใช้เป็นค่าจา้งเหมา

บริการและค่าเดินทางไปราชการ

4 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจดัการองค์กรเทศบาล

เมืองทุ่งสง

กองวิชาการฯ 200,000 ไม่ได้ด าเนินการ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วตัถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไวห้รือ

ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่ระหวา่งการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

5 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร

แม่บ้านเทศบาลเมืองทุ่งสง

กองสวัสดิการ ฯ 40,000 ไม่ได้ด าเนินการ

6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงาน

ธุรการส านักปลัด

ส านักปลัดฯ 218,400 144,600  - ด าเนนิการจ้างเอกชน เพื่อปฏบิติังาน

ธุรการในส านกัปลัดเทศบาล จ านวน 2 คน
ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วตัถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไวห้รือ

ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่ระหวา่งการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

7 โครงการจา้งเหมาจดัเกบ็ขอ้มูล 

ส ารวจขอ้มูลลภาคสนาม 

โครงการ/กจิกรรมส าคัญของ

เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี 2557

กองวิชาการฯ 100,000 99,000  - ด าเนนิการจัดจ้างเหมาจัดเกบ็ข้อมลู

ส ารวจข้อมลูภาคสนาม ประจ าป ี2557 

แบง่ออกเปน็ 2 คร้ัง ดังต่อไปนี ้

ครั้งที ่1 ตลุาคม 2556 - มนีาคม 2557  

จัดจ้างเหมาจ านวน 6 เดือน เดือนละ 5 

โครงการ ซ่ึงได้รับผลการประเมนิผล

โครงการ/กจิกรรม ดังนี้

1. ประจ าเดือนตุลาคม 2556

  1.1 กจิกรรมส ารวจความคิดเหน็ตลาดสด

ชัน้ 2 (คร้ังที่ 1)

  1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรแม่

บา้นเมอืงทุ่งสง

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วตัถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไวห้รือ

ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่ระหวา่งการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 1.3 โครงการพิธีบวงสรวงพระพรหมและ

พัฒนาท าความสะอาดบริเวณส านกังาน

  1.4 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย

และกฬีาเพื่อสุขภาพ

  1.5 โครงการออกก าลังกายรณรงค์และ

ปอ้งกนัโรคหวัใจ 

(คร้ังที่ 4)

2. โครงการประจ าเดือนพฤศจิกายน 2556

  2.1 โครงการการจัดแข่งขันกฬีาร่วมกบั

หนว่ยงานอืน่หรือองค์อืน่ (การจัดการ

แข่งขันแบดมนิตัน ทุ่งสงโอเพ้น)

  2.2 โครงการจัดท าผังและแผนชุมชน

แบบมส่ีวนร่วม
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วตัถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไวห้รือ

ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่ระหวา่งการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 2.3 โครงการพิธีบวงสรวงพระราชานเุสาว

รีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยูห่วั (พระปยิะมหาราช)

   2.4 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

(คร้ังที่ 2)

  2.5 กจิกรรมส ารวจความคิดเหน็ของผู้มา

ใช้บริการตลาดสดเทศบาลเมอืงทุ่งสง คร้ังที่

 3

3. โครงการประจ าเดือนธันวาคม 2556 

  3.1 กจิกรรมการจัดแข่งขันเดิน-วิ่งมนิิ

มาราธอน

  3.2 กจิกรรมส ารวจความคิดเหน็ของผู้มา

ใช้บริการตลาดสดเทศบาลเมอืงทุ่งสง

3.3 โครงการกจิกรรมปลูกต้นไม ้ปล่อยปลา

 วันที่ 4 ธันวาคม 2556
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วตัถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไวห้รือ

ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่ระหวา่งการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

3.4 โครงการแข่งกีฬานักเรียน อปท.รอบ

คัดเลือกระดับภาคใต้ คร้ังที ่33 ประจ าปี 2556

  3.5 กิจกรรมส ารวจความคิดเห็นของผู้มาใช้

บริการตลาดสดเทศบาลเมืองทุง่สง คร้ังที ่3

4. โครงการประจ าเดือนมกราคม 2557 

 4.1 โครงการจัดงานวนัเด็กแห่งชาติ ประจ าปี

 2557 

 4.2 โครงการจัดงานประเพณีวนัขึน้ปีใหม่ 

ประจ าปี 2557 

 4.3 โครงการจัดท าการจัดระเบียบรณรงค์

และลดอุบัติเหตุบนถนน

 4.4 โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายทุีบ่้าน 

(อผส.)

 4.5 กิจกรรมส ารวจความคิดเห็นผู้มาใช้

บริการตลาด (คร้ังที ่4)
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วตัถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไวห้รือ

ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่ระหวา่งการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

5. โครงการประจ าเดือนกมุภาพันธ์ 2557 

 5.1 กจิกรรมส ารวจความคิดเหน็ผู้มาใช้

บริการตลาดสดเทศบาลเมอืงทุ่งสง

 5.2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวในอ าเภอทุ่งสง (งานตรุษจีน)

 5.3 โครงการเครือข่ายเฝ้าาระวังความ

ปลอดภยัในอาหาร ปราศจากการปนเปือ้น

 5.4 โครงการส่งนกักฬีาเข้าร่วมแข่งขัน

กฬีานกัเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

รองชิงชนะเลิศระดับประเทศ "ชลเกมส์"

 5.5 โครงการส ารวจ จปฐ. ประจ าป ี2557
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วตัถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไวห้รือ

ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่ระหวา่งการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

6. โครงการประจ าเดือนมนีาคม 2557 

 6.1 กจิกรรมการประเมนิความพึงพอใจ

ของคนมาใช้บริการสวนพฤกษาสิรินธร

 6.2 โครงการชุมชนรักษสุ์ขภาพชุมชนนา่

อยู ่"นกัสืบสายลม"

 6.3 โครงการรณรงค์และปอ้งกนัโรค

ไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วตัถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไวห้รือ

ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่ระหวา่งการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

6.4 โครงการบริการประชาชนเพื่อรักษา

ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิ์นในเขตเทศบาลเมือง

ทุ่งสง (เทศกจิ)

 6.5 โครงการอบรมผู้น าทางศาสนพิธี 

ประจ าปี 2557 

คร้ังที่ 2 เมษายน-กนัยายน 2557 จดัจา้ง

เหมาจ านวน 5 เดือน เดือนละ 5 

โครงการ ซ่ึงได้รับผลการประเมินผล

โครงการ/กจิกรรม ดังนี้
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วตัถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไวห้รือ

ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่ระหวา่งการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

1. โครงการประจ าเดือนเมษายน

 1.1 โครงการงานประเพณีสงกรานต์

 1.2 โครงการจดัระเบียบรณรงค์ป้องกนั

และลดอบุัติเหตุบนถนน

 1.3 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู

ร้อน

 1.4 โครงการพัฒนากจิกรรมส่งเสริม

การท่องเที่ยวในอ าเภอ

ทุ่งสง

 1.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

อาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาล

เมืองทุ่งสง
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วตัถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไวห้รือ

ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่ระหวา่งการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

2. โครงการประจ าเดือนพฤษภาคม 

2557 

 2.1 กจิกรรมกาประเมินความพึงพอใจ

ของผู้มาใช้บริการสวนพฤกษาสิรินธร

 2.2 กจิกรรมสัปดาห์วันวิสาขบูชา

 2.3 โครงการเขา้ค่ายฝึกอบรมล้อมรัก

ให้ครอบครัวล้อมร้ัวให้ชุมชนป้องกนัยา

เสพติด

 2.4 โครงการประชุมประชาคม

 2.5 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย ใส่

ใจอนาคต
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วตัถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไวห้รือ

ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่ระหวา่งการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

3. โครงการประจ าเดือนมิถนุายน 2557 

 3.1 โครงการเครือขา่ยอาสาสมัครสัตว์

แพทยช์ุมชน ควบคุม ป้องกนัโรคพิษ

สุนัขบ้า

 3.2 โครงการฝึกซ้อมแผนและบรรเทา

สาธารณภัย 

 3.3 โครงการฝึกอบรมการป้องกนัและ

ระงับอคัคีภัยเบือ้งต้นแกเ่ยาวชน (ยวุ 

อปพร.)

 3.4 โครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพ

ติดโลก

 3.5 โครงการส้วมดี ชีวีสุขสันต์
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วตัถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไวห้รือ

ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่ระหวา่งการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

4. โครงกาประจ าเดือนกรกฏาคม 2557

 4.1 กจิกรรมการประเมินความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บริการสวนพฤกษาสิรินธร

 4.2 โครงการจดังานวันเขา้พรรษา 

ประจ าปี 2557 

 4.3 โครงการชุมชนน่าอยู่ ชุมชนสุข

ภาวะ โดยเครือขา่ยอนุรักษ์คลอง

เทศบาลเมืองทุ่งสง

 4.4 โครงการขบัเคล่ือนสมัชชาพลัง

แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

 4.5 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและ

สวัสดิการผู้สูงอาย ุประจ าปี 2557
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิที่ตัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วตัถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไวห้รือ

ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่ระหวา่งการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

5. โครงการประจ าเดือนสิงหาคม 2557 

 5.1 โครงการการจัดกจิกรรมวันแมแ่หง่ชาติ

 5.2 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู

งานของผู้น าชุมชนและสมาชิกสภาองค์กร

ชุมชนที่เกีย่วข้อง

 5.3 โครงการการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา

อทุกภยั กจิกรรมการประชุมสัมมนาการ

บริหารจัดการน้ าเชิงนเิวศแบบบรูณาการ

 5.4 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย

และกฬีาเพื่อสุขภาพ

 5.5 โครงการอบรมใหค้วามรู้ด้านการ

บริการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารแกป่ระชาชน

ตาม พรบ.ข้อมลูข่าวสาร
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย

  เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที ่3  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการสื่อสารเพ่ือการพัฒนางานและพัฒนาชมุชนให้มปีระสิทธิภาพ และลดขั้นตอนปฏิบัตงิาน

1 โครงการจ้างทีป่รึกษาพัฒนาระบบ

การส่ือสารเพือ่สร้างการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

งาน

ประชาสัมพนัธฯ์

กองวชิาการ ฯ

600,000 -250,000 350,000 350,000  - ด าเนินกิจกรรม ดังนี้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี  2557

ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที ่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชมุชนสู่การบริหารจัดการทีด่โีดยทุกภาคีมสี่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่

เทศบาลอัจฉริยะ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย

  เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

1.1 กิจกรรมศึกษาความต้องการ

และความคิดเห็นของประชาชนใน

การมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น

งาน

ประชาสัมพันธ์ฯ

กองวิชาการ ฯ

 - การส ารวจความคิดเห็นและ

ความต้องการของประชาชนในการ

รับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือ

ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของเทศบาล 

(โดยส่ือหลักประกอบด้วย 

จดหมายข่าว รายการวิทยุ รถแห่ 

ป้ายไวนิล ใบปลิว/แผ่นพับ เสียง

ตามสาย การประชุมต่างๆ การพบ

ประชาชนของฝ่ายบริหารและ

ข้าราชการประจ าโดยส ารวจจาก

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 212 คน 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก 35 คน ด าเนินการ

ระหว่างวันที ่20 ม.ีค.-30เม.ย.57

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย

  เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจใน

ระดับมากทีสุ่ด คือการแถลงข่าว 

รถแห่เคล่ือนที ่ป้ายประชาสัมพันธ์

 รายการวิทยุ จดหมายข่าวของ

เทศบาล การแจ้งข่าวจาก

นายกเทศมนตรี 

 - ความพึงพอใจในระดับมาก คือ 

รายการโทรทัศน์/เคเบิล้ ใบปลิว 

เอกสารแจก เสียงตามสายในชุมชน

 การแจ้งข่าวจากผู้ชุมชน การบอก

ต่อของประชาชนในชุมชน การ

แจ้งข่าวจากนายก/รอง

นายกเทศมนตรี
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย

  เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - ความพึงพอใจปานกลาง คือ 

ข้อความส้ัน (SMS) การแจ้งข่าว

จากข้าราชการและลูกจ้างของ

เทศบาล และการแจ้งข่าวผ่าน

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล

 - ข้อเสนอแนะ ทม.ทุง่สงพัฒนา

รูปแบบและเนื้อหาในช่องทางทีใ่ช้

ส าหรับการส่ือสารสร้างความพึง

พอใจเพิม่ขึ้นจากเดิม
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย

  เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

 1.2 กิจกรรมพัฒนาระบบการ

ส่ือสารเพือ่สร้างการส่วนร่วมของ

ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

งาน

ประชาสัมพันธ์ฯ

กองวิชาการ ฯ

 - จัดงานแถลงข่าวขนมจีนหม้อ

ยักษ์ "อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์" 

ประจ าปี 2557 เมื่อวันที ่20 

มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม

เทศบาลเมืองทุง่สง โดยมีผู้เข้าร่วม

งานแถลงข่าว จ านวน 130 คน 

 -แถลงข่าว "2558 เมืองทุง่สง สู่

สากล"  เมื่อวันที ่20 สิงหาคม 

2557 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมือง

ทุง่สง โดยมีผู้เข้าร่วมงานแถลงข่าว

 จ านวน 125 คน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย

  เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

1.3 กิจกรรมประเมินผลการ

ด าเนินการพัฒนาระบบการส่ือสาร

เพือ่สร้างการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

งาน

ประชาสัมพันธ์ฯ

กองวิชาการ ฯ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ได้ก าหนดการด าเนินการประเมิน

ความพึงพอใจในกิจกรรม 3 

กิจกรรม คือ 

1. การจัดการแถลงข่าวคร้ังที ่1 

และคร้ังที ่2  จากการส ารวจความ

คิดเห็นของประชาชนเพือ่

ประเมินผลเกี่ยวกับความพึงพอใจ

ในการแถลงข่าว โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ

เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ สรุปผลได้

ดังนี้ 

 - กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ

รูปแบบการแถลงข่าว , เนื้อหาการ

แถลงข่าว , การจัดการแถลงข่าว 

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย

  เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - ข้อเสนอแนะ เทศบาลฯ 

สามารถน าแนวทางนี้ไปพัฒนาส่ือ

การแถลงข่าวหรือส่ืออื่นทีม่ี

ลักษณะใกล้เคียงกัน และกิจกรรม

การแถลงข่าวไว้เป็นเคร่ืองมือใน

การส่ือสารต่อไป

2 โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระดับอ าเภอทุง่สง

กองคลัง 50,000 30,000  -  อุดหนุนอบต.นาหลวงเสนใน

การปรับปรุง ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระดับอ าเภอทุง่สง จ้างเจ้าหน้าที่

ประจ าศูนย์ฯ และซ้ืออุปกรณ์

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ประจ าศูนย์ฯ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ทีต่ั้งไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที ่4  พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมอย่างเขม้แขง็

1 โครงการเทศบาลพบประชาชน

เพือ่บริการและพัฒนา

กองสวัสดิการ ฯ 50,000 ไม่ได้ด าเนินการ

2 โครงการเทศบาลพบสภาชุมชน

เมืองเพือ่สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน

กองสวัสดิการ ฯ 40,000 30,000    - ด าเนินการจัดประชุมเพื่อ

ปรึกษาหารือ การพฒันาโครงสร้างขั้น

พื้นฐาน ปญัหาต่างๆ  ในชุมชนประสาน

กับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ได้รับทราบปญัหาและได้น าปญัหาไป

ประชุมในสภาเทศบาล ซ่ึงได้มีการ

ด าเนินการทั้ง 10 คร้ัง ดังต่อไป

ด าเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2557

ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที ่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชมุชนสู่การบริหารจัดการทีด่โีดยทุกภาคีมสี่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่

เทศบาลอัจฉริยะ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ทีต่ั้งไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 ครั้งที ่1 เมื่อวันที ่31 ต.ค.56 

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา

 ครั้งที ่2 เมื่อวันที ่27 พ.ย.56 

ชุมชนตลาดสด

 ครั้งที ่3 เมื่อวันที ่26 ธ.ค.56 

ชุมชนตลาดใน

ครั้งที ่4 เมื่อวันที ่29 ม.ค.57 

ชุมชนยุทธศาสตร์

 ครั้งที ่5 เมื่อวันที ่27 ก.พ.57 

ชุมชนเปรมประชา

ครั้งที ่6  เมื่อวันที ่25 เม.ย.57 

ชุมชนเขาปรีดี

ครั้งที ่7 เมื่อวันที ่23 พ.ค.57 

ชุมชนทุง่สง-นาบอน

ครั้งที ่8 เมื่อวันที ่23 ก.ค.57 ชุมชน

เสริมชาติ 417



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ทีต่ั้งไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 ครัง้ที่ 9 เมื่อวนัที่ 15 ส.ค.57 ชุมชนหลัง

โรงพยาบาล (เก่า)

ครัง้ที่ 10 เมื่อวนัที่ 19 ก.พ.57 ชุมชน

บา้นพกัรถไฟ

 - จากการประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการ

เทศบาลพบสภาชุมชนเมืองเพื่อสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชน ส่วนใหญ่มีความ

คิดเหน็ในด้านวชิาการ ค่าเฉล่ีย 3.44 อยู่

ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียง

ตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้

1. มีการประชาสัมพนัธใ์หส้มาชิกใน

ชุมชนได้ทราบ วนั เวลา สถานที่ ทกุคร้ัง

ที่ได้มีการจัดประชุมค่าเฉล่ีย 3.65 อยู่ใน

ระดับมาก

2. มีการเปดิโอกาสใหป้ระชาชนแสดง

ความคิดเหน็ ค่าเฉล่ีย 3.57อยู่ในระดับ

มาก
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ทีต่ั้งไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

3. ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการจัดท า

ประชุมคณะกรรมการองค์การ

บริหารชุมชนของเทศบาลเมืองทุง่สง

 ค่าเฉล่ีย 3.46 อยู่ในระดับมาก

4. ชุมชนมีความพึงพอใจและรู้สึกว่า

การจัดท าประชุมคณะกรรมการ

องค์การบริหารชุมชนของเทศบาล

เมืองทุง่สงเป็นการเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ท างาน      ค่าเฉล่ีย 3.32 อยู่ใน

ระดับมาก
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ทีต่ั้งไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

5. การจัดท าประชุมคณะกรรมการ

องค์การบริหารชุมชนของเทศบาล

เมืองทุง่สง สามารถตอบสนองต่อ

ความต้องการ/แก้ไขปัญหาของ

ประชาชนด้านต่างๆ เช่น ไฟฟ้า 

ถนน ประปา ค่าเฉล่ีย 3.21 อยู่ใน

ระดับมาก
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ทีต่ั้งไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

3 โครงการจ้างทีป่รึกษาวิจัยและ

ประเมินผลความพึงพอใจของ

ประชาชน

งานวิจัย ฯ

กองวิชาการ ฯ

100,000 100,000 จ้างคณะวิจัยสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะ

มนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัย

เทคโนโลยีภาคใต้ ด าเนนิการส ารวจความพงึ

พอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง

 ที่มต่ีอการด าเนนิงานของเทศบาล

1.  สรุปภาพรวมความพึงพอใจของ

ประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสงที่มตีอ่

การด าเนินงานตามภารกิจตา่ง ๆ ของ

เทศบาลเมอืงทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ประจ าป ี2556  ผลปรากฏว่าประชาชนมี

ความพงึพอใจต่อการด าเนนิงานตามภารกจิ

ต่างๆ ของเทศบาลเมอืง    ทุ่งสงในภาพ

รวมอยู่ในระดับปานกลาง คือมค่ีาเฉล่ีย

เทา่กบั 3.39 โดยสามารถเรียงล าดับความ

พงึพอใจ 3 อนัดับแรก ได้ดังนี้ ความพงึพอใจ

มากที่สุด  3 อนัดับแรก (เรียงจากมากไปหา

นอ้ย)

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ทีต่ั้งไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

อนัดับที ่ 1  ภารกจิการส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี

 และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนมี

ความพงึพอใจอยู่ในระดับมาก  คือมี

ค่าเฉล่ีย  3.65

อนัดับที ่ 2  ภารกจิการส่งเสริม 

สนับสนุน กฬีาและนันทนาการ 

ประชาชนมีความพงึพอใจอยู่ในระดับ

มาก คือมีค่าเฉล่ีย  3.59

อนัดับที ่ 3  ภารกจิโครงสร้างพืน้ฐาน

 ประชาชนมีความพงึพอใจอยู่ในระดับ

มาก  คือมีค่าเฉล่ีย  3.53สรุปภาพรวม

ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ีต่อ

การด าเนิน งานตามนโยบายของ

ผู้บริหารเทศบาลเมืองทุง่สง  จงัหวัด

นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2556
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ทีต่ั้งไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่เปน็

ตัวแทนครัวเรือน ที่อาศัยในเขตเทศบาล

เมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช โดย

แบง่พื้นที่ออกเปน็ 19  ชุมชน และ 1 

ย่านการค้า จ านวน 400 คน และ

หน่วยงานของราชการ รัฐวสิาหกิจ 

องค์กรเอกชน และอื่นๆ ที่อยู่ในเขต

เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดั

นครศรีธรรมราช จ านวน 50  หน่วยงาน 

ผลปรากฏวา่ประชาชนมีความพงึพอใจ

ต่อการด าเนินงานตามนโยบายของ

ผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง  จังหวดันคร

ศรีฯ ประจ าป ี2556 ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง คือมีค่าเฉล่ียเทา่กับ 3.40

 โดยสามารถเรียงล าดับความพงึพอใจ 3 

อันดับแรก ได้ดังนี้
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ทีต่ั้งไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

ความพึงพอใจมากที่สุด  3 อันดับแรก 

(เรยีงจากมากไปหาน้อย)

อันดับที่ 1 นโยบายด้านการพฒันา

การศึกษา  ศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  

และการกีฬาสู่คุณภาพมาตรฐานที่

เหนือกวา่ ประชาชนมีความพงึพอใจอยู่

ในระดับมาก  คือมีค่าเฉล่ีย  3.51

อันดับที่  2  นโยบายด้านการพฒันาผัง

เมือง โครงสร้างพื้นฐาน และส่ิงแวดล้อม 

สู่เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีความพงึพอใจ

อยู่ในระดับปานกลาง  คือมีค่าเฉล่ีย  3.42

อันดับที่  3  นโยบายด้านการพฒันาการ

ปรับปรุงการจัดองค์กรรองรับความ

เปล่ียนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ 

ประชาชนมีความพงึพอใจอยู่ในระดับ

ปานกลาง  คือมีค่าเฉล่ีย  3.36
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ทีต่ั้งไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

สรุปภาพรวมความพึงพอใจของ

ประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 4 

 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพฒันาเทศบาล

เมืองทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ประจ าป ี2556 โดยการสุ่มตัวอยา่งจาก

ประชาชนที่เปน็ตัวแทนครัวเรือน ที่

อาศัยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวัด

นครศรีธรรมราช โดยแบง่พื้นที่ออกเปน็ 

 19  ชุมชน และ 1 ยา่นการค้า จ านวน 

400 คน และหน่วยงานของราชการ 

รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และอืน่ๆ ที่

อยูใ่นเขต
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ทีต่ั้งไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

เทศบาลเมืองทุง่สง จงัหวัด

นครศรีธรรมราช จ านวน 50 

หน่วยงาน ผลปรากฏว่าประชาชนมี

ความพงึพอใจต่อการด าเนินงานตาม

ยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาล 4 

 ยทุธศาสตร์ตามแผนพฒันาเทศบาล

เมืองทุง่สง จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ประจ าปี 2556 ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง คือมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.40 โดยสามารถเรียงล าดับความพงึ

พอใจ 3 อนัดับแรก ได้ดังนี้ 
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ทีต่ั้งไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

ความพงึพอใจมากที่สุด  3 อันดับแรก 

(เรียงจากมากไปหาน้อย)

อันดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านพฒันา

การศึกษา ศาสนา ประเพณี 

ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบรูณา

การสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกวา่ 

ประชาชนมีความพงึพอใจอยู่ในระดับมาก

 คือมีค่าเฉล่ีย 3.51

อันดับที่  2  ยุทธศาสตร์ด้านปรับปรุง

และพฒันาการบริหารจัดการองค์กร

เทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหาร

จัดการที่ดีโดยทกุภาคีมีส่วนร่วมแบบ

บรูณาการรองรับความเปล่ียนแปลงสู่

เทศบาลอัจฉริยะประชาชนมีความพงึ

พอใจอยู่ในระดับปานกลาง  คือมีค่าเฉล่ีย

  3.42
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ทีต่ั้งไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

อนัดับที ่ 3  ยทุธศาสตร์ด้านร่วมกนั

พฒันาเศรษฐกจิและสังคม สู่คุณภาพ

ชีวิตทีดี่กว่า ประชาชนมีความ       

พงึพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  คือมี

ค่าเฉล่ีย  3.36

สรุปภาพรวมความพึงพอใจของ

ประชาชนทีม่ีต่อการรักษาความ

สะอาดของเทศบาลเมืองทุง่สง 

จงัหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 

2556 โดยการสุ่มตัวอยา่งจาก

ประชาชนทีเ่ป็นตัวแทนครัวเรือน
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ทีต่ั้งไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

ทีอ่าศัยในเขตเทศบาลเมืองทุง่สง 

จงัหวัดนครศรีธรรมราช โดยแบ่งพืน้ที่

ออกเป็น 18 ชุมชน และ 1 ยา่นการค้า

 ยกเว้นชุมชนบ้านในหวัง เพราะไม่มี

พนักงานกวาดขยะ จ านวน 388 คน 

ผลปรากฏว่าประชาชนมีความพงึ

พอใจต่อการรักษาความสะอาดของ

เทศบาลเมืองทุง่สง จงัหวัด

นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2556 ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.69 โดยสามารถเรียงล าดับ

ความพงึพอใจ 3 อนัดับแรก ได้ดังนี้ 

ความพึงพอใจมากทีสุ่ด  3 อันดับ

แรก (เรียงจากมากไปหาน้อย)
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ทีต่ั้งไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 อนัดับที ่1 ถนนมีความสะอาดมาก

น้อยเพยีงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00

 น. ประชาชนมีความพงึพอใจอยู่ใน

ระดับมาก  คือมีค่าเฉล่ีย  3.79

อนัดับที ่ 2  ถนนมีความสะอาดมาก

น้อยเพยีงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00

 น. และโดยภาพรวมถนนมีความ

สะอาดมากน้อยเพยีงใด ประชาชนมี

ความพงึพอใจอยู่ในระดับมาก  คือมี

ค่าเฉล่ีย  3.73

อนัดับที ่ 3  ภาพรวมการด าเนินงาน

ของเทศบาลด้านการรักษาความ

สะอาด ประชาชนมีความพงึพอใจอยู่

ในระดับมาก  คือมีค่าเฉล่ีย  3.69

430



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ทีต่ั้งไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

อนัดับที ่ 2  ถนนมีความสะอาดมาก

น้อยเพยีงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00

 น. และโดยภาพรวมถนนมีความ

สะอาดมากน้อยเพยีงใด ประชาชนมี

ความพงึพอใจอยู่ในระดับมาก  คือมี

ค่าเฉล่ีย  3.73

อนัดับที ่ 3  ภาพรวมการด าเนินงาน

ของเทศบาลด้านการรักษาความ

สะอาด ประชาชนมีความพงึพอใจอยู่

ในระดับมาก  คือมีค่าเฉล่ีย  3.69

ความคิดเห็นทัว่ไปและข้อเสนอแนะ

จากการส ารวจส่ิงทีป่ระชาชนได้รับ

และเห็นถงึการพฒันาทีช่ัดเจนทีสุ่ด

ของเทศบาลเมืองทุง่สงใน 3 ล าดับแรก

 พบว่า
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ทีต่ั้งไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

ล าดับที่  2  การรักษาความสะอาดบน

ทอ้งถนน คิดเปน็ร้อยละ 23.04

ล าดับที่  3  การแก้ไขปญัหาน้ าทว่ม คิด

เปน็ร้อยละ 8.29

สิ่งที่ประชาชนมีความต้องการให้

เทศบาลเมืองทุ่งสง ปรบัปรงุการ

ด าเนินงานในปตี่อไป

ล าดับที่  1 การแก้ปญัหาการจัดระเบยีบ

จราจร คิดเปน็ร้อยละ 20.29

ล าดับที่  2 การแก้ปญัหาขยะและการ

ดูแลรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล คิด

เปน็ร้อยละ  19.32

ล าดับที่  3 ปรับปรุงถนนไม่ใหเ้ปน็หลุม

เปน็บอ่ คิดเปน็ร้อยละ 13.56
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ทีต่ั้งไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

จดุเด่นของของเขตเทศบาลเมืองทุง่สง

ล าดับที ่ 1 การแกป้ัญหาน้ าท่วม คิด

เป็นร้อยละ 39.24

ล าดับที ่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุน

กจิกรรมกฬีา  การจดักจิกรรมตาม

เทศกาลต่างๆ ตลอดทัง้ปี และให้ภาค

ประชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วม  การรักษา

ความสะอาดบนท้องถนน  การจดัการ

ด้านการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 34.18

ล าดับที ่3 การจดัการด้านการศึกษา 

คิดเป็นร้อยละ 7.59

433



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ทีต่ั้งไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

จดุด้อยของเขตเทศบาลเมืองทุง่สง

ล าดับที ่1 การรักษาความสะอาดและ

จดัการกบัปัญหาขยะและการ

ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลขา่วสาร คิดเป็น 

ร้อยละ 21.18

ล าดับที ่2 การจดัระเบียบจราจร  คิด

เป็นร้อยละ 12.94

ล าดับที ่3 การบริหารจดัการ การ

ด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุง่สง คิด

เป็นร้อยละ 10.59
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ทีต่ั้งไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

2.  สรุปภาพรวมความพงึพอใจของ

ประชาชนที่มีต่อการใหบ้ริการของ

เทศบาลเมือง ทุ่งสง จังหวดั

นครศรีธรรมราช  ประจ าป ี2556 โดย

การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่เปน็

ตัวแทนครัวเรือน ที่อาศัยในเขตเทศบาล

เมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช  

จ านวน 400 คน ที่อยู่ในเขตเทศบาล

เมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช ผล

ปรากฏวา่ประชาชนมีความพงึพอใจต่อ

การด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของ

เทศบาลเมือง    ทุ่งสงในภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง คือมีค่าเฉล่ียเทา่กับ 4.09

 โดยสามารถเรียงล าดับความพงึพอใจ 3 

อันดับแรก ได้ดังนี้

ความพงึพอใจมากที่สุด  3 อันดับแรก 

(เรียงจากมากไปหาน้อย)
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ทีต่ั้งไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

อันดับที ่ 1  เจ้าหน้าทีใ่ห้บริการ

ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ประชาชนมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  คือ

มีค่าเฉล่ีย  4.34

อันดับที ่ 2  เจ้าหน้าทีพู่ดจาสุภาพ 

อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ  การ

วางตัวเรียบร้อยประชาชนมีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือมี

ค่าเฉล่ีย  4.32

อันดับที ่ 3  ความเชื่อมั่นต่อ

เจ้าหน้าทีใ่ห้บริการประชาชนมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  คือ

มีค่าเฉล่ีย  4.31
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ทีต่ั้งไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

เมื่อพจิารณาค่าคะแนนเฉล่ียของ

ความพงึพอใจการให้บริการในแต่ละ

ด้านทัง้ 3 ด้าน ซ่ึงประกอบด้วย ด้านที่

 1 ด้านการให้บริการของพนักงาน 

ด้านที ่2 ด้านกระบวนการขั้นตอนการ

ให้บริการ และด้านที ่3 ด้านส่ิงอ านวย

ความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความ

คิดเห็นเกี่ยวกบัความพงึพอใจการ

ให้บริการในแต่ละด้าน ดังนี้
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ทีต่ั้งไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

ระดับความพงึพอใจการใหบ้ริการ ด้าน

การใหบ้ริการของพนักงาน 

ความพงึพอใจมากที่สุด  3 อันดับแรก 

(เรียงจากมากไปหาน้อย)

อันดับที่  1  เจ้าหน้าที่ใหบ้ริการด้วย

ความซ่ือสัตย์สุจริต ประชาชนมีความพงึ

พอใจอยู่ในระดับมาก  คือมีค่าเฉล่ีย  4.34

อันดับที่  2  เจ้าหน้าที่พดูจาสุภาพ 

อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ  การวางตัว

เรียบร้อย ประชาชนมีความพงึพอใจอยู่

ในระดับมาก คือมีค่าเฉล่ีย  4.32

อันดับที่  3  เจ้าหน้าที่ใหบ้ริการด้วยความ

เปน็ธรรม ประชาชนมีความพงึพอใจอยู่

ในระดับมาก  คือมีค่าเฉล่ีย  4.28
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ทีต่ั้งไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

ระดับความพึงพอใจการให้บริการ 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการ

ให้บริการ

ความพึงพอใจมากทีสุ่ด  3 อันดับ

แรก (เรียงจากมากไปหาน้อย)

อันดับที ่ ขั้นตอนการให้บริการแต่ละ

ขั้นตอน มีความสะดวก รวดเร็ว 

แบบฟอร์มในการยื่นเรือ่งต่างๆ 

ชัดเจนและอ่านเข้าใจง่าย และ

ระยะเวลาในการปฏิบตัิหรือให้บริการ

เรือ่งต่างๆ มีความรวดเร็ว 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก  คือมีค่าเฉลี่ย  4.22
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ทีต่ั้งไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

อันดับที่  2  ขั้นตอนการใหบ้ริการมีระบบ

 ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน 

ประชาชนมีความพงึพอใจอยู่ในระดับมาก

 คือมี

อันดับที่  3  ขั้นตอนการใหบ้ริการมีระบบ

 ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน 

ประชาชนมีความพงึพอใจอยู่ในระดับมาก

  คือมีค่าเฉล่ีย  4.20

ระดับความพึงพอใจการใหบ้รกิาร ด้าน

สิ่งอ านวยความสะดวก 

ความพึงพอใจมากที่สุด  3 อันดับแรก 

(เรยีงจากมากไปหาน้อย)

อันดับที่  1  อาคารสถานที่มีความสะอาด

 ปลอดภยั ประชาชนมีความพงึพอใจอยู่

ในระดับมาก  คือมีค่าเฉล่ีย  4.08
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ทีต่ั้งไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

อนัดับที ่ 2  มีการจดัผังการให้บริการ

และการใช้อาคารไว้ อยา่งชัดเจน

สะดวกเหมาะสม ประชาชนมีความพงึ

พอใจอยู่ในระดับมาก คือมีค่าเฉล่ีย  

4.03ค่าเฉล่ีย  4.21

อนัดับที ่ 3  มีเคร่ืองมือ/อุปกรณ์/ระบบ

ในการบริการข้อมูลสารสนเทศ 

ประชาชนมีความพงึพอใจอยู่ในระดับมาก

  คือมีค่าเฉล่ีย  3.99

ส่ิงที่ประชาชนได้รับและเหน็ถึงการ

พฒันาที่ชัดเจนที่สุดของเทศบาลเมืองทุ่ง

สงในช่วง 1 ปทีี่ผ่านมา 

งานบริการด้านทะเบยีนราษฎร์

ความพึงพอใจมากที่สุด  3 อันดับแรก 

(เรยีงจากมากไปหาน้อย)
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ทีต่ั้งไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

อนัดับที ่ 1  การให้บริการประชาชน 

คิดเป็นร้อยละ 37.50

อนัดับที ่ 2  มีป้ายแนะน าวิธีการใช้

บริการ คิดเป็นร้อยละ 25.00

อนัดับที ่ 3 ท าบัตรประชาชนเร็วขึ้น 

มีความเป็นระเบียบ และมีการน า

เทคโนโลยมีาใช้  คิดเป็นร้อยละ 12.50

ส่ิงทีป่ระชาชนได้รับและเห็นถงึการ

พฒันาทีช่ัดเจนทีสุ่ดของเทศบาลเมือง

ทุง่สงในช่วง 1 ปีทีผ่่านมา 

งานบริการด้านห้องสมุด

ความพงึพอใจมากทีสุ่ด  3 อนัดับแรก 

(เรียงจากมากไปหาน้อย)
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ทีต่ั้งไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

อันดับที่  1  พฒันาด้านสถานที่บริเวณ

หอ้งสมุด คิดเปน็ร้อยละ 45.45

อันดับที่  2  สาธารณสุข คิดเปน็ร้อยละ 

18.18

อันดับที่  3  Internet ที่หอ้งหอ้งสมุด 

ระบบสารสนเทศ และการบริการ

ประชาชนที่มารับบริการ คิดเปน็ร้อยละ 

18.18

ส่ิงที่ประชาชนได้รับและเหน็ถึงการ

พฒันาที่ชัดเจนที่สุดของเทศบาลเมืองทุ่ง

สงในช่วง 1 ปทีี่ผ่านมา 

งานบริการด้านสาธารณสุข

ความพงึพอใจมากที่สุด  3 อันดับแรก 

(เรียงจากมากไปหาน้อย)

อันดับที่  1  เจ้าหน้าที่ใหบ้ริการดี และ

รวดเร็ว คิดเปน็ร้อยละ 52.38

อันดับที่  2  ความสะอาด, งานด้าน

สาธารณสุข คิดเปน็ร้อยละ 15.47 443



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ทีต่ั้งไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

อันดับที่  3  ทกุด้านบริการดี คิดเปน็ร้อย

ละ 7.14

สิ่งที่ประชาชนได้รบัและเหน็ถึงการ

พัฒนาที่ชัดเจนที่สุดของเทศบาลเมือง

ทุ่งสงในช่วง 1 ปทีี่ผ่านมา 

งานบรกิารด้านจัดเก็บภาษี/

ค่าธรรมเนียม

ความพงึพอใจมากที่สุด  3 อันดับแรก 

(เรียงจากมากไปหาน้อย)

ล าดับที่  1 มีช่องทางในการบริการ

หลากหลายมากขึ้น คิดเปน็ร้อยละ 33.33

ล าดับที่  2 กองการศึกษา, การจัด

กิจกรรม การพฒันาด้านสาธารณสุข คิด

เปน็ร้อยละ 16.66
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ทีต่ั้งไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

ส่ิงที่ประชาชนได้รับและเหน็ถึงการ

พฒันาที่ชัดเจนที่สุดของเทศบาลเมืองทุ่ง

สงในช่วง 1 ปทีี่ผ่านมา

งานบรกิารด้านสังคมสงเคราะห์

ความพึงพอใจมากที่สุด  3 อันดับแรก 

(เรยีงจากมากไปหาน้อย)

ล าดับที่  1  ทะเบยีนราษฎร,์ 

สาธารณสุขคิดเปน็รอ้ยละ 35.29

ล าดับที่  2  กองสวัสดิการ และสังคม

สงเคราะห ์คิดเปน็รอ้ยละ 23.52

ล าดับที่  3  การใหบ้รกิารรวดเรว็ คิด

เปน็รอ้ยละ 11.76
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวตัถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไวห้รือระบเุหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบขุั้นตอนทีอ่ยู่

ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที ่5  เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาการจัดเก็บรายไดข้องเทศบาลให้ครบถ้วน ทัว่ถึง และเป็นธรรม

1 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บรายได้

กองคลัง 80,000 8,800 กิจกรรมทีด่ าเนินการมีดังนี้ ด าเนินการแล้วเสร็จ

 1. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การ

ช าระภาษีจ านวน 3 จุด

 2. รถแห่ประชาสัมพันธ์ 1 คร้ัง/

เดือน

 3. ประชาสัมพันธ์การช าระภาษี

ทางสถานีวิทยุชุมชน 1 คร้ัง/เดือน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2557
ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที ่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชมุชนสู่การบริหารจัดการทีด่โีดยทุกภาคีมสี่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่

เทศบาลอัจฉริยะ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวตัถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไวห้รือระบเุหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบขุั้นตอนทีอ่ยู่

ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

 4. แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษี 

1,000 แผ่น

5.ป้ายขอบคุณผู้ช าระภาษีและอื่นๆ 

 - ผู้เสียภาษีรู้และตระหนักใน

หน้าทีใ่นการช าระภาษีประจ าปี

ตรงต่อเวลา

 - ลดการหลีกเล่ียงการเสียภาษี

 - ผลทีไ่ด้รับ คือ ผู้เสียภาษีรู้และ

ตระหนักในหน้าทีใ่นการช าระภาษี

ประจ าปีตรงต่อเวลา

 - ลดการหลีกเล่ียงการเสียภาษี
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวตัถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไวห้รือระบเุหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบขุั้นตอนทีอ่ยู่

ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

2 โครงการจ้างเหมาเอกชนเพือ่

ปฏิบัติงานในการจัดเก็บรายได้

กองคลัง 552,000 515,000  - จา้งเหมาเอกชน จ านวน 5 ราย 

เพือ่ปฏิบัติงานจดัเกบ็ค่าเช่าแผงขาย

ของในตลาดสด ค่ารักษาความ

สะอาดและค่าธรรมเนียมต่างๆ ใน

บริเวณจดุผ่อนผันและบริเวณพืน้ที่

อนุโลมตามถนนสายต่างๆ ในเขต

เทศบาลเมืองทุง่สง

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวตัถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไวห้รือระบเุหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบขุั้นตอนทีอ่ยู่

ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - เทศบาลมีรายได้เพิม่ขึ้น

 - เทศบาลลดภาระค่าใช้จา่ยด้าน

การบริหารงานบุคคล

 - เทศบาลสามารถมจดัเกบ็ค่าเช่า

แผงขายของในตลาดสด ค่ารักษา

ความสะอาด และค่าธรรมเนียมต่างๆ

 ได้ครบถว้น

 - เทศบาลสามารถน าไปวางแผน

พฒันาเพือ่บริหารท้องถิ่นอยา่งมี

ประสิทธิภาพ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวตัถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไวห้รือระบเุหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบขุั้นตอนทีอ่ยู่

ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

3 โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่

ให้บริการข้อมูลแผนทีภ่าษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน

กองคลัง 93,900 82,800  - จา้งเหมาเจา้หน้าทีใ่ห้บริการขอ้มูล

แผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพยสิ์น 

จ านวน 1 คน

 - สามารถให้บริการขอ้มูลแผนทีภ่าษี

ได้อยา่งต่อเนื่อง

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวตัถุประสงค์และเปา้หมายที่

วางไวห้รือระบเุหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบขุั้นตอนทีอ่ยู่

ระหวา่งการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบเุหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

4 โครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์
อาหาร รสพ.เดิม

กองคลัง 55,000           ก่อสร้างปรับปรุงศูนย์อาหาร รสพ.

เดิม โดยด าเนินการดังนี้

 (1) ค่าเช่าทีดิ่นและค่าธรรมเนียม

ต่างๆ ของการรถไฟฯ

 (2) ก่อสร้างปรับปรุงศูนย์อาหาร

 (3) ค่าเช่าอาหารและ

ค่าธรรมเนียมต่างๆ ขงการรถไฟฯ

 (4) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

 - เทศบาลมีรายได้เพิม่ขึ้น

 - ประชาชนมีรายได้เพิม่ขึ้นจาก

การมีศูนย์จ าหน่ายสินค้า OTOP

 อยู่ในระหว่างขออนุมัติเช่า

ทีดิ่นกับการรถไฟแห่ง

ประเทศไทย
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธบิายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที ่6  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมทางการเมอืงการบริหารสู่การพัฒนาเมอืงอย่างยั่งยืน

1 โครงการเลือกต้ังสมาชิกสภา

เทศบาลและผู้บริหารเทศบาล

ส านกัปลัด ฯ 100,000 ไม่ด าเนนิการ (โอนเงินไป

ด าเนนิการกิจกรรมอื่น

2 โครงการพัฒนาเทศบาลเนื่องใน

วันส าคัญต่าง ๆ

ส านกัปลัด ฯ 130,000 60,000       190,000    188,555         ด าเนนิการในกิจกรรมทีส่ าคัญ

ดังนี้

การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าป ี2557
ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที ่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชมุชนสู่การบริหารจัดการทีด่โีดยทุกภาคีมสี่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่

เทศบาลอัจฉริยะ

452



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธบิายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - กิจกรรมบวงสรวงพระพรหม 82,705           1.  จดักิจกรรมพิธีบวงสรวง

พระพรหมและพัฒนาท า

ความสะอาดบริเวณส านกังาน 

 - ด าเนนิกิจกรรมเมื่อวันที ่17

 ตุลาคม 2557 ณ ส านกังาน

เทศบาลเมืองทุง่สง 

 - บรรยากาศก่อนการ

ด าเนนิการโครงการวันพัฒนา

เทศบาลเนื่องในวันส าคัญต่างๆ

 กิจกรรมจดับวงสรวงพระ

พรหมและพัฒนาท าความ

สะอาดบริเวณส านกังาน โดย

คณะผู้บริหารและเจา้หนา้ที่

เทศบาลเมืองทุง่สง และ

ผู้เข้าร่วมโครงการได้เตรียม

ความพร้อมในการด าเนนิพิธี

การบวงสรวงองค์พระพรหม

ด าเนกิารแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธบิายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - กิจกรรมบวงสรวงพระปยิะ

มหาราช

ส านกัปลัดฯ 105,850          2. จดักิจกรรมบวงสรวงพระ

บรมราชานสุาวรีย์พระบาท    

 สมเด็จพระจลุจอมเกล้า

เจา้อยู่หวั (รัชกาลที ่5)

 - จดัพิธีบวงสรวงพระบรมรา

ชานสุาวรีย์พระบาทสมเด็จ

จลุจอมเกล้าเจา้อยู่หวั (ร.5)

กิจกรรมเมื่อวันที ่22 ตุลาคม 

2556

 - ตัดแต่งต้นไม้ และตัดหญ้า

บริเวณสวนหลวงเฉลิมพระ

เกียรติฯ ร.5 เมื่อวันที ่15 

ตุลาคม 2556

ด าเนกิารแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธบิายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้

แสดงออกถึงความจงรักภกัดี

และส านกึในพระมหา

กรุณาธิคุณในองค์สมเด็๗

พระปยิะมหาราชและสวน

หลวง ร.5 มีความสะอาดเปน็

ระเบยีบ ต้นไม้ได้รับการดูแล

รักษาในการตัดแต่งกิ่งและใส่

ปุย๋
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธบิายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

3 โครงการจดังานวันเทศบาล ส านกัปลัด ฯ 50,000 47,925  - จดังานวันเทศบาลเมื่อวันที ่

24 เมษายน 2557 ณ หอ้ง

ประชุมเทศบาลเมืองทุง่สง  มี

กิจกรรมดังต่อไปนี้

 - ท าบญุเล้ียงพระ

 - มอบเกียรติบตัรแก่ผู้ช าระ

ภาษีสูงสุด 10 อันดับ

 - พนกังานเทศบาล,ลูกจา้งมี

ความรักสามัคคีและความ

ผูกพันกันมีขวัญและก าลังใจ

ในการปฏบิติังาน

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

4 โครงการส่งเสริมกระบวนการมี

ส่วนร่วมด้านประชาธิปไตย

งานปอ้งกัน ฯ

ส านกัปลัด ฯ

15,000  - ไม่ได้ด าเนนิการ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธบิายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

5 โครงการจดัประชุมประชาคม

เมืองทุง่สง

งาน

วิเคราะห ์ฯ

กองวิชาการ ฯ

200,000 49,650           ด าเนนิการจดัประชุม

ประชาคมเมืองทุง่สง จ านวน 

2 คร้ัง

 - ครั้งที ่1  เมื่อวันที ่9 เม.ย.

57 ณ หอ้งประชุมเทศบาล

เมือง ทุง่สง 

 - ผลจากการตอบ

แบบสอบถาม โครงการ

ประชุมประชาคมเมืองทุง่สง 

คร้ังที ่1/2557 มีผลดังต่อไปนี้ 

 (1) ด้านเนื้อหาวิชาการ

 ด้านเนื้อหาวิชาการ  ใน

ภาพรวม ค่าเฉล่ีย 4.14 อยู่ใน

ระดับมาก โดยสามารถแยก

เรียงตามล าดับจากมากไปหา

นอ้ย ได้ดังนี้

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธบิายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

1. จากการประชุมประชาคม

ในคร้ังนี้สามารถน าไปใช้ใน

การปรับปรุงและพัฒนาองค์กร

ได้  ค่าเฉล่ีย 4.20 อยู่ใน

ระดับมาก

2. มีส่วนร่วม เช่น ร่วมคิดร่วม

แสดงความคิดเหน็ร่วม

วางแผน ในกระบวนการ

ปรับปรุง และจดัท า

แผนพัฒนาสามป ีค่าเฉล่ีย 

4.14 อยู่ในระดับมาก
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธบิายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

3. มีส่วนร่วม เช่น ร่วมคิด 

ร่วมแสดงความคิดเหน็ร่วม

วางแผนในกระบวนการ

ปรับปรุงและจดัท าแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาค่าเฉล่ีย

 4.13 อยู่ในระดับมาก

4. หวัข้อและเนื้อหา มีความ

เหมาะสมกับสถานการณ์

ปจัจบุนั ค่าเฉล่ีย 4.10 อยู่ใน

ระดับมาก
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธบิายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 (2)  ดา้นวิทยากร

      ด้านวิทยากร ในภาพรวม

 ค่าเฉล่ีย 3.99 อยู่ในระดับ

มาก โดยสามารถแยกเรียง

ตามล าดับจากมากไปหานอ้ย 

ได้ดังนี้

1. สามารถถ่ายถอดความรู้ 

และสร้างความเข้าใจในการ

บรรยาย ค่าเฉล่ีย 4.10 อยู่ใน

ระดับมาก

2. เปดิโอกาสใหซั้กถามหรือ

แสดงข้อคิดเหน็ ค่าเฉล่ีย 4.05

 อยู่ในระดับมาก
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธบิายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

3. สามารถอธิบายหรือตอบ

ข้อซักถามได้อย่างชัดเจนและ

แสดงมุมมองได้อย่าง

กว้างขวางค่าเฉล่ีย 4.03 อยู่

ในระดับมาก

4. ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ใน

หวัข้อทีบ่รรยาย ค่าเฉล่ีย 3.92

 อยู่ในระดับมาก

5. ระยะเวลาในการบรรยายมี

ความเหมาะสม เพียงพอ 

ค่าเฉล่ีย 3.87 อยู่ในระดับมาก
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธบิายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 (3)  ดา้นในภาพรวมความ

พึงพอใจของการบริหาร

จัดการ/สถานที่

   ด้านในภาพรวมความพึง

พอใจของการบริหารจดัการ/

สถานที ่ค่าเฉล่ีย 4.13 อยู่ใน

ระดับมาก โดยสามารถแยก

เรียงตามล าดับจากมากไปหา

นอ้ย ได้ดังนี้

1. สถานทีใ่นการจดัโครงการฯ

 ค่าเฉล่ีย 4.32 อยู่ในระดับ

มาก  

2. การประสานงานและการ

ใหบ้ริการของเจา้หนา้ที ่

ค่าเฉล่ีย 4.14 อยู่ในระดับมาก 
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธบิายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

3. อาหารและเคร่ืองด่ืม  

ค่าเฉล่ีย 4.11 อยู่ในระดับมาก

 4. โสตทัศนปูกรณ์  ค่าเฉล่ีย 

3.98 อยู่ในระดับมาก

- จากการประเมินผู้เข้าร่วม

โครงการทัง้ 3 ด้าน ในการ

ด าเนนิโครงการปรากฏว่า

ผู้เข้าร่วมโครงการประชุม

ประชาคมเมืองทุง่สง คร้ังที่

1/2557  มีความคิดเหน็ใน

ภาพรวม ค่าเฉล่ีย 4.08 อยู่ใน

ระดับมาก  โดยสามารถเรียง

จากมากไปนอ้ยได้ดังนี้    
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธบิายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

1. ด้านที ่1 ด้านเนื้อหาวิชา

การ ค่าเฉล่ีย 4.14 อยู่ใน

ระดับมาก

2. ด้านที ่3  ด้านความพึง

พอใจของการบริหารจดัการ/

สถานที ่ค่าเฉล่ีย 4.13 อยู่ใน

ระดับมาก

3. ด้านที ่2 ด้านเนื้อหา

วิทยากร ค่าเฉล่ีย 3.99 อยู่ใน

ระดับมาก

 - คร้ังที่ 2 ด าเนินการประชุมเมื่อ

วันที่ 1 ก.ย.2557 ณ ลานอเนก 

ประสงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านนา

เหนือ มีวัตถปุระสงค์ เพื่อคัดเลือก

ผู้แทนประชาคมเมืองทุ่งสง จ านวน

 4 คณะ คือ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธบิายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

1. คณะกรรมการพัฒนา

เทศบาล

 2. คณะกรรมการสนบัสนนุ

การจดัท าแผนพัฒนาเทศบาล

 3. คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาล

 4. คณะกรรมการประเมินผล

การปฏบิติัราชการตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบา้นเมืองทีดี่
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธบิายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 ผลการด าเนินงาน

1. คณะกรรมการพัฒนา

เทศบาล

 1.1 ร.ต.ต.ชัยยศ  คงสุวรรณ

 1.2 นายสุจนิต์ สมทรง

 1.3 นายปรารถนา แสงมณี

 1.4 นายวิโรจน ์มณีโชติ

 1.5 นางอนงค์ เกื้อภกัด์ิ

 1.6 นายบญุเสริม มณีฉาย

2. คณะกรรมการสนบัสนนุ

การจดัท าแผนพัฒนาเทศบาล

เมืองทุง่สง

 2.1 ด.ต.สุจริต  ทิพาพงศ์

 2.2 ร.ต.ต.ไวยวุฒิ  จนัทร์ส้ม 

 2.3 นายไพวุฒิ  คงทอง
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธบิายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

3. คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา

 3.1 นายไสว  ชนะคช

 3.2 นางขนษิฏา นาคฤทธิ์

4. คณะกรรมการประเมินผล

การปฏบิติัราชการตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบา้นเมืองทีดี่

 4.1 นายสมเกียรติ บ ารุงภกัด์ิ

 4.2 นายประเสริฐ  สิทธี
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธบิายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนา

เครือข่ายการพัฒนาเมืองทุง่สง

แบบบรูณาการ

งาน

วิเคราะห ์ฯ

กองวิชาการ ฯ

70,000 57,260          อบรมเชิงปฏบิติัการ 

"เครือข่ายสร้างฝายมีชีวิตใน

เมือง"

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธบิายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 - กิจกรรมอบเรมเชิงปฏบิติัการ

เครือข่ายสร้างฝายมีชีวิตในเมือง

57,260            ด าเนนิกิจกรรมเมื่อวันที ่

18-19 สิงหาคม 2557 ณ 

บริเวณข้างชุมทางลดโลกร้อน

สวนพฤกษา

สิรินธร
1. มีเครือข่ายพัฒนาเมืองทุ่งสง

เข้าอบรม 238 คน คิดเป็นร้อย

ละ 119 เกนิเป้าหมาย 38 คน 

คิดเป็น 19% (ทีมจากเรือนจ า

อ าเภอทุ่งสงจ านวน 18 คน 

ปฏิบัติการสร้างฝายมีชีวิตต่ออกี

 1 วัน รวมเป็น 3 วัน และ

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย(ทุ่งสง) 

จ ากดั จ านวน 24 คน เข้าร่วม

อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างฝายมี

ชีวิตเพียง 1 วัน
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธบิายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

2. เครือข่ายพัฒนาเมืองทุง่สง

 จ านวน 29 หนว่ยงาน/องค์กร

 มีส่วนร่วมในกิจกรรม

ปฏบิติัการสร้างฝายมีชีวิตร่วม

เรียนรู้ ร่วมปฏบิติัด้านการ

รักษาระบบนเิวศคลองท่าแพ

3. ขยายเครือข่ายความร่วมมือ

เพิม่ขึ้น ดังนี้
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธบิายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

3.1 มีเครือข่ายพัฒนาจาก อ.

ร่อนพิบลูย์ จ านวน 6 คน 

มาร่วมเรียนรู้และสังเกตการณ์

 เพือ่น าไปใช้สร้างฝายมีชีวิต

ในพืน้ทีต่นเอง ประกอบด้วย 

ท่านเจา้อาวาสวัดถ้ าเขาแดง , 

โต๊ะอิหม่ามและคณะทีมงาน

ภาคประชาชนซ่ึงเปน็ตัวอย่าง

ทีดี่ในการอยู่ร่วมกันอย่าง

สมานฉันท์ระหว่างสองศาสนา
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธบิายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

   3.2 มีเครือข่ายพัฒนาฯ 

จากภาคส่ือมวลชน "ส่ือ

สงขลามหานคร" มาร่วมเรียนรู้

 และเผยแพร่ จ านวน 5 คน 

4. ประหยัดงบประมาณของ

ราชการเปน็จ านวนประมาณ 

12,740 บาท เนื่องจากได้

ประสานความร่วมมือหลาย

ภาคส่วนสนบัสนนุวัสดุ 

อุปกรณ์ ท าใหง้บประมาณของ

เทศบาลทีต้ั่งไว้ คงเหลือ 

12,740 บาท
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธบิายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

หมายเหตุ   เนื่องจากมี

องค์กรสนบัสนนุการจดัอบรม

สัมมนาเชิงปฏบิติัการ

เครือข่ายสร้างฝายมีชีวิตใน

เมือง ดังกล่าว หลายหนว่ยท า

ใหเ้ทศบาลประหยัด

งบประมาณในการจดัอบรม 

ดังนี้

1. องค์กรความร่วมมือ

ระหว่างประเทศแหง่ เยอรมณี

 GIZ Office Bangkok 

สนบัสนนุ อาหารกลางวัน ใช้

บรรจหุบีหอ่เปน็มิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม 1 มื้อ (ข้าวหมก

ไก่หอ่ใบตองฉ แก่ผู้เข้าร่วม

อบรมฯ ในวันที ่18 สิงหาคม 
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธบิายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

 จ านวน 200 หอ่ ราคา หอ่ละ

 50 บาท มูลค่า 10,000 บาท

2. บจก.ผาทองทุง่สง 

สนบัสนนุผลไม้ส าหรับผู้เข้า

อบรมฯ 200 คน จ านวน 2 

วัน (18-19 สิงหาคม 2557)

3. ประธานชุมชนบา้นในหวัง 

สนบัสนนุน้ าอัดลมส าหรับผู้

เข้าอบรมสร้างฝายมีชีวิต 1 ลัง

4. บริษัทปนูซิเมนต์ไทย(ทุง่สง)

 จ ากัด โดยคุณปยิะภทัร 

จนัทร์ตระกูล สนบัสนนุเคร่ีอง

ด่ืมกระปอ๋งประมาณ 1 ลัง
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธบิายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

5. สโมสรไลอ้อนส์

นครศรีธรรมราช สนบัสนนุ

วัสดุสร้างฝายมีชีวิต วัสดุ

การเกษตร คือ มูลวัว 300 

กิโลกรัมๆ ละ 60 บาท 

และขุยมะพร้าม 300 

กิโลกรัมๆ ละ 30 บาท รวม

มูลค่าวัสดุทีส่นบัสนนุ 3,000 

บาท
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  

เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที ่7 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมอืเครื่องใชแ้ละสถานทีป่ฏิบัตงิาน

1 โครงการสรรหาเคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้และสถานทีข่องเทศบาล

เมืองทุง่สงเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน

10,396,800 6,358,600 สรรหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และ

สถานทีข่องเทศบาลเมืองทุง่สงเพือ่

เพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ดังนี้

  ส านักปลัดเทศบาล  ดังนี้ 40,400 ส านักปลัดเทศบาล  ดงัน้ี

1. เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 

LED ขาวด า (30หน้า/นาท)ี 

จ านวน 1 เคร่ือง

งานการ

เจ้าหน้าที่

ส านักปลัด ฯ

13,000 12,700  - เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 

LED ขาวด า (30หน้า/นาท)ี จ านวน

 1 เคร่ือง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

2. เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 

จ านวน 1 เคร่ือง

ส านักปลัด ฯ 32,900 27,700  - เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 

จ านวน 1 เคร่ือง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี  2557
ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที ่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชมุชนสู่การบริหารจัดการทีด่โีดยทุกภาคีมสี่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่

เทศบาลอัจฉริยะ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  

เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

  กองคลัง  ดังนี้ 87,000 กองคลัง  ดงัน้ี

1. เคร่ืองปรับอากาศแบบแยก

ส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า

 36,000 บีทียู พร้อมติดต้ังจ านวน

 2 ตัว

กองคลัง 87,000 87,000  - เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 

ชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 

พร้อมติดต้ังจ านวน 2 ตัว

ด าเนินการแล้วเสร็จ

  กองวิชาการ ฯ  ดงัน้ี 69,900 65,300 กองวิชาการ ฯ  ดงัน้ี

1.  เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED

 ขาวด า (30 หน้า/นาท)ี  จ านวน 

 1 เคร่ือง

กองวิชาการ ฯ 19,900 19,500   - เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED 

ขาวด า จ านวน 1 เคร่ือง

ด าเนินแล้วเสร็จ

2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จอขนาด

ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จ านวน 2 

เคร่ือง

กองวิชาการ ฯ 50,000 45,800  - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จอขนาด   18

 นิ้ว จ านวน 2 เคร่ือง

ด าเนินแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  

เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

   กองสาธารณสุข  ดังนี 90,000 กองสาธารณสุข  ดงัน้ี

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จอขนาด

ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จ านวน 2 

เคร่ือง

กองสาธารณสุข 50,000 45,000  - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จอขนาด 18 

นิ้ว จ านวน 2 เคร่ือง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

2. จ้างเอกชนจัดท าโปรแกรมการ

ออกใบอนุญาตและการจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมสถานประกอบการ

กองสาธารณสุข 45,000 45,000  -  จ้างเอกชนจัดท าโปรแกรมการ

ออกใบอนุญาตและการจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมสถานประกอบการ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

3. รถบรรทุก กองสาธารณสุข 1,758,000  - ไม่ได้ด าเนินการ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  

เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

   กองการศึกษา  ดังนี้ 6,075,900 กองการศึกษา  ดงัน้ี

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จอขนาด

ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จ านวน 3 

เคร่ือง

กองการศึกษา 42,000 42,000  - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จอขนาด 18 

นิ้ว จ านวน 3 เคร่ือง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน

ประมวลผล จอขนาดไม่น้อยกว่า 

18 นิ้ว จ านวน 2 เคร่ือง

กองการศึกษา 50,000 48,700  -  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน

ประมวลผล จอขนาด 18 นิ้ว 

จ านวน 2 เคร่ือง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

3. รถยนต์โดยสารปรับอากาศ 

ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ทีน่ั่ง (ดีเซล)

 ปริมาตรกระบอกสูบ

กองการศึกษา 5,200,000 5,160,000   - รถยนต์โดยสารปรับอากาศ 

ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ทีน่ั่ง (ดีเซล) 

ปริมาตรกระบอกสูบ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

4. เคร่ืองขยายเสียงกลางแจ้งชุด

เคล่ือนย้าย จ านวน 1 ชุด

กองการศึกษา 825,200 825,200  - เคร่ืองขยายเสียงกลางแจ้งชุด

เคล่ือนย้าย จ านวน 1 ชุด

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  

เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

กองสวัสดกิารสังคมฯ ดงัน้ี 504,800  

ครุภัณฑ์ส าหรับศูนย์ส่งเสริม

สวัสดกิารผู้สูงอายุ

1. โต๊ะ - เก้าอี้ คอมพิวเตอร์

กองสวัสดิการ

สังคม

3,000  - ไม่ได้ด าเนินการ

2. โต๊ะ - เก้าอี้ จ านวน 3 ชุด กองสวัสดิการ

สังคม

16,500 16,500  - โต๊ะ - เก้าอี้ จ านวน 3 ชุด ด าเนินการแล้วเสร็จ

3. โต๊ะประชุม ขนาด 6 ฟุต กองสวัสดิการ

สังคม

45,000 45,000  - โต๊ะประชุม ขนาด 6 ฟุต ด าเนินการแล้วเสร็จ

4. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จ านวน 3 

ชุด

กองสวัสดิการ

สังคม

15,000 15,000  - ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จ านวน 3 ชุด ด าเนินการแล้วเสร็จ

5. เคร่ืองปรับอากาศแบบแยก

ส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า

 36,000  บีทียู จ านวน 4 เคร่ือง 

และขนาดไม่น้อยกว่า  บีทียู 

จ านวน 1 เคร่ือง

กองสวัสดิการ

สังคม

207,400 207,400  -  เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน

ชนิดแขวน ขนาด 36,000    บีทียู 

จ านวน 4 เคร่ือง และขนาดไม่น้อย

กว่า  บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  

เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

6. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จอขนาด

ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จ านวน 3 

เคร่ือง

กองสวัสดิการ

สังคม

42,000 42,000  - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จอขนาด 18 

นิ้ว จ านวน 3 เคร่ือง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

7. เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 

จ านวน 1 เคร่ือง

กองสวัสดิการ

สังคม

32,900 32,900  - เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 

จ านวน 1 เคร่ือง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

8. เคร่ืองขยายเสียง จ านวน 1 ชุด กองสวัสดิการ

สังคม

92,300 92,000  -  เคร่ืองขยายเสียง จ านวน 1 ชุด ด าเนินการแล้วเสร็จ

9. ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ ดังนี้

 - ผ้าม่านขนาด 5.00 x 1.50 ม. 

จ านวน 5 ชุด

 - ผ้าม่านขนาด 5.00 x 2.74 ม. 

จ านวน 1 ชุด

 - ผ้าม่านขนาด 3.10 x 2.74 ม.

กองสวัสดิการ

สังคม

54,000 54,000  - ผ้าม่านขนาด 5.00 x 1.50 ม. 

จ านวน 5 ชุด

 - ผ้าม่านขนาด 5.00 x 2.74 ม. 

จ านวน 1 ชุด

 - ผ้าม่านขนาด 3.10 x 2.74 ม.

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  

เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

  กองชา่ง  ดังนี้ 804,075 กองชา่ง  ดงัน้ี

1. อุปกรณ์สนามเด็กและอุปกรณ์

ออกก าลังกายกลางแจ้ง

ประกอบด้วย

  1.1 ชิงช้า 4 ทีน่ั่ง

  1.2 ปีนป่ายเชือก

  1.3 ปีนป่ายสลับ

  1.4 ฉลามหัวค้อนสปริง

  1.5 ม้ากระดก 6 ทีน่ั่ง

  1.6 เคร่ืองเดินสลับไร้น้ าหนักคู่

  1.7 เคร่ืองบริหารต้นขาและ

แกว่งสะโพก

  1.8 เคร่ืองบริหารหน้าท้องแบบ

ผสม

กองช่าง 869,300

 - 

ไม่ได้ด าเนินการ (โอนลดไปต้ังจ่าย

เป็นรายการใหม)่

 - ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต

 - โครงการปรับปรุงอาคาร

ห้องสมุดประชาชน

 - โครงการจัดซ้ือทีดิ่นริมคลองท่า

โหลน
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  

เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

2. เตียงนอน 2 ชั้น ชนิดหนา 

แยกได้ขนาด 3.5 ฟุต จ านวน 20

 ชุด

กองช่าง 100,000 99,800  - เตียงนอน 2 ชั้น ชนิดหนา แยก

ได้ขนาด 3.5 ฟุต จ านวน 20 ชุด 

 - ใช้ในกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของ

สวนพฤกษาสิรินธร

ด าเนินการแล้วเสร็จ

3. เคร่ืองดูดฝุ่น ขนาดบรรจุไม่

น้อยกว่า 25 ลิตร สามารถดูดฝุ่น

และน้ าได้ จ านวน 1 ตัว

กองช่าง 15,000 15,000  - เคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด  25 ลิตร 

สามารถดูดฝุ่นและน้ าได้ จ านวน

 1 ตัว

 -ใช้ในกิจกรรมของสวนพฤกษา

สิรินธร

ด าเนินการแล้วเสร็จ

4. รถจักรยาน ขนาด 20 นิ้ว 

จ านวน 20 คัน

กองช่าง 80,000 80,000  - รถจักรยาน ขนาด 20 นิ้ว ยี่ห้อ 

COMP  รุ่น SKADI จ านวน 20 คัน

 - ใช้ในกิจกรรมของสวนพฤกษา

สิรินธร

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  

เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

5.  รถจักรยาน ขนาด 24 นิ้ว 

จ านวน 20 คัน

กองช่าง 90,000 90,000   - รถจักรยาน ขนาด 24 นิ้ว ยี่ห้อ 

COMP  รุ่น ECLIPSE จ านวน 20 

คัน

 - ใช้ในกิจกรรมของสวนพฤกษา

สิรินธร

ด าเนินการแล้วเสร็จ

6. รถจักรยาน ขนาด 26 นิ้ว 

จ านวน 20 คัน

กองช่าง 178,000 175,000   - รถจักรยาน ขนาด 24 นิ้ว ยี่ห้อ 

WINN  รุ่น TAURUS จ านวน 20 คัน

 - ใช้ในกิจกรรมของสวนพฤกษา

สิรินธร

ด าเนินการแล้วเสร็จ

7. รถจักรยาน ขนาด 12 นิ้ว 

จ านวน 10 คัน

กองช่าง 12,000  - ไม่ได้ด าเนินการ

8. รถจักรยาน ขนาด 14 นิ้ว 

จ านวน 10 คัน

กองช่าง 13,000  - ไม่ได้ด าเนินการ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  

เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

9. รถจักรยาน ขนาด 16 นิ้ว 

จ านวน 10 คัน

กองช่าง 14,000  - ไม่ได้ด าเนินการ

10. เต้นท์นอนขนาด 2 คน 

จ านวน 10 หลัง

 - เต้นท์นอนขนาด 5 คน จ านวน

 4 หลัง

กองช่าง 52,600 52,500  - เต้นท์นอนขนาด 2 คน จ านวน 

10 หลัง เต้นท์นอนขนาด 5 คน 

จ านวน 4 หลัง

 - ใช้ในกิจกรรมของสวนพฤกษา

สิรินธร

ด าเนินการแล้วเสร็จ

11. พัดลมติดฝาพนัง ขนาด 18 

นิ้ว จ านวน 15 ตัว

กองช่าง 22,000 21,975  - พัดลมติดฝาพนัง ขนาด 18 นิ้ว 

จ านวน 15 ตัว

 -ใช้ในกิจกรรมของสวนพฤกษา

สิรินธร

ด าเนินการแล้วเสร็จ

12. พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 22

 นิ้ว จ านวน 6 ตัว

กองช่าง 13,800 13,800  - พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 22 นิ้ว

 จ านวน 6 ตัว

 - ใช้ในกิจกรรมของสวนพฤกษา

สิรินธร

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  

เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

13. เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

 จ านวน 1 เคร่ือง

กองช่าง 32,900 32,900  - เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 

จ านวน 1 เคร่ือง

 -  ใช้ในกิจกรรมของสวนพฤกษาสิ

รินธร

ด าเนินการแล้วเสร็จ

14. เคร่ืองปรับอากาศ ขนาดไม่

น้อยกว่า 36,000 บีทียู ชนิด

แขวนพร้อมติดต้ัง จ านวน 2 

เคร่ือง

กองช่าง 87,000 87,000  - เคร่ืองปรับอากาศ ขนาดไม่น้อย

กว่า 36,000 บีทียู ชนิดแขวนพร้อม

ติดต้ัง จ านวน 2 เคร่ือง

 - ใช้ในกิจกรรมของสวนพฤกษาสิ

รินธร

ด าเนินการแล้วเสร็จ

15. จอรับภาพแบบแขวนมือดึง

ขนาด 150 นิ้ว จ านวน 1 ชุด 

และจอรับภาพ ขนาด 120 นิ้ว 

จ านวน 2 อัน

กองช่าง 31,800 31,800  - จอรับภาพแบบแขวนมือดึงขนาด

 150 นิ้ว จ านวน 1 ชุด และ

จอรับภาพ ขนาด 120 นิ้ว จ านวน 2

 อัน

 - ใช้ในกิจกรรมของสวนพฤกษา

สิรินธร

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขั้นตอนที่

อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย  

เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

16. ถังต้มน้ าสแตนเลส ขนาด 30

 ซม. จ านวน 1 ใบ

กองช่าง 12,000 12,000  - ถังต้มน้ าสแตนเลส ขนาด 30 ซม.

 จ านวน 1 ใบ

 - ใช้ในกิจกรรมของสวนพฤกษา

สิรินธร

ด าเนินการแล้วเสร็จ

17. เคร่ืองขยายเสียง จ านวน 1 

ชุด

กองช่าง 92,300 92,300  - เคร่ืองขยายเสียง จ านวน 1 ชุด

 - ใช้ในกิจกรรมของสวนพฤกษา

สิรินธร

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน

ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ

ให้แก่องค์กรการบริหารชุมชน  

(เสนอโดย 19 ชุมชน)

1,520,000 1,375,000 สนับสนุนงบประมาณให้ชมุชน

จัดกิจกรรม ดงัน้ี

 -  ด้านประเพณี วัฒนธรรม/กีฬา

ชุมชนใน

เขตเทศบาล

เมืองทุง่สง

57,000 57,000  - จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิม

พระชนมพรรษาฯ จ านวน 6 

ชุมชน ดังนี้

ด าเนินการแล้วเสร็จ

แนวทางการพัฒนาที ่8  ส่งเสริมองค์กรชมุชน (อบช.) ทุกองค์การบริหารชมุชน/กลุ่มตา่ง ๆ ให้มสี่วนร่วมในการพัฒนาเมอืงอย่างเขม้แขง็และบูรณาการ

ความร่วมมอืจากทุกภาคส่วน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี  2557
ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที ่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชมุชนสู่การบริหารจัดการทีด่โีดยทุกภาคีมสี่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่

เทศบาลอัจฉริยะ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

10,000           10,000           1. อบช.ตลาดใน

  - ประชาชนในชุมชนตลาดใน 

ได้แสดงความจงรักภักดีต่อ

สถาบันพระมหากษัตริย์ โดยการ

เฉลิมพระเกียรติร่วมกับภาคส่วน

ทีจ่ัดกิจกรรม 

 - ประชาชนร่วมเดิน

เทิดพระเกียรติ 50 คน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

5,000             5,000             2. อบช.หลังโรงพยาบาล

 - เป็นการสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

ถวายพระพรอยู่หัวภูมิพลอดุลย

เดชและแสดงความกตัญญูต่อพ่อ

แม่

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

10,000           10,000           3. อบช.บ้านในหวัง

 - เป็นการสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

ถวายพระพรอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ด าเนินการแล้วเสร็จ

10,000           10,000           4 อบช.สะพานเหล็ก

- ประชาชนในชุมชนร่วมท า

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติจ านวน 

150 คน และ รณรงค์ ลด ละ เลิก

 เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทุกประเภท

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

15,000           15,000           5. อบช.บ้านนาเหนือ

  - ประชาชนในชุมชนร่วม

เทิดพระเกียรติในกิจกรรมวันพ่อ

แห่งชาติกับหน่วยงานราชการ

ต่างๆ 

 - เดินรณรงค์ให้ทุกคนทราบถึง

ภัยและโทษของการด่ืมเหล้าและ

ส่ิงมึนเมาต่างๆ ในวันพ่อแห่งชาติ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

7,000             7,000             6 อบช.บ้านพักรถไฟ

 - ประชาชนทุกหมู่เหล่าในอ าเภอ

ทุง่สง ได้ร่วมกันแสดงออกถึง

ความจงรักภักดีทีม่ีต่อ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 - ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ

ท าบุญตักบาตร เพือ่ถวายเป็น

พระราชกุศลเนื่องในวันมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา

ด าเนินการแล้วเสร็จ

(2) กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 522,000 522,000 จัดงานกิจกรรมวันเด็ก  จ านวน  

18 ชุมชน  ดังนี้

ด าเนินการแล้วเสร็จชุมชนใน

เขตเทศบาล

เมืองทุง่สง
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

35,000           35,000           1. อบช.ยุทธศาสตร์

  - เด็กและเยาวชนในชุมชนและ

ชุมชนใกล้เคียงจะได้มีความรัก 

สามัคคี และได้มีความสุข ความ

สนุกร่ืนเริงมีสุขภาพกายใจทีดี่

ด าเนินการแล้วเสร็จ

32,000           32,000           2. อบช.หมู่บ้านพัฒนา

  - เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วม

แสดงกิจกรรมบนเวที มีดนตรี

และมีการเล่นเกมต่างๆ  ได้

แสดงออกซ่ึงความสามารถของ

ตนเองในทางทีถู่กทีค่วร และเป็น

ทีย่อมรับของสังคม

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ชุมชนใน

เขตเทศบาล

เมืองทุง่สง
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

20,000           20,000           3. อบช.ตลาดใน

 - เด็กและเยาวชนในชุมชนได้

แสดงกิจกรรมบนเวที ร้องเพลง 

ประกวดการละเล่นพืน้บ้าน

 - เด็กและเยาวชนได้แสดงออก

ซ่ึงความสามารถขงอตนเอง

ในทางทีถู่กต้อง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

30,000           30,000           4. อบช.ท่าแพเหนือ

 - เด็ก และเยาวชน ผู้ปกครอง 

และประชาชน ในชุมชนท่าแพ

เหนือ และใกล้เคียง ร่วมกิจกรรม

 300 คน

 - กระตุ้นให้เด้กและเยาวชนได้

ตระหนักถึงความส าคัญของตน

รู้จักหน้าทีเ่ป็นคนดี มีคุณธรรม

ด าเนินการแล้วเสร็จ

494



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

30,000           30,000           5. อบช.หลังโรงพยาบาล

 - เด็กและเยาวชนในชุมชนได้

แสดงกิจกรรมและการแสดงบน

เวที เล่านิทาน ร้องเพลง 

การละเล่นพืน้บ้าน การแสดงจิต

ลีลา เด็กและเยาวชนมีความสุข

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติและได้

แสดงออกซ่ึงความสามารถของ

ตนเองในทางทีถู่กต้อง ตามที่

ชุมชนต้ังเป้าหมายไว้

ด าเนินการแล้วเสร็จ

495



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

           30,000            30,000 6. อบช.เปรมประชา -  ราชบริพาร

 - จัดกิจกรรมวันเด็ก ปลูก

จิตส านึกในเยาวชนในชุมชนรู้จัก

เสียสละ เอื้อเฟือ้เผ่ือแผ่ ต่อเพือ่น

และผู้ใหญ่ในชุมชน 

 - กิจกรรมท าบุญตักบาตร , การ

แสดงของเยาวชน , การแข่งขัน

เกมส์

ด าเนินการแล้วเสร็จ

           35,000            35,000 7. อบช.บ้านในหวัง

 - เด็กรู้รัก สามัคคีในหมู่คณะ 

ร่วมกิจกรรมการแสดงบนเวที ร้อง

เพลงประกวด การละเล่นพืน้บ้าน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

25,000           25,000           8. อบช.เสริมชาติ

  - จัดกิจกรรมวันเด็ก ปลูก

จิตส านึกในเยาวชนในชุมชนรู้จัก

เสียสละ เอื้อเฟือ้เผ่ือแผ่ ต่อเพือ่น

และผู้ใหญ่ในชุมชน 

 - กิจกรรมท าบุญตักบาตร , การ

แสดงของเยาวชน , การแข่งขัน

เกมส์

ด าเนินการแล้วเสร็จ

30,000           30,000           9. อบช.ตะวันออกวัดชัยชุมพล

  - เด็กและเยาวชนมีสุขภาพ ทัง้

ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 

สติปัญญา การร่วมเป็นสมาชิกใน

สังคม ทีดี่มีคุณภาพ มีความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค์ให้กล้าแสดงออก

ในทางทีถู่กต้อง

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

40,000           40,000           10. อบช.ประชาอุทิศ

 - เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน

ได้มีโอกาสแสดงออกในทางที่

ถูกต้องและเหมาะสม เป็นขวัญ

ก าลังใจแก่เด็ก เยาวชน และ

ผู้ปกครอง เกิดความรัก ความ

สามัคคีในชุมชนและก่อให้เกิด

ความร่วมมือทีดี่ระหว่างกัน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

25,000           25,000           11. อบช.สะพานเหล็ก

  -  เด็กและเยาวชนภายในชุมชน

ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม 350 คน

 - เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างใน

การร่วมกิจกรรม

 - ร่วมกิจกรรมปลูกฝังนิสัยด้าน

คุณธรรม จริยธรรม ลด ละ เลิก

เคร่ืองด่ืมมึนเมาทุกประเภท

 - เด็กและเยาวชนมีสุขภาพและ

จิตใจทีดี่

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

30,000           30,000           12. อบช.ตลาดสด

 - ด าเนินการจัดกิจกรรม เพือ่วัน

เสาร์ ที ่11 มกราคม 2557 ณ 

ลานกิจกรรมชุมชนตลาดสด 

(ตลาดต้นยาง)

 - เด็กและเยาวชนในเขตชุมชน

ตลาดสด ร่วมแสดงกิจกรรมบน

เวที มีดนตรี และมีการเล่นเกมส์

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

30,000           30,000           13. อบช.เขาปรีดี

 - จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาและ

นันทนาการของเด็กในชุมชน

 - การแสดงบนเวทีของเด็กใน

ชุมชน

 - มอบของขวัญส าหรับเด็กๆ

 - จัดกิจกรรม ณ บริเวณศาลา

ชุมชนเขาปรีดี

 - เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและ

เยาวชนได้มีโอกาสแสดงออก

ในทางทีถู่กต้องและเหมาะสม

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

30,000           30,000           14. อบช.ทุง่สง -ห้วยยอด

 - เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน

ได้มีโอกาสแสดงออกในทางที่

ถูกต้องและเหมาะสม เป็นขวัญ

ก าลังใจแก่เด็ก เยาวชน และ

ผู้ปกครอง เกิดความรัก ความ

สามัคคีในชุมชนและก่อให้เกิด

ความร่วมมือทีดี่ระหว่างกัน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

20,000           20,000           15. อบช.ท่าแพใต้

 -  เด็กและเยาวชน เข้าร่วม

กิจกรรม 200 คน  ได้แก่ 

กิจกรรมแข่งขันเล่นเกม แข่งขัน

ตอบปัญหา การจัดกิจกรรมปลอด

จากส่ิงเสพติด

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

30,000           30,000           16. อบช.บ้านพักรถไฟทุง่สง

 - เด็กและเยาวชน ได้ร่ืนเริง 

สนุกสนาน เกิดความรัก ความ

สามัคคีในหมู่คณะ มีร่างกาย 

จิตใจและสติปัญญาทีดี่  ร่วม

กิจกรรมหมู่คณะ สามารถอยู่

ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ด าเนินการแล้วเสร็จ

20,000           20,000           17.  อบช.ทุง่สง-นาบอน

 - เด็ก เยาวชน และประชาชนใน

ชุมชนได้ร่วมกิจกรรมมีความ

ร่วมมือร่วมใจจัดกิจกรรม เกิด

ความสามัคคีทีดี่ต่อกันท าใน

ชุมชนต่างๆ  และบริเวณใกล้เคียง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

503



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

30,000           30,000           18. อบช.โดมทองธานี

  - เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน

ได้มีโอกาสแสดงออกในทางที่

ถูกต้องและเหมาะสม เป็นขวัญ

ก าลังใจแก่เด็ก เยาวชน และ

ผู้ปกครอง เกิดความรัก ความ

สามัคคีในชุมชนและก่อให้เกิด

ความร่วมมือทีดี่ระหว่างกัน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

(3) กิจกรรมวันสงกรานต์ ชุมชนใน

เขตเทศบาล

เมืองทุง่สง

439,000 439,000 จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ 

จ านวน 17 ชุมชน ดังนี้

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

40,000        40,000        1. อบช.ประชาอุทิศ

  - จัดกิจกรรมระหว่างวันที ่

12-20 เมษายน 2557 กิจกรรมที่

จัดมีดังนี้

 (1) ร่วมกันท าบุญตักบาตรและ

ท าบุญหมู่บ้าน

 (2) จัดเล้ียงอาหารเพลแด่พระสงฆ์

 (3) รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ

 (4) กิจกรรมวันครอบครัว

 - ผู้สูงอายุได้รับการเอาใจใส่ดูแล

จากลูกหลานมากขึ้น ส่งผลให้มี

สุขภาพจิตทีดี่ มีก าลังใจและมี

ชีวิตทีย่ืนยาว สามารถอยู่ร่วมกับ

ครอบครัวและสังคมได้อย่างมี

ความสุข

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

9,000          9,000          2. อบช.หมู่บ้านพัฒนา

 - ด าเนินกิจกรรมเมื่อวันที ่9 

เมษายน 2557 ณ ทีท่ าการชุมชน

หมู่บ้านพัฒนา ถนนพัฒนาการ 

ต าบลปากแพรก

 - เด็ก เยาวชนและประชาชนใน

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ได้ร่วมกัน

อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีอันดี

งามของไทย ได้รับความรู้ และมี

ส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจทาง

ศาสนา

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

25,000        25,000        3. อบช.บ้านในหวัง

 - ด าเนินกิจกรรมเมื่อวันที ่15 

เมษายน 2557 

 - ประชาชน เด็กและเยาวชนใน

ชุมชนได้มีโอกาสแสดงออกถึง

ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  ท าให้

เกิดความรักสามัคคีและผูกพัน

ระหว่างประชาชนกับผู้สูงอายุใน

ชุมชนและสร้างความอบอุ่นต่อผู้

มีพระคุณ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

30,000        30,000        4. อบช.เขาปรีดี

 - จัดกิจกรรมระหว่างวันที ่10-16

 เมษายน 2557 ณ บริเวณศาลา

ชุมชนเขาปรีดี กิจกรรมทีจ่ัดมีดังนี้

 (1) พิธีกรรมทางศาสนา

 (2) จัดเล้ียงอาหารเพลแด่พระสงฆ์

 (3) สรงน้ าพระพุทธรูปและ

พระสงฆ์

 (4) รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ

 - สร้างขวัญก าลังใจและส่งเสริม

สุขภาพของผู้สูงอายุ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - ส่งเสริมและอนุรักษ์ วัฒนธรรม

 ประเพณีอันดีงามของคนไทยให้

คงอยู่สืบไป สัมพันธภาพอันดี

ระหว่างผู้สูงอายุ ครอบครัว สังคม

 และชุมชน

ความรักความสามัคคีของคนใน

ชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรม
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

20,000        20,000        5. อบช.ทุง่สง -ห้วยยอด

 - จัดกิจกรรมระหว่างวันที ่6-15 

เมษายน 2557 ณ บริเวณชุมชน

ทุง่สง-ห้วยยอด กิจกรรมทีจ่ัดมีดังนี้

 (1) ร่วมกันท าบุญตักบาตรและ

ท าบุญหมู่บ้าน

 (2) จัดเล้ียงอาหารเพลแด่พระสงฆ์

 (3) รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ

 (4) กิจกรรมวันครอบครัว

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

  - สร้างขวัญก าลังใจและส่งเสริม

สุขภาพของผู้สูงอายุ และอนุรักษ์

วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของ

คนไทยให้คงอยู่สืบไป  เสริมสร้าง

สัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้สูงอายุ

 ครอบครัว สังคม และชุมชน
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

20,000        20,000        6. อบช.เสริมชาติ

 - จัดกิจกรรมเมื่อวันที ่11 

เมษายน 2557 ณ กิจกรรมทีจ่ัดมี

ดังนี้

 (1) นิมนต์พระรับบิณฑบาตหน้า

ศาลาชุมชน

 (2) ลงทะเบียนผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้น

ไปเพือ่รดน้ าขอพร

 (3) พิธีทางศาสนาเพือ่เป็นสิริ

มงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทย

 (4) สรงน้ าพระพุทธสิหิงค์

 (5) รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ

 (6) การละเล่น

 (7) แจกของทีร่ะลึก

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - ผู้สูงอายุมในชุมชนมีขวัญและ

ก าลังใจ และช่องว่างระหว่างวัย

และเกิดความสามัคคีของคนใน

ชุมชนมากยิ่งขึ้นเป็นการสืบสาน

ประเพณีไทยทีม่ีมาช้านาน
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

20,000        20,000        7. อบช.ท่าแพใต้

 - จัดกิจกรรมเมื่อวันที ่11 

เมษายน 2557 

 - ประชาชนในชุมชนได้มีความ

สามัคคีทีจ่ะช่วยเหลือซ่ึงกันและ

กัน เข้าร่วมกิจกรรมทุกครัวเรือน 

มีสิตเตือนใจในการอยู่ร่วมกันใน

สังคม มีจิตใจทีดี่งามเอื้ออาทรต่อ

กัน และตระหนักและส านึกทีจ่ะ

รักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

ของชุมชนและประเทศชาติไว้

อย่างยั่งยืนสืบไป

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

30,000        30,000        

8. อบช.หลังโรงพยาบาล

 - จัดกิจกรรมเมื่อวันที ่10 

เมษายน 2557

 - เยาวชน และประชาชนใน

ชุมชนได้เข้าร่วมกิจกรรมทีชุ่มชน

จัดขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน สร้าง

ความผูกพันในครอบครัว ชุมชน 

และเทศบาล ร่วมทัง้เป็นการสืบ

สานประเพณีและวัฒนธรรม

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

25,000        25,000        9 อบช.สะพานเหล็ก

 - จัดกิจกรรมเมื่อวันที ่15 

เมษายน 2557 

 - เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและ

ชาวบ้านภายในชุมชนและ

ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมเป็นการ

อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวัน

สงกรานต์

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

50,000        50,000        10. อบช.บ้านนาเหนือ

 - จัดกิจกรรมเมื่อวันที ่7 เมษายน

 2557 

 - เป็นการแสดงมุทิตาจิตและให้

ความส าคัญแก่ผู้สูงอายุในชุมชน

ซ่ึงเป็นทีเ่คารพนับถือของคนใน

ชุมชนตามวาระแห่งชาติ และ

ห่างไกลจากการด่ืมสุราของเมา

ต่างๆ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

30,000        30,000        
11. อบช.ท่าแพเหนือ

 - จัดกิจกรรมเมื่อวันที ่7 เมษายน

 2557 

  - เป็นการแสดงความกตัญญูต่อ

ผู้สูงอายุ 

 - เด็กและเยาวชนตระหนักและ

เห็นคุณค่าของประเพณีอันดีงาม 

เป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม

 ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติให้

คงอยู่สืบไป 

 - ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 

ครอบครัว และประชาชนทัว่ไป

เข้าร่วมกิจกรรม

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

23,000        23,000        12. อบช.บ้านพักรถไฟ

 - จัดกิจรรมเมื่อวันที ่14 เมษายน

 2557 

 - เป็นการแสดงความกตัญญูต่อ

ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนได้

ตระหนักและเห็นคุณค่าของ

ประเพณีอันดีงาม สืบสาน

ประเพณีอันดีงาม ซ่ึงเป็น

เอกลักษณ์ประจ าชาติให้คงอยู่

สืบไป และได้พบปะท ากิจกรรม

ร่วมกันและเกิดความสนุกสนาน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

30,000        30,000        13. อบช.ตะวันออกวัดชัยชุมพล

 - เป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้

มีพระคุณ และรักษาประเพณีอันดี

งาม ประชาชนในชุมชนได้มี

ความสุข สนุกร่ืนเริง และมีความ

สามัคคีในหมู่คณะ มีความเอื้อ

อาทรต่อผู้อื่น

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

20,000        20,000        14. อบช.ตลาดใน

 - จัดกิจกรรมระหว่างวันที ่9-15 

เมษายน 2557

 - เยาวชนในชุมชนได้มีโอกาส

แสดงถึงความกตัญญูต่อผู้มี

พระคุณ ท าให้เกิดความรักใคร่

และความผูกพันระหว่าง

ประชาชนกับผู้สูงอายุในชุมชน

และสร้างความอบอุ่นในครอบครัว

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

30,000        30,000        15. อบช.เปรมประชา -  ราช

บริพาร

 - จัดกิจกรรมระหว่างวันที ่13-15

 เมษายน 2557 

 - ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วม

ในกิจกรรมของชุมชน ลูกหลาน

ได้หันมาเอาใจใส่ผู้สูงอายุ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

30,000        30,000        16.  อบช.ทุง่สง-นาบอน

 - จัดกิจกรรมเมื่อวันที ่12 

เมษายน 2557 

 - เด็กและเยาวชน ประชาชนใน

ชุมชนได้ร่วมกันท ากิจกรรม 

เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน 

ปลูกฝังให้มีความรัก ความกตัญญู

ต่อบุพการีเป็นสิริมงคล ร่วมกัน

อนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรม

ให้คงอยู่สืบไป

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

12,000        12,000        17. อบช.โดมทองธานี (ท่าแพ)

 - จัดกิจกรรมระหว่างวันที ่12-20

 เมษายน 2557  กิจกรรมทีจ่ัดมี

ดังนี้

 (1) ร่วมกันท าบุญตักบาตรและ

ท าบุญหมู่บ้าน

 (2) จัดเล้ียงอาหารเพลแด่พระสงฆ์

 (3) รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ

 (4) กิจกรรมวันครอบครัว

 - สร้างขวัญก าลังใจและส่งเสริม

สุขภาพของผู้สูงอายุ อนุรักษ์

วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของ

คนไทยให้คงอยู่สืบไป และ

เสริมสร้างสัมพันธภาพอันระหว่าง

 ผู้สูงอายุ ครอบครัว สังคม และ

ชุมชน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

524



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

(4) ประเพณีวันลอยกระทง 145,000 จัดงานประเพณีวันลอยกระทง 

จ านวน  6  ชุมชน ดังนี้

30,000        1. อบช.ทุง่สง-นาบอน

25,000        2. อบช.ยุทธศาสตร์

40,000        3. อบช.ท่าแพใต้

20,000        4. อบช.ทุง่สง-ห้วยยอด

10,000        5. อบช.บ้านพักรถไฟ

20,000        6. อบช.โดมทองธานี(ท่าแพ)

ชุมชนใน

เขตเทศบาล

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก

รัฐบาลงดงานร่ืนเริง

(5) กิจกรรมวันสารทเดือนสิบ จัดงานกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ 

 จ านวน 1  ชุมชน  ดังนี้

20,000 20,000

ชุมชนใน

เขตเทศบาล

เมืองทุง่สง

525



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

20,000 20,000 1. อบช.เปรมประชา -ราชบริพาร

 - จัดกิจกรรมแรม 15 ค่ า

เดือน 10 ณ บริเวณพุทธสถานถ้ า

ตลอด ต.ปากแพรก อ.ทุง่สง

จ.นครศรีธรรมราช

 - จัดกิจกรรมท าบุญเล้ียงพระ 

และอุทิศทานให้แก่บรรพบุรุษผู้

ล่วงลับ เพือ่เป็นการสืทอด

ประเพณี และวัฒนธรรม เด็กและ

เยาวชนให้เห็นความส าคัญทีม่ีต่อ

บรรพบุรุษ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

(6) กิจกรรมการแข่งขันกีฬาชุมชน

สัมพันธ์ (ลานกีฬาต้านยาเสพติด) 

ส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติด

ชุมชนใน

เขตเทศบาล

เมืองทุง่สง

148,000 148,000 จัดการแข่งขันกีฬาภายในชุมชน 

จ านวน 9  ชุมชน  ดังนี้

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

35,000        35,000        1. อบช.เสริมชาติ

 - จัดการแข่งขันกีฬา ระหว่าง

วันที ่15 มีนาคม - 15 เมษายน 

2557 

 - เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ ห่างไกลยาเสริมติด 

และความรักความสามัคคีภายใน

ชุมชน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

10,000        10,000        2. อบช.สะพานเหล็ก

 - จัดการแข่งขันกีฬา ระหว่าง

วันที ่1 พฤศจิกายน - 30 

ธันวาคม 2556

 - เยาวชนในชุมชนใช้เวลาว่างให้

เป็นประโยชน์ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยา

เสพติดและเคร่ืองด่ืมมึนเมา หัน

มาสนใจการเล่นกีฬา

ด าเนินการแล้วเสร็จ

527



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

10,000        10,000        3.  อบช.ตลาดใน

 - จัดการแข่งขันกีฬา ระหว่าง

วันที ่1 มิถุนายน - 30 กรกฏคม 

2557 

 - ส่งเสริมสุขภาพในชุมชนเคารพ

กฎกติกา เด็กและเยาวชนได้ใช้

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และท า

กิจกรรมร่วมกัน 

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

20,000        20,000        4. อบช.ท่าแพเหนือ

 - จัดการแข่งขันกีฬา ระหว่าง

วันที ่15 ธันวาคม 2556 - วันที ่

15 มกราคม 2557

 - ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย มี

ความตระหนักและเห็น

ความส าคัญของการออกก าลัง

กายและการเล่นกีฬา สนับสนุน

ส่งเสริม สร้างจิตส านึกและ

ปลูกฝังการออกก าลังกาย 

 - สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

และรู้จักการสร้างทีมเพือ่

ความส าเร็จ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

529



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

10,000        10,000        5. อบช.บ้านพักรถไฟ

 - จัดการแข่งขันกีฬา ระหว่าง

วันที ่1 มกราคม - 31 มีนาคม 

2557

 - ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย มี

ความตระหนักและเห็น

ความส าคัญของการออกก าลัง

กายและการเล่นกีฬา สนับสนุน

ส่งเสริม สร้างจิตส านึกและ

ปลูกฝังการออกก าลังกาย 

 - สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

และรู้จักการสร้างทีมเพือ่

ความส าเร็จ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

530



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

20,000        20,000        6. อบช.เขาปรีดี

 - จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างวันที่

 15 พฤษภาคม -10 กรกฎาคม 

2557  ณ สนามฟุตบอลชุมชน

เขาปรีดี

 - เป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน

และประชาชนใช้เวลาว่างในการ

เล่นกีฬา เสริมสร้างทักษะทางการ

กีฬาน าไปสู่การแข่งขันในระดับที่

สูงขึ้น

ด าเนินการแล้วเสร็จ

531



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

15,000        15,000        7.  อบช.หลังโรงพยาบาล

 - จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างวันที่

 1 กรกฏาคม - 1 ตุลาคม 2557 

 - เด็กและเยาวชนได้ออกก าลัง

กาย และคลายเครียดจากการเรียน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

532



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

10,000        10,000        8. อบช.ทุง่สง -ห้วยยอด

 - จัดการแข่งขันกีฬา ระหว่าง

เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2557

 - ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้

เวลาว่างในการเล่นกีฬา 

เสริมสร้างทักษะทางการกีฬา

น าไปสู่การแข่งขันในระดับทีสู่งขึ้น

 และส่งเสริมกิจกรรมการสร้าง

สุขภาพของชุมชน

 - เกิดการประสานงานทีดี่ระหว่าง

เด็ก  เยาวชน ผู้ปกครอง 

ประชาชนทัว่ไปและชุมชน และยัง

เป็นการส่งเสริมกิจกรรมการสร้าง

เสริมสุขภาพชุมชน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

18,000        18,000        

9. อบช.โดมทองธานี (ท่าแพ)

 - ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้

เวลาว่างในการเล่นกีฬา 

เสริมสร้างทักษะทางการกีฬา

น าไปสู่การแข่งขันในระดับทีสู่งขึ้น

 - เกิดการประสานงานทีดี่ระหว่าง

เด็ก เยาวชน ผู้ปกครองและชุมชน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

(7) กิจกรรมวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ

ชุมชนใน

เขตเทศบาล

เมืองทุง่สง

40,000 40,000  - จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิม

พระชนพรรษาฯ  จ านวน 4   

ชุมชน  ดังนี้

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

5,000          5,000          1. อบช.หลังโรงพยาบาล

 - จัดกิจกรรมเมื่อวันที ่12 

สิงหาคม 2557 

 - เป็นการสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชินีนาถ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

10,000        10,000        2. อบช.บ้านในหวัง

 - จัดกิจกรรมเมื่อวันที ่12 

สิงหาคม 2557 

 - เป็นการสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชินีนาถ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

10,000        10,000        3. อบช.สะพานเหล็ก

 - จัดกิจกรรมเมื่อวันที ่12 

สิงหาคม 2557 

 - ส่งเสริมใช้ชาวบ้านรู้สึกส านึก

ในพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จ

พระบรมราชีนีนาถ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

15,000        15,000        4. อบช.บ้านนาเหนือ

 - จัดกิจกรรมเมื่อวันที ่12 

สิงหาคม 2557 

 - เป็นแสดงความเคารพเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่

ตลอดไป

 - ปลูกฝังความจงรักภักดีต่อ

สถาบันพระมหากษัตริย์และให้คง

อยู่ตลอดไปและได้มีส่วนร่วมใน

การท ากิจกรรมเลิกสุรา ยาเสพติด

และของมึนเมาต่างๆ ในวันเฉลิม

พระชนมพรรษาของสมเด็จ

พระบรมราชินีนาถ (วันแม่

แห่งชาติ) อย่างพร้อมเพรียง

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

(8) กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ชุมชนใน

เขตเทศบาล

เมืองทุง่สง

90,000 90,000 จัดเคร่ืองอุปโภคบริโภคส าหรับใช้

ในการตักบาตรในวันที ่1 มกราคม

  จ านวน  3  ชุมชน  ดังนี้

ด าเนินการแล้วเสร็จ

20,000 20,000 1. อบช.ตลาดใน

 - ด าเนินการเมื่อวันที ่31 

ธันวาคม 2557

 - ชุมชนร่วมอนุรักษ์ประเพณี

วัฒนธรรมอันดีงาม

 - มีความสามัคคีในหมู่คณะ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

50,000 50,000 2. อบช.ตลาดสด

 - ด าเนินการเส่ือวันที ่1 มกราคม

 2557 ณ ลานกิจกรรมชุมชน

ตลาดสด (ตลาดต้นยาง)

 - จัดกิจกรรมการแสดงบนเวที 

การแลกเปล่ียนของขวัญ การอวย

พรซ่ึงกันและกัน

 - ประกวดร าวงเวียนครก ณ ลาน

กิจกรรมตลาดสด (ตลาดต้นยาง)

 - ประชาชนในชุมชนได้ร่วม

อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาติ

และปลอดแอลกอฮอล์ในวันขึ้น

ปีใหมี่

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

20,000 20,000 3. อบช.ตะวันออกวัดชัยชุมพล

 - ประชาชนในชุมชนตะวันออก

วัดชัยชุมพล มีความร่วมมือ ร่วม

ท ากิจกรรมวันขึ้นปีใหม่กันอย่าง

มากมาย ร่วมกิจกรรมท าบุญตัก

บาตร

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

(9) กิจกรรมแห่ผ้าพระบฎ (แห่ผ้า

ขึ้นธาตุ)

-  อบช.ยุทธศาสตร์

อบช.

ยุทธศาสตร์

20,000 20,000  - ด าเนินการในวันที ่7-8 

กุมภาพันธ์ 2557 

  วันที ่7 ก.พ. 57 ณ บริเวณ

ศาลาชุมชนยุทธศาสตร์ 

  วันที ่8 ก.พ.57 เดินทางไปวัด

พระธาตุเมืองนครศรีธรรมราช

 - จัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 1. การท าบุญเล้ียงพระ

 2. การจัดสมโภชผ้าพระบฎ ภาค

กลางคืน

 3. การแสดงบนเวที การแสดง

ของเยาวชน ให้รู้พิษภัยจากการ

ด่ืมเหล้า

 4. การน าผ้าไปห่มพระธาตุ

 - สืบทอดประเพณี และ

วัฒนธรรมทีสื่บทอดกันมาในชุมชน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

541



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

(10) กิจกรรมเข้าค่ายเด็กและ

เยาวชนดนตรี กีฬา ภาษา ศิลปะ

(อบช.หมู่บ้านพัฒนา)

อบช.

หมู่บ้าน

พัฒนา

39,000 39,000  - ด าเนินจัดกิจกรรมในวันที ่7-9 

เมษายน 2557 จัดค่ายเยาวชน ณ

 ศาลเจ้าซ าปอกง(หลวงพ่อโต) 

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ต าบลปาก

แพรก อ าเภอทุง่สง จังหวัด

นครศรีธรรมราช

 - เด็กและเยาวชนเข้าร่วม

กิจกรรม 50 คน และพีเ่ล้ียง 10 

คน

 - เด็กรู้จักความสามัคคีในหมู่คณะ

 ท ากิจกรรมร่วมกัน รู้จัก

แสดงออก ตามกาลเทศะ 

ตลอดจนได้รับความรู้ด้านต่างๆ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

2 โครงการส ารวจข้อมูล จปฐ. งานพัฒนา

ชุมชน

กอง

สวัสดิการ

สังคม

50,000         200,000 250,000      70,992  - จัดเก็บข้อมูลพืน้ฐาน เพือ่ให้

ข้อมูลทีถู่กต้องครบถ้วนและ

สมบูรณ์ในการน าไปใช้ประโยชน์

และได้น ามาเปรียบเทียบกับ

เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าในช่วงปีและ

เพือ่ให้ หน่วยงานราชการ องค์กร

เอกชน ประชาชน มีข้อมูลใน

เบือ้งต้น ในการวางแผนแก้ไข

ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตใน

ด้านต่างๆ ได้ตรงตามเป้าหมาย

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - จากการประเมินความรู้ :การ

ทดสอบก่อนและหลังการอบรม 

โดยใช้แบบทดสอบจ านวน 5 ข้อ 

ข้อละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 5 

คะแนน 

พบว่า: ก่อนการอบรมผู้เข้ารับ

การอบรมมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการส ารวจ จปฐ.คะแนน

เฉล่ีย0.62

หลังการอบรมผู้เข้ารับการอบรม

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ส ารวจ จปฐ.คะแนนเฉล่ีย 0.79
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

แสดงให้เห็นว่าผู้เข้ารับการอบรม 

หลังได้รับความรู้จากการอบรม

เร่ืองความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การส ารวจ จปฐ.มีความรู้ เพิม่

มากขึ้น

  - จากการประเมินผู้เข้าร่วม ใน

การด าเนินโครงการส ารวจ จปฐ. 

ประจ าปี 2557ปรากฏว่าผู้เข้าร่วม

โครงการมีความคิดเห็นใน

ภาพรวม ค่าเฉล่ีย 3.17อยู่ใน

ระดับมากโดยสามารถเรียงจาก

มากไปน้อย

ได้ดังนี้
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

1. ด้านที ่2 ด้านวิทยากรค่าเฉล่ีย 

3.26 อยู่ในระดับมาก

2. ด้านที ่1 ด้านเนื้อหาวิชาการ

ค่าเฉล่ีย 3.23 อยู่ในระดับมาก

3. ด้านที ่3 ด้านความพึงพอใจ

ของการบริหารจัดการ/สถานที่

ค่าเฉล่ีย 3.02 อยู่ในระดับมาก

 - ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ใน

เขตเทศบาลเมืองทุง่สง จ านวน 19

 ชุมชน  ได้ทัง้หมด 1,536 

ครัวเรือนจ าแนกตามชุมชนได้ดังนี้
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

 1. ชุมชนตลาดใน  จ านวน 47 เล่ม

2. ชุมชนบา้นพกัรถไฟ  จ านวน 37 เล่ม

3. ชุมชนเสริมชาติ  จ านวน 138 เล่ม

4. ชุมชนสะพานเหล็ก  จ านวน 72 เล่ม

5. ชุมชนเขาปรีดี  จ านวน220 เล่ม

6. ชุมชนทา่แพเหนือ จ านวน 113 เล่ม

7. ชุมชนยุทธศาสตร์ จ านวน 24 เล่ม

 8. ชุมชนประชาอุทศิ  จ านวน 36 เล่ม

9. ชุมชนหลังโรงพยาบาลทุ่งสง จ านวน

 24 เล่ม

10. ชุมชนหมู่บา้นพฒันา จ านวน 130 

เล่ม
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

11. ชุมชนทา่แพใต่ จ านวน 110 เล่ม

12. ชุมชนบา้นในหวงั จ านวน 102 เล่ม

13. ชุมชนทุ่งสง-นาบอน จ านวน 225 

เล่ม

14. ชุมชนตะวนัออกวดัชัยชุมพล 

จ านวน 22 เล่ม

15. ชุมชนโดมทองธานี จ านวน 33 เล่ม

16. ชุมชนทุ่งสง-หว้ยยอด จ านวน 83 

เล่ม

17. ชุมชนตลาดสด จ านวน20 เล่ม

18. ชุมชนบา้นนาเหนือ จ านวน 50 เล่ม

19.ชุมชนเปรมประชาจ านวน50เล่ม
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2557

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีว่างไว้หรือระบุเหตผุลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย 

 เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

3 โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการ

ชุมชน

งานพัฒนา

ชุมชน

กอง

สวัสดิการ

สังคม

10,000  - ไม่ได้ด าเนินการ
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