
ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

ให้มปีระสิทธิภาพและไดม้าตรฐานสามารถเขา้ถึงไดง้่าย สะดวกในการใชป้ระโยชน์
1 โครงการจ้างเหมาเอกชนบันทึก

ข้อมูลโปรแกรมระบบบัญชี

คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (e-laas)

กองคลัง 469,500 456,000      - จ้างเหมาเอกชน 5 ราย เพือ่

ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลเข้า

ฐานข้อมูลในระบบบัญชี

คอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-laas) 

ครบทุกระบบย่อย ระหว่างวันที ่1

 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 

2558

 - เทศบาลมีฐานข้อมูลถูกต้อง 

สามารถใช้งานบนระบบได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี  2558

ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที ่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชมุชนสู่การบริหารจัดการทีด่โีดยทุกภาคีมสี่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความ

เปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ

แนวทางการพัฒนาที ่1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและเพ่ือการบริการประชาชนของเทศบาลและของชมุชน
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

และหน่วยงานในสังกดัเทศบาล

เมืองทุ่งสง

215,000 380,000 595,000.00 571,425.72 พัฒนาศักยภาพบคุลากรและหนว่ยงานใน

สังกดัเทศบาล

เมอืงทุ่งสง ดังนี้

ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - กจิกรรมสนับสนุนทุนการศึกษา ส านักปลัด ฯ 5,000  -  - ไม่ได้ด าเนินการ

(ไม่มีผู้ขอรับทุนการศึกษา)

โอนค่าบ ารุงสันนิบาต

  - กจิกรรมพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรและหน่วยงานในสังกดั

เทศบาลเมืองทุ่งสง (โครงการ

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

และการพัฒนาตามแนว

พระราชด าริ)

ส านักปลัด ฯ 150,000 380,000 530,000 518,155.72  - จัดอบรม พนักงานเทศบาล ,พนักงานครู 

และพนักงานจ้าง เมือ่วนัที ่17-18 ตุลาคม 2558

 ณ สวนพฤกษาสิรินธร กิจกรรมทีด่ าเนินการ

ดังต่อไปนี้

 - วนัศุกร์ที ่17 ตุลาคม 2557

- การบรรยายเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และแนวพระราชด าริ โดย นายสุวฒัน์ เทพ

อารักษ์   อดีตเลขาธกิาร กปร.

ด าเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าป ี 2558
ภายใต้ยทุธศาสตร์ที่  4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสูก่ารบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลีย่นแปลง

สูเ่ทศบาลอัจฉริยะ

แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการท างานเฉพาะด้านและท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ

แบบมุง่ผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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 างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ

แบบมุง่ผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี

 - เสวนาเร่ืองการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียงในด้านต่างๆ โดย นายชัช

ชัย ภวูิชยสัมฤทธิ์  ที่ปรึกษาด้านการ

ประสานงานโครงการส านกังาน กปร.,

เทศบาลปลายพระยา จ.กระบี ่,  ชุมชนบาง

โรง จ.ภเูกต็

 - วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557

- การบรรยายเร่ืองยุทธศาสตร์ เกีย่วกบั

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงและการน าไปสู่

การปฏบิติั  โดย ผู้อ านวยการส านกัศึกษาฯ

และขยายผล ส านกังาน กปร .และ

ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารฯ

 - การบรรยายเร่ืองพัสดุและ

การเบกิจ่าย โดย ผอ.ตรวจเงิน แผ่นดิน

ภมูภิาคที่ 14 นครศรีฯ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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 างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ

แบบมุง่ผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี

1. ด้านเน้ือหาวชิาการในภาพรวม 

ค่าเฉล่ีย 3.83 อยู่ในระดับมาก โดย

สามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหา

น้อย ได้ดังนี้

1. จากการเขา้ร่วมโครงการอบรมฯ ใน

คร้ังนี ้ท่านคิดว่าสามารถเทิดทูนและ

พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริยไ์ด้ 

ค่าเฉล่ีย 4.37 อยู่ในระดับมาก              

        

2. ความพึงพอใจในการฟังการบรรยาย

เร่ืองปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงและแนว

พระราชด าริ      ค่าเฉล่ีย 3.96 อยู่ใน

ระดับมาก
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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 างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ

แบบมุง่ผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี

 3. จากการเขา้ร่วมโครงการอบรมฯใน

คร้ังนี ้ท่านคิดว่าสามารถพัฒนาความรู้

และความเขา้ใจ ตลอดจนแลกเปล่ียน

เรียนรู้หลักการและประสบการณ์ในทาง

ปฏิบัติเกี่ยวกบัการพัฒนาตามแนว

พระราชด าริ และหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียงให้เป็นประโยชน์ต่อ

ตนเองและชุมชนต่อไป ค่าเฉล่ีย 3.87 อยู่

ในระดับมาก 

4. ความพึงพอใจในการฟังการบรรยาย

เร่ืองการประยกุต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงในด้านต่างๆ ค่าเฉล่ีย 3.80 อยู่ใน

ระดับมาก          
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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 างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ

แบบมุง่ผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี

5. ความพึงพอใจในการฟังการบรรยายเร่ือง

ยทุธศาสตร์ เกีย่วกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และการน าไปสู่การปฏิบัติ  ค่าเฉล่ีย 3.69 อยูใ่น

ระดับมาก  6. จากการเข้าร่วมโครงการอบรมฯ 

ในคร้ังนี ้ท่านคิดวา่สามารถเสริมสร้างและพัฒนา

เครือข่ายการเรียนรู้และการขับเคล่ือนการ

พัฒนาตามแนวพระราชด าริและปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  ในเขตชุมชนเทศบาล 

ระหวา่งพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 

พนักงานจ้างด้วยกัน และกับผู้ปฏิบัติงานในภาค

ส่วนอืน่ๆได้ ค่าเฉล่ีย 3.63 อยูใ่นระดับมาก    

7. ความพึงพอใจในการฟังการบรรยายเร่ือง

เร่ืองพัสดุและการเบิกจ่ายเงิน ค่าเฉล่ีย 3.52  

อยูใ่นระดับมาก       
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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 างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ

แบบมุง่ผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี

 - กจิกรรมอบรมด้านการ

ประเมินผล

งานวิจยัฯ

กองวิชาการฯ

40,000 40,000  - ด าเนินการจดัโครงการอบรมด้านการ

ประเมินผล (อบรมเชิงปฏิบัติการประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกจิการ

บ้านเมืองที่ดี ประจ าปี 2557 และจดัท า

ค ารับรองการปฏิบัติราชการเทศบาลเมือง

ทุ่งสง 2558) จ านวน 5  วัน โดยแยกตาม

กลุ่มเปูาหมาย 

1. วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 จ านวน 10

 คน (ส านักปลัด)         2. วันที่ 12 

พฤษภาคม 2558 จ านวน 15 คน (กอง

คลัง)

3. วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 จ านวน 24

 คน (กองช่าง),(กองสาธารณสุข),(กอง

สวัสดิการ)

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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 างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ

แบบมุง่ผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี

4. วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 จ านวน 23

 คน (กองวิชาการ),(กองการศึกษา),(กอง

ช่างสุขา)

5. วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 จ านวน 44

 คน (รวมทั้ง 8 กอง) 

ผลการประเมินผล

ด้านระดับการเรียนรู้ในภาพรวม ค่าเฉล่ีย 

3.68 อยู่ในระดับปานกลางโดยสามารถ

แยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้

ดังนี้

1. มีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองนี ้หลัง 

การอบรม ค่าเฉล่ีย 3.82 อยู่ในระดับปาน

กลาง

2. จากการเขา้ร่วมอบรมในคร้ังนีส้ามารถ

พัฒนาบุคลากรด้านการประเมินผลและ

รายงานผล
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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 างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ

แบบมุง่ผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี

การปฏบิติัราชการ ตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารจัดการบา้นเมอืงที่ดี และ

สามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏบิติังานได้

อย่างมปีระสิทธิภาพได้ ค่าเฉล่ีย 3.79 อยูใ่น

ระดับปานกลาง

3. จากการเข้าร่วมอบรมในคร้ังนีส้ามารถ

เพิ่มความรู้เกีย่วกบัตัวชีว้ัดตามแบบประเมนิ

มาตรฐานการปฏบิติัราชการและนเิทศ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประจ าป ี2558 

ค่าเฉล่ีย 3.67  อยูใ่นระดับปานกลาง

4. ความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองนี ้กอ่น การ

อบรม ค่าเฉล่ีย 3.46 อยูใ่นระดับปานกลาง

สรุปหลงัจากการอบรมเสร็จสิน้ผู้เขา้รับ

การอบรม มคีวามรู้ความเขา้ใจในเรื่องน้ี

เพ่ิมขึน้เปน็อยา่งดี
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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 างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ

แบบมุง่ผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี

 - กจิกรรมอบรมให้ความรู้

ระเบียบปฏิบัติอยา่งโปร่งใสเพื่อ

เสริมสร้างธรรมาภิบาลที่ดี

งานนิติการ

กองวิชการฯ

20,000 13,270  - ด าเนินกจิกรรมอบรมให้ความรู้

ระเบียบปฏิบัติงานอยา่งโปร่งใสเพื่อ

เสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวันพุธที่

 26 สิงหาคม 2558 ณ อาคารด ารงธรร

มาภิบาล ศูนยผู้์สูงอายบุ้านนาเหนือ 

เทศบาลเมืองทุ่งสง

ผลการประเมินผล

 - ด้านเน้ือหาวชิาการในภาพรวม 

ค่าเฉล่ีย 3.66  อยู่ในระดับมาก โดย

สามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหา

น้อย ได้ดังนี้

1. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็นและแลกเปล่ียนความรู้และ

ประสบการณ์ระหว่างอบรมและวิทยากร 

ค่าเฉล่ีย 4.05  อยู่ในระดับมาก

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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 างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ

แบบมุง่ผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี

2. ท่านมีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัเร่ือง

พระราชบัญญัติขอ้มูลขา่วสารทาง

ราชการแกป่ระชาชนได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ ค่าเฉล่ีย 3.57  

อยู่ในระดับมาก

3. ท่านมีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัเร่ือง

พระราชบัญญัติเร่ืองว่าด้วยความรับผิด

ทางละเมิดเจา้หน้าที่ พ.ศ. 2539 ค่าเฉล่ีย

 3.37 อยู่ในระดับมาก

2 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

ของผู้น าชุมชน สมาชิกองค์กรและ

สภาชุมชนที่เกี่ยวขอ้ง

กองสวสัดิการ ฯ 1,300,000 100,000 1,400,000 1,397,500          - ด าเนินการฝึกอบรมในวันที่ 30 

มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมเทศบาล

เมืองทุ่งสง 

 - ทัศนศึกษาดูงานในวันที่ 2-7 กมุภาพันธ์

 2558 จดัอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาล

เมืองทุ่งสง 

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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 างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ

แบบมุง่ผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี

และทัศนศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

 ภาคใต้ ภาคกลาง 

ภาคตะวนัตกและภาคตะวนัออก เฉียงเหนือ  

ประกอบด้วย จังหวดั

สุราษฎร์ธานี จังหวดัชุมพร จังหวดันครปฐม 

กรุงเทพมหานคร จังหวดัลพบุรี จังหวดั

เพชรบูรณ์ จังหวดัประจวบคีรีขันธ ์จังหวดั

นครราชสีมา จังหวดัราชบุรี จังหวดัหนองคาย 

จังหวดัขอนแก่นและจังหวดัเลย

 - ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและทัศนศึกษาในคร้ังนี้

ได้แก่ ผู้น าชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่

เทศบาล  จ านวน 290 คน  

ผลการประเมินผล

 - ด้านเนือ้หาวชิาการ ในภาพรวม ค่าเฉล่ีย 4.28

 อยูใ่นระดับมาก  โดยสามารถแยกเรียง

ตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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 างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ

แบบมุง่ผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี

1. จากการฝึกอบรมในคร้ังนีส้ามารถ

เพิ่มพูนทักษะการพัฒนาชุมชนให้กบัผู้น า

ชุมชนและสมาชิกสภาองค์กรที่เกี่ยวขอ้ง

ได้ ค่าเฉล่ีย 4.34 อยู่ในระดับมาก  

2. เนือ้หาในการอบรมในคร้ังนีส้ามารถ

น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ค่าเฉล่ีย 4.27

 อยู่ในระดับมาก  

3. การฝึกอบรมในคร้ังนีส้ามารถน า

ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองบทบาทผู้น า

ชุมชนกบัการพัฒนา สู่ประชาคมอาเซียน 

ไปประยกุต์และปฏิบัติใช้ในการบริหาร

ชุมชนได้ ค่าเฉล่ีย 4.24  อยู่ในระดับมาก
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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 างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ

แบบมุง่ผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี

 - ด้านสถานที่ศึกษาดูงานในคร้ังนี ้ใน

ภาพรวม ค่าเฉล่ีย 4.16 อยู่ในระดับมาก 

โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมาก

ไปหาน้อย ได้ดังนี้

1. การศึกษาดูงาน เร่ืองการก าจดัขยะ

อยา่งเป็นระบบ จ.เพชรบูรณ์ ค่าเฉล่ีย 

4.22 อยู่ในระดับมาก

2. การศึกษาดูงาน ณ วัดตาลเจด็ยอด 

นมัสการหลวงพ่อโต อ.กยุบุรี จ.

ประจวบคีรีขนัธ์ ค่าเฉล่ีย 4.21  อยู่ใน

ระดับมาก

3. การศึกษาดูงาน ณ วัดผาซ่อนแกว้ อ.

เขา้ค้อ จ.เพชรบูรณ์ ค่าเฉล่ีย 4.20  อยู่ใน

ระดับมาก
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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 างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ

แบบมุง่ผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี

4. การศึกษาดูงาน  ณ สวนโมกขพลาราม

 อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ค่าเฉล่ีย 4.13  

อยู่ในระดับมาก

5. การศึกษาดูงาน ศูนยส่์งเสริมและ

พัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) ณ 

ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมือง จงัหวัด

นครราชสีมา ค่าเฉล่ีย 4.04  อยู่ในระดับ

มาก

ความรู้ความเข้าใจ/และประโยชน์ที่

ได้รับในการศึกษาดูงานในสถานที่ต่าง

1. การศึกษาดูงาน ณ สวนโมกขพลาราม 

อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

 - ได้เขา้ถงึหลักธรรมะของ

พระพุทธศาสนาได้อยา่งแท้จริง และ

สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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 างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ

แบบมุง่ผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี

2. การศึกษาดูงาน เร่ืองการก าจดัขยะ

อยา่งเป็นระบบ จ.ลพบุรี

- ได้เรียนรู้วิธีการจดัการขยะอยา่งเป็น

ระบบ ซ่ึงได้เห็นถงึกระบวนการมีส่วนร่วม

ระหว่างเทศบาลและชุมชนในการ

ช่วยเหลือกนั ซ่ึงชุมชนจะรณรงค์ให้คนใน

ชุมชนร่วมกนัคัดแยกขยะ เพื่อให้เทศบาล

ได้จดัเกบ็ เพื่อลดกระบวนการท างานใน

การแยกขยะ ซ่ึงท าให้เทศบาลท างานได้

อยา่งง่ายและประสบความส าเร็จในเร่ือง

ของการก าจดัขยะอยา่งเป็นระบบ 

 - จะน าความรู้ที่ได้รับจากาการศึกษาดู

งานเร่ืองการจดัการขยะอยา่งเป็นระบบ 

มาพัฒนาคนในชุมชนของตนเองเพื่อให้

คัดแยกขยะ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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 างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ

แบบมุง่ผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี

ไปในทิศทางเดียวกัน เพือ่ให้ลดกระบวนการให้

เทศบาลในการจัดเก็บขยะได้อยา่งรวดเร็วและ

เป็นระบบ

- ได้น าตัวอยา่งการ รีไซเคิล (Recycle) ขยะที่

เหลือใช้มาผลิตเป็นกระเป๋า หมวก และของใช้

ต่างๆได้ ซ่ึงสามารถสร้างรายได้ให้กับคนใน

ชุมชนได้เป็นอยา่งดี 

3. การศึกษาดูงาน ศูนยส่์งเสริมและพัฒนา

อาชีพการเกษตร  (พืชสวน) ณ ต าบลโคกกรวด 

อ าเภอเมือง จังหวดันครราชสีมา

  - สามารถน าความรู้เร่ืองการปลูกผัก โดยไม่ใช้

ดินมาปรับใช้ในการปลูกผักสวนครัวเพือ่

สามารถลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้

 - ได้น าความรู้ในการปลูกผักโดย ไม่ใช้ดินมา

ถ่ายทอดให้กับสมาชิกชุมชนได้ปฏิบัติเพือ่จะได้

ปลูกผักสวนครัวไวรั้บประทานเองเพือ่จะได้ผัก

ปลอดสารพิษ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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 างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ

แบบมุง่ผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี

3 โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร

เพื่อการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง

กองวิชาการฯ 25,000 55,000       80,000           77,345  - กจิกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวน

เพิ่มคุณภาพการจดัท ารายงานผลการ

ปฏิบัติงาน ตามแผนพัฒนาเทศบาล 

ประจ าปี 2557

สถานที่และระยะเวลาด าเนินการ

- ด าเนินการเมือ่วันที่ 24 ตุลาคม 2557  

กองช่างสุขาภิบาล ณ ห้องประชุมเล็ก

เทศบาลเมืองทุ่งสง

- ด าเนินการเมือ่วันที่ 31 ตุลาคม 2557 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ณ ห้อง

ประชุมเล็กเทศบาลเมืองทุ่งสง

- ด าเนินการเมือ่วันที่ 3 พฤศจกิายน 

2557 ส านักปลัดเทศบาล  ณ ห้องประชุม

เล็กเทศบาลเมืองทุ่งสง

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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 างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ

แบบมุง่ผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี

 - ด าเนินการเมือ่วนัที ่4 พฤศจิกายน 2557 

กองคลัง ณ ห้องประชุมเล็กเทศบาลเมืองทุง่สง

- ด าเนินการเมือ่วนัที ่5 พฤศจิกายน 2557 กอง

สวสัดิการสังคม ณ ห้องประชุมเล็กเทศบาล

เมืองทุง่สง

- ด าเนินการเมือ่วนัที ่7 พฤศจิกายน 2557 กอง

วชิาการและแผนงาน ณ ห้องประชุมเล็ก

เทศบาลเมืองทุง่สง

- ด าเนินการเมือ่วนัที ่10 พฤศจิกายน 2557 

กองช่าง ณ ห้องประชุมเล็กเทศบาลเมือง     

ทุง่สง

- ด าเนินการเมือ่วนัที ่11 พฤศจิกายน 2557 

กองการศึกษา ณ ห้องประชุมเล็กเทศบาลเมือง

ทุง่สง

- ด าเนินการเมือ่วนัที ่12 พฤศจิกายน 2557 

โรงเรียน 6 โรง สังกัดเทศบาลเมืองทุง่สง ณ 

ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุง่สง
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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 างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ

แบบมุง่ผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี

กิจกรรมทีด่ าเนินการแบ่งเป็น 2 กิจกรรม 

ได้แก่ 

1) กิจกรรมอบรมทบทวนความรู้เกีย่วกับ

หลักการและแนวทางการติดตามและ

ประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล

และการจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม วทิยากรบรรยายความรู้ แนะน าการ

จัดท ารายงานการติดตามประเมินผลโครงการ

แบบฟอร์ม PE และแบบฟอร์มความก้าวหน้า   

PM ยกตัวอยา่งโครงการ ซักถามและแนะน า

วธิกีารเขียนรายงานตามแบบ PEและPM

2) กิจกรรมฝึกปฏิบัติการจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินโครงการตามแผนด าเนินงานประจ าปี 

(โดยวธิกีารแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ)

 -  ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 79 คน คิดเป็น

ร้อยละ 96 
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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 างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ

แบบมุง่ผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี

 - จากการประเมินผลการเข้าร่วมโครงการเพิม่

ศักยภาพบุคลากรเพือ่พัฒนาการติดตาม

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุง่สง 

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนเพิม่

คุณภาพการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน

ตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปี 2557   

ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความคิดเห็น ใน

ด้านความรู้และความเข้าใจ ในภาพรวมค่าเฉล่ีย

 3.83 อยูใ่นระดับมาก โดยสามารถแยกเรียง

ตามล าดับ  จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้

(1) การติดตามประเมินผลโครงการแบบฟอร์ม 

PE และแบบฟอร์มความก้าวหน้า PM สามารถ

น าไปใช้ในการปฏิบัติงานในการรายงานผลการ

ปฏิบัติงานได้อยา่งถูกต้อง ค่าเฉล่ีย 3.98 อยูใ่น

ระดับมาก
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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 างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ

แบบมุง่ผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี

(2) ระดับความรู้ความเข้าใจของท่านเกีย่วกับ

การประเมินผลสัมฤทธิข์องโครงการเพือ่

ขับเคล่ือนยทุธศาสตร์ (แบบฟอร์ม PE)และ

เกีย่วกับการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ

เพือ่การขับเคล่ือนยทุธศาสตร์ (แบบฟอร์ม PM)

 ค่าเฉล่ีย 3.69 อยูใ่นระดับมาก

- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลได้รับ

ความรู้ในการอบรมในคร้ังนีเ้ป็นแนวทางในการ

ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ในคร้ังต่อไป 

เนือ่งจากคณะกรรมการชุดนี ้เป็น

คณะกรรมการทีรั่บการแต่งต้ังใหม่
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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 างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ

แบบมุง่ผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี

4 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจดัการองค์กรเทศบาล

เมืองทุ่งสง

งานวิจยัฯ กอง

วิชาการฯ

200,000  - ไม่ได้ด าเนินการ

(เนือ่งจากไม่ได้บรรจไุว้ใน

เทศบัญญัติ)

5 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร

แม่บ้าน สตรีเทศบาลเมืองทุ่งสง

กองสวัสดิการ

สังคม

40,000 10,000 50,000 50,000  - ด าเนินกจิกรรมระหว่างวันที่ 7-9 

สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเทศบาล

เมืองทุ่งสง , อ.ชะอวด ,

อ.หัวไทร และจงัหวัดพัทลุง

ผลการด าเนินงาน

 - ผู้เขา้ร่วมโครงการ จ านวน 80 คน 

สมาชิกมีความรู้ ความเขา้ใจในบทบาท

หน้าที่ การเขา้ถงึบริการของรัฐ รวมกลุ่ม

ท ากจิกรรมและด าเนินชีวิตตามแนวทาง

เศรษฐกจิพอเพียง

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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 างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ

แบบมุง่ผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี

100,000 12,000 120,000 111,000  - จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล ส ารวจข้อมูลล

ภาคสนาม โครงการ/กิจกรรมส าคัญของเทศบาล

เมืองทุง่สง ประจ าปี 2558 มีรายละเอียด ดังนี้

ด าเนินการแล้วเสร็จ

100,000 99,000 โครงการประจ าเดอืนตลุาคม 2557 

1. โครงการการจดังานประเพณีชกัพระ

2. โครงการเทศบาลพบสภาชมุชนประจ าป ี2557

3. โครงการฝึกอบรมเพือ่พฒันาองค์ความรู้ ตาม

แนวปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและการพฒันา

ตามแนวพระราชด าริ

4. โครงการ วนัพฒันาเทศบาลเนือ่งในวนัส าคัญ

ต่างๆ กจิกรรมจดัพธิบีวงสรวงพระบรมราชานสุาว

รียพ์ระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจา้อยูห่วั 

(พระปยิะมหาราช) และดูแลรักษาต้นไม้

5. โครงการ วนัพฒันาเทศบาลเนือ่งในวนัส าคัญ

ต่างๆ กจิกรรมจดับวงสรวงพระพรหมและพฒันา

ท าความสะอาดบริเวณส านกังาน

6 โครงการจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล ส ารวจ

ข้อมูลลภาคสนาม โครงการ/กิจกรรม

ส าคัญของเทศบาลเมืองทุง่สง ประจ าปี 

2558

กองวิชาการฯ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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 างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ

แบบมุง่ผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการประจ าเดอืนพฤศจกิายน 2557

1. เพิม่ศักยภาพบคุลากรเพือ่พฒันาการติดตาม

ประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาลเมอืงทุง่สง กจิกรรม

 อบรมเชงิปฏบิติัการทบทวนเพิม่คุณภาพการจดัท า

รายงานผลการปฏบิติังานตามแผนพฒันาเทศบาล 

ประจ าป ี2557

2. โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการชมุชน

3. โครงการส่งเขา้ร่วมแขง่ขนักฬีานกัเรียนองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่แหง่ประเทศไทย (จดัส่ง

นกักฬีา-กรีฑา ทมีเทศบาลเมอืงทุง่สง เขา้ร่วม

แขง่ขนักฬีานกัเรียนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

แหง่ประเทศไทย 

รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ คร้ังที ่32 ประจ าปี

การศึกษา 2557 “ลิกอร์เกมส์”)

4. โครงการสร้างฝายมชีวีติ

5. โครงการอบรมวชิาการ ทศันศึกษาดูงานและ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ของกองทนุหลักประกนัสุขภาพ 

เทศบาลเมอืงทุง่สง
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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 างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ

แบบมุง่ผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการประจ าเดอืนธนัวาคม 2557

1. โครงการการบริหารจดัการน้ าแบบบรูณาการ

สาขาลุ่มน้ าตรังและลุ่มน้ ายอ่ยคลองทา่ดี กจิกรรม 

ประชาสัมพนัธก์ารบริหารจดัการน้ าเชงินเิวศน ์

(ฝายคืนชวีติ) ของเทศบาลเมอืงทุง่สง

2. โครงการจดัการแขง่ขนักฬีาร่วมกบัหนว่ยงาน

องค์กรอืน่ (การแขง่ขนัวอลเลยบ์อลยวุชน “เอสโค

ลา”รุ่นอายไุมเ่กนิ 16 ป ีชงิชนะเลิศแหง่ประเทศ

ไทย คร้ังที ่25 ประจ าป ี2557 รอบคัดเลือก

ตัวแทนภาคใต้)  

3. โครงการการจดังาน 5 ธนัวามหาราช ประจ าป ี

2557

4. โครงการการจดังานประเพณีลอยกระทง 

ประจ าป ี2557

5. โครงการศูนยเ์รียนรู้ชมุทางลดโลกร้อน ทุง่สง 

(กจิกรรมค่ายเด็กรักษป์าุในเมอืง คร้ังที ่1)
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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 างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ

แบบมุง่ผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการประจ าเดอืนมกราคม 2558

1. โครงการการจดังานวนัเด็กแหง่ชาติ ประจ าป ี

2558

2. โครงการขบัเคล่ือนสมชัชาพลังแผ่นดินเอาชนะยา

เสพติด

3. โครงการเครือขา่ยเฝูาระวงัอาหารสะอาด 

รสชาติอร่อยในเขตเทศบาลเมอืงทุง่สง

4. โครงการการจดังานประเพณีวนัขึน้ปใีหม ่

ประจ าป ี2558

5. โครงการพฒันาขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดั

เทศบาลเมอืงทุง่สง (กจิกรรมการพฒันาการจดัการ

เรียนรู้เนน้ทกัษะกระบวนการคิดเพือ่ยกระดับผง

สัมฤทธิท์างการเรียน O-NET 

6. โรงเรียนในสังกดัเทศบาลเมอืงทุง่สง)
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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 างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ

แบบมุง่ผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการประจ าเดอืนกุมภาพันธ ์2558

1. โครงการเครือขา่ยเฝูาระวงัความปลอดภยัจาก

การใชผ้ลิตภณัฑ์สุขภาพภายในชมุชน

2. โครงการจดัการแขง่ขนักฬีาร่วมกบัหนว่ยงาน

หรือองค์กรอืน่ (การจดัการแขง่ขนัวอลเลยบ์อล

ยวุชน “แอร์เอเชยี รุ่นอายไุมเ่กนิ 14 ป ีคร้ังที ่24 

ชงิชนะเลิศแหง่ประเทศไทย ประจ าป ี2557  ชงิ

ถว้ยประทานทลูกระหมอ่มหญิงอบุลรัตนร์าชกญัญา

สิริวฒันาพรรณวดี”)

3. โครงการน้ าด่ืมสะอาด น้ าด่ืมปลอดภยัด้วยการ

รณรงค์และตรวจตู้น้ าหยอดเหรียญ ในเขตเทศบาล

เมอืงทุง่สง

4. โครงการเพิม่ศักยภาพอาสาสมคัรสาธารณสุข 

(อสม.)และทศันศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขมลูฐาน 

 ประจ าป ี2558

5. โครงการรวมพลังขบัเคล่ือนอาหารปลอดภยั 

ปราศจากการปนเปือ้น ตลาดสดเทศบาลเมอืงทุง่สง
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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 างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ

แบบมุง่ผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี

โครงการประจ าเดอืนมนีาคม 2558

1. โครงการจดัท าผังและแผนชมุชนแบบมส่ีวนร่วม 

ประจ าปงีบประมาณ 2558 เทศบาลเมอืงทุง่สง

2. โครงการฝึกอบรมและทศันศึกษาดูงานของผู้น า

ชมุชนและสมาชกิสภาองค์กรชมุชนทีเ่กีย่วขอ้ง

3. โครงการเมอืงสีขาว หวัใจสีเขยีว กจิกรรม 

มหกรรมและต่อต้านยาเสพติดเพือ่เฉลิมพระเกยีรติ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

เนือ่งในโอกาสทรงเจริญพระชนมาย ุ60 พรรษา  

4. โครงการศูนยพ์ฒันาคุณภาพชวีติและส่งเสริม

อาชพีผู้สูงอายเุทศบาลเมอืงทุง่สง

5. โครงการสานสายใย ด้วยใจอาสา

โครงการประจ าเดอืนเมษายน 2558

1. โครงการทศันศึกษาธรรมผู้สูงอายุ

2. โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

3. โครงการประชมุประชาคม
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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 างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ

แบบมุง่ผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี

4. โครงการพฒันากจิกรรมส่งเสริมการทอ่งเทีย่วใน

อ าเภอทุง่สง "กจิกรรม ขนมจนีหมอ้ยกัษ์"

5.โครงการรวมพลรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพเนือ่งใน

วนัอาสาสมคัรสาธารณสุขแหง่ชาติ 

โครงการประจ าเดอืนพฤษภาคม 2558 

1. โครงการแขง่ขนั E-GAT ยกน้ าหนกัชงิชนะเลิศ

แหง่ประเทศไทยชงิถว้ยพระราชทาน 

2. โครงการจดังานวนัเทศบาล

3. โครงการชมุชนนา่อยู ่ชมุชนสุขภาวะ โดย

เครือขา่ยอนรัุกษค์ลอง

4. โครงการพฒันาศักยภาพการดูแลผู้ปวุยของ

อาสาสมคัรฉกุเฉนิการแพทย์

5. โครงการรณรงค์และปอูงกนัไขเ้ลือดออกในเขต

เทศบาลเมอืงทุง่สง

โครงการประจ าเดอืนมถุินายน 2558

1. การส ารวจความพงึพอใจของผู้รับบริการ งาน

บตัรประจ าตัวประชาชนและทะเบยีนราษฏร
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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 างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ

แบบมุง่ผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี

2. การประเมนิความพงึพอใจของผู้มาใชบ้ริการ

สวนพฤกษาสิรินธร

3. กจิกรรมส ารวตจความคิดเหน็ของผู้มาใชต้ลาดสด

เทศบาลเมอืงทุง่สง

4. โครงการจดังานวนัส าคัญทางศาสนา(วนัวสิาขบู

ชา)

5. โครงการอบรมเชงิปฏบิติัการประเมนิผลสัมฤทธิ์

ของการปฏบิติัราชการตามหลักเกณฑ์แลหะวธิกีาร

บริหารกจิการบา้นเมอืงทีดี่ ประจ าป ี2557 และ

จดัท าค ารับรองการปฏบิติัราชการ

โครงการประจ าเดอืนกรกฏาคม 2558

1. กจิกรรมรวมพลเครือขา่ยอนรัุกษค์ลองเทศบาล

เมอืงทุง่สง(คลองตม)

2. กจิกรรมเผยแผ่บทบาทการคุ้มครองผู้ใชบ้ริการ

ทางการเงินและความรู้ทางการเงินแกห่วัหนา้ส่วน

งาน บคุลากรฯ

3.โครงการพฒันาศักยภาพการดูแลผู้ปวุยของ

อาสาสมคัรฉกุเฉนิการแพทย์
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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 างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ

แบบมุง่ผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี

4. โครงการอบรมผู้น าทางศาสนพธิี

5. โครงการจดัการแขง่ขนักฬีาเด้ก เยาวชน และ

ประชาชน (กจิกรรมการจดัการแขง่ขนักฬีากลุ่ม

นกัเรียนและบคุลากรทางการศึกษาโรงเรียนใน

สังกดัเทศบาลเมอืงทุง่สง)

โครงการประจ าเดอืนสงิหาคม ประจ าป ี2558 

1. กจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติ รวมใจภกัด์ิ อนรัุกษ์

ส่ิงแวดล้อม เฉลิมพระเกยีรติฯ

2. โครงการชมุชนไร้ถงั

3. โครงการเวทปีระชาคมจดัท าแผนสุขภาพชมุชน

และโครงการของกองทนุหลักประกนัสุขภาพเทศ

ยาลเมอืงทุง่สง

4. โครงการส่งเสริมและพฒันาเครือขา่ยการพฒันา

เมอืงทุง่สงแบบบรูณาการ กจิกรรมอบรมเชงิ

ปฏบิติัการวางแผนพฒันาเทศบาลเมอืงทุง่สง
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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 างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ

แบบมุง่ผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี

 - กจิกรรมจดัเกบ็ ส ารวจ 

ภาคสนามโดยทอดแบบสอบถาม

และบันทึกขอ้มูลประมวลผล

ความพึงพอใจในการปฎิบัติงาน

ของบุคลากรเทศบาลเมืองทุ่งสงฯ

12,000 โครงการประจ าเดอืนกันยายน 

 - การส ารวจผลความพงึพอใจในการปฏบิติังาน

ของบคุลากรเทศบาลเมอืงทุง่สง ประจ าป ี2558  มี

ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 761 คน ซ่ึงมผีลการ

ประเมนิผล ดังนี้

  - จากการประเมนิผลความพงึพอใจในการ

ปฏบิติังานของบคุลากรเทศบาลเมอืงทุง่สงใน

ภาพรวม  ได้ค่าเฉล่ีย  3.87 อยูใ่นระดับมาก โดย

สามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหานอ้ย ได้

ดังนี้

1. ทา่นรักและภมูใิจในต าแหนง่หนา้ทกีารงานที่

ปฏบิติัอยูใ่นขณะนี ้ค่าเฉล่ีย 4.32 อยูใ่นระดับมาก

2. ผู้บงัคับบญัชาของทา่นมคีวามเปน็กนัเองยอมรับ

ฟงัความคิดเหน็และขอ้เสนอแนะต่างๆจาก

ผู้ร่วมงานเปน็อยา่งดี ค่าเฉล่ีย 4.31 อยูใ่นระดับมาก

3. ความสะดวกในการเดินทางจากทีพ่กัเพือ่มา

ปฏบิติังานทีห่นว่ยงานของทา่น ค่าเฉล่ีย 4.22 อยู่

ในระดับมาก
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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 างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ

แบบมุง่ผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี

4. ลักษณะงานทีท่า่นปฏบิติัอยูเ่ปน็งานทีท่า่นถนดั 

ค่าเฉล่ีย 4.17 อยูใ่นระดับมาก

5. ลักษณะงานทีท่า่นปฏบิติัอยูน่ีม้คีวามปลอดภยั

ต่อสุขภาพร่างกายและความมัน่คงในหนา้ทีก่ารงาน

เมือ่ทา่นได้ ค่าเฉล่ีย 4.10 อยูใ่นระดับมาก

6. งานทีท่า่นได้รับมอบหมายเหมาะสมกบัความรู้

ความสามารถของทา่น ค่าเฉล่ีย 4.06 อยูใ่นระดับ

มาก

7. ทา่นสามารถแบง่เวลาในการท างาน เวลาส่วนตัว 

เวลาครอบครัว และสังคมได้อยา่งเหมาะสม 

ค่าเฉล่ีย 4.00 อยูใ่นระดับมาก

8. มแีสงสวา่ง/การระบายอากาศในสถานที่

ปฏบิติังาน ค่าเฉล่ีย 3.97 อยูใ่นระดับมาก

9. หนว่ยงานของทา่นมกีารเตรียมพร้อมต่อสภาวะ

ฉกุเฉนิและภยัพบิติัในสถานทีป่ฏบิติังาน ค่าเฉล่ีย 

3.96 อยูใ่นระดับมาก

10. การท างานของทา่นไมเ่ปน็อปุสรรคต่อการ

ด าเนนิชวีติครอบครัว ค่าเฉล่ีย 3.95 อยูใ่นระดับมาก
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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 างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ

แบบมุง่ผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี

10. การท างานของทา่นไมเ่ปน็อปุสรรคต่อการ

ด าเนนิชวีติครอบครัว ค่าเฉล่ีย 3.95 อยูใ่นระดับมาก

11. งานทีท่า่นปฏบิติัอยูส่ามารถส่งเสริมใหเ้กดิ

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ เพือ่พฒันางาน

หนว่ยงานของทา่นและผู้บงัคับบญัชาใหค้วาม

ชว่ยเหลือเมือ่ทา่นมปีญัหาทัง้ในเร่ืองงานและเร่ือง

ส่วนตัวและ เพือ่นร่วมงานมสัีมพนัธภ์าพทีดี่ต่อกนั

ค่าเฉล่ีย 3.92 อยูใ่นระดับมาก

12. ปริมาณงานทีท่า่นได้รับมอบหมายเหมาะสมกบั

เวลาทีท่า่นต้องปฏบิติั ค่าเฉล่ีย 3.91 อยูใ่นระดับมาก

13. แสงสวา่ง/การระบายอากาศในสถานที่

ปฏบิติังาน ค่าเฉล่ีย 3.87 อยูใ่นระดับมาก

14. สถานทีป่ฏบิติังานของทา่นมบีรรยากาศและ

ส่ิงแวดล้อมทีดี่ เหมาะแกก่ารปฏบิติังาน ค่าเฉล่ีย 

3.86 อยูใ่นระดับมาก
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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 างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ

แบบมุง่ผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี

15. วสัดุอปุกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ

ในการปฏบิติังาน ทนัสมยัเพยีงพอและเหมาะสม 

ค่าเฉล่ีย 3.78 อยูใ่นระดับมาก

16. เพือ่นร่วมงานในหนว่ยงานของทา่นมกีาร

ประสานงานในการปฏบิติัหนา้ทีด้่วยดีทกุเร่ือง 

ค่าเฉล่ีย 3.84 อยูใ่นระดับมาก

17. ความสะดวกในการเดินทางจากทีพ่กัเพือ่มา

ปฏบิติังานทีห่นว่ยงานของทา่น ค่าเฉล่ีย 3.82 อยู่

ในระดับมาก

18. ในรอบปทีา่นมโีอกาสใชสิ้ทธลิาพกัตามความ

จ าเปน็ เชน่ ลากจิ ลาปวุย และการหยดุลาพกัผ่อน

ประจ าป ีค่าเฉล่ีย 3.70 อยูใ่นระดับมาก

19. ทา่นพอใจในหลักเกณฑ์การบริหารค่าตอบแทน

 ในรูปของเงินเดือน ส่ิงจงูใจผลประโยชนอ์ืน่ๆ 

รวมถงึสวสัดิการของหนว่ยงานเปน็ไปอยา่ง

เหมาะสมและยติุธรรม ค่าเฉล่ีย 3.68 อยูใ่นระดับ

มาก
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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 างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ

แบบมุง่ผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี

20. เมือ่ทา่นแสดงความคิดเหน็ต่อเพือ่นร่วมงาน

และผู้บงัคับบญัชาจะรับฟงัความคิดเหน็ของทา่น

และน าไปประกอบการตัดสินใจในการปฏบิติังาน 

ค่าเฉล่ีย 3.66 อยูใ่นระดับมาก

21. มโีอกาสและได้รับการสนบัสนนุใหเ้ขา้ร่วม

อบรมดูงาน สัมมนา และศึกษาต่อเพือ่เพิม่พนู

ความรู้และประสบการณ์ ค่าเฉล่ีย 3.64 อยูใ่น

ระดับมาก

22. ทา่นมเีวลาออกก าลังกายเพือ่สุขภาพอยา่ง

เหมาะสม ค่าเฉล่ีย 3.61 อยูใ่นระดับมาก

23. ทา่นมส่ีวนร่วมในการตัดสินใจในการก าหนด

ทศิทางการด าเนนิงานของหนว่ยงาน ค่าเฉล่ีย 3.53 

  อยูใ่นระดับมาก

24. การเล่ือนขัน้เล่ือนระดับในหนว่ยงานของทา่น

เปน็ไปตามเกณฑ์ และมคีวามยติุธรรม ค่าเฉล่ีย 

3.51  อยูใ่นระดับมาก

25. ในรอบปทีา่นมโีอกาสใชสิ้ทธทิีพ่งึมไีด้รับการ

ชดเชย ด้านการเงิน และอืน่ๆ เมือ่เจบ็ปวุยหรือทุ

พลภาพอนัเนือ่งมาจากการปฏบิติังาน  ค่าเฉล่ีย 

3.39 อยูใ่นระดับมาก
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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 างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ

แบบมุง่ผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี

7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริการประชาชน

ส านักปลัดฯ 634,400 352,000 ด าเนนิการจดักจิกรรมเพิม่ประสิทธภิาพการบริการ

ประชาชน มดัีงนี้
ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - กจิกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริการประชาชน

ส านักปลัดฯ 218,400 156,000  - ด าเนินการการจา้งเหมาเอกชนเพื่อ

ปฏิบัติงานให้บริการประชาชนในส านัก

ปลัดเทศบาล จ านวน 2 คน

 - ให้การต้อนรับ ค าแนะน า แกผู้่มารับ

บริการเทศบาลเมืองทุ่งสงในด้านต่างๆ 

พร้อมบันทึกขอ้มูลในระบบสารสนเทศของ

เทศบาลเกี่ยวกบัเอกสารทางราชการเพื่อ

ความสะดวกในการค้นหา โดยด าเนินการ

จา้งเอกชน จ านวน 2 คน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

426



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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 างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ

แบบมุง่ผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี

 - กจิกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานพัฒนาชุมชนเทศบาล

เมืองทุ่งสง

กองสวัสดิการฯ 98,000 98,000  - ด าเนินการจดัเกบ็ขอ้มูลปัญหาความ

ต้องการของประชาชน พร้อมบันทึกขอ้มูล

เพื่อจดัเกบ็ไว้เป็นฐานขอ้มูส าหรับน าไปใช้

ประโยชน์ในการแกไ้ขปัญหาท้องถิ่นของผู้

บริหารงานเทศบาลพร้อมสรุปรายงานผล

การปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบ โดยจา้ง

เหมาเอกชน ด าเนินการจ านวน 1 คน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - กจิกรรมจา้งเหมาจดัเกบ็ขอ้มูล

พื้นฐานในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง

กองสวัสดิการฯ 98,000 98,000  - ด าเนินการจา้งเหมาบุคคล จ านวน 1 

คน ในการจดัเกบ็ บันทึก และประมวล

ขอ้มูลพื้นฐานของชุมชนในเขตเทศบาล

เมืองทุ่งสง จ านวน 1 ชุมชน/เดือน จ านวน

 12 เดือน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย

  เพ่ืออธบิายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 3  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการสือ่สารเพ่ือการพัฒนางานและพัฒนาชมุชนให้มปีระสิทธภิาพ และลดขัน้ตอนปฏบิัตงิาน

1 โครงการจา้งทีป่รึกษาพัฒนาระบบการ

ส่ือสารเพือ่สร้างการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

งาน

ประชาสัมพันธ์ฯ

กองวิชาการ ฯ

500,000 500,000  - ด าเนินกจิกรรม ดังนี้ ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.1 กจิกรรมศึกษาความต้องการและ

ความคิดเห็นของประชาชนในการมี

ส่วนร่วมเพือ่พัฒนาเทศบาลเมืองทุง่สง

 - ก ำหนดกรอบแนวคิดและออกแบบ
เคร่ืองมือในกำรรวบรวมข้อมูลฯ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

 1.2 กจิกรรมจดัต้ังและพัฒนา

เครือขา่ยภาคประชาชนในการมีส่วน

ร่วมพัฒนาเทศบาลเมืองทุง่สง

งาน

ประชาสัมพันธ์ฯ

กองวิชาการ ฯ

 - ด าเนินการส่ือสารเพือ่สร้างการมีส่วนร่วม

ผ่านส่ือสร้างการมีส่วนร่วมผ่านส่ือการแถลง

ข่าว จ านวน 2 คร้ัง ด าเนินการแล้ว 1 คร้ัง 

รายละเอียดดังนี้

 1. จัดแถลงข่าวกิจกรรมเทศบาลขนมจีน

หม้อยักษ์ เมื่อวนัที ่19 มีนาคม 2558  ณ 

ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุง่สง ผู้เข้าร่วม

จ านวน 173 คน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าป ี 2558

ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที่  4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชมุชนสูก่ารบริหารจัดการที่ดโีดยทุกภาคีมสี่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลีย่นแปลงสู่

เทศบาลอัจฉริยะ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย

  เพ่ืออธบิายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 3  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการสือ่สารเพ่ือการพัฒนางานและพัฒนาชมุชนให้มปีระสิทธภิาพ และลดขัน้ตอนปฏบิัตงิาน

1.3 กิจกรรมการประเมินผลการ

ด าเนนิการพัฒนาระบบการส่ือสาร

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการพัฒนาเทศบาล

เมืองทุ่งสง

1. ด าเนินการส ารวจข้อมูลและขึ้นทะเบียน

เพือ่จัดต้ังเครือข่ายภาคประชาชนประจ า

ชุมชนภายใต้ชื่อ "อาสาพัฒนาปากแพรก" 

กระจายทัว่ทุกชุมชน 

2. จัดท าฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เพือ่

สืบค้น  ๓.จัดประชุมระดมความคิดเห็น  

รายงานปัญหา  ร่วมแก้ไขปัญหาและรายงาน

ผลการด าเนินการแก้ไข  เพือ่พัฒนาเทศบาล

ด้วยจิตอาสา  

3..จัดกิจกรรมบริการสาธารณะ เช่นการ

รักษาความสะอาดในชุมชน 

4. จัดการแลกเปล่ียนเรียนรู้/ฝึกอบรมเพือ่

พัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาพัฒนาปาก

แพรก  ในประเด็นการเป็นนักประชาสัมพันธ์

ชุมชน  ทักษะการเป็นผู้น า  จิตสาธารณะ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย

  เพ่ืออธบิายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 3  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการสือ่สารเพ่ือการพัฒนางานและพัฒนาชมุชนให้มปีระสิทธภิาพ และลดขัน้ตอนปฏบิัตงิาน

1.4 กิจกรรมประเมินผลการ

ด าเนนิการพัฒนาระบบการส่ือสาร

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการพัฒนาเทศบาล

เมืองทุ่งสง

 - ประเมินผลการด าเนนิการพัฒนา

ระบบการส่ือสารเพื่อสร้างการมีส่วน

ร่วมของประชาชน  โดยการวิเคราะห ์ 

สังเคราะห ์ สรุปเปน็ประเด็นปญัหา  

เพื่อเสนอแนะและปรับปรุงแก้ไข

ด ำเนนิกำรแล้วเสร็จ

2 โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ

จัดซ้ือจัดจ้างของ อปท.ระดับอ าเภอ

ทุ่งสงประจ าปงีบประมาณ 2558

กองคลัง 20,000 20,000  - ด าเนนิการอุดหนนุอบต.นาหลวงเสน

ในการปรับปรุง ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระดับอ าเภอทุ่งสงจ้างเจ้าหนา้ที่ประจ า

ศูนย์ฯ และซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ประจ าศูนย์

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

หรือระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอนเพ่ิม

ให้ระบุเหตผุลในการโอนดว้ย

  เพ่ืออธบิายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมนิผล

และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 3  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการสือ่สารเพ่ือการพัฒนางานและพัฒนาชมุชนให้มปีระสิทธภิาพ และลดขัน้ตอนปฏบิัตงิาน

2 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานประชาสัมพันธ์

งาน

ประชาสัมพันธ์ฯ

กองวิชาการ ฯ

90,000 72,000  - จ้างเหมาเอกชนด าเนนิการ

บนัทึกภาพและเขียนข่าวโครงการ/

กิจกรรม เร่ืองของเทศบาลเมืองและ

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ตลอดจนบนัทึกภาพงานกิจการของ

เทศบาลตามที่เทศบาลร้องขอ จ านวน

1 คน  ระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน

 2558 จ านวน 97 ข่าว

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมอย่างเขม้แขง็

1 โครงการเทศบาลพบประชาชน

เพื่อบริการและพัฒนา

กองสวัสดิการฯ        50,000    40,000     10,000          6,000   - ด าเนนิการจัดกิจกรรมเทศบาลพบ

ประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา  

จ านวน 2 คร้ัง 

 คร้ังที่ 1 ชุมชนเขาปรีดี เมือ่วันที่  2 

กันยายน 2558 

 คร้ังที่ 2 ชุมชนตะวันออกวัดชัยชุมพล

 เมือ่วันที่ 14 กันยายน 2558

 ด าเนนิการแล้วเสร็จ

การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าป ี2558

ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที่  4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชมุชนสูก่ารบริหารจัดการที่ดโีดยทุกภาคีมสี่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลีย่นแปลงสู่

เทศบาลอัจฉริยะ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมอย่างเขม้แขง็

ผลการประเมนิผล 

 - ครั้งที่ 1 

 ด้านการบริหารในภาพรวมค่าเฉล่ีย 

3.40อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยก

เรียงตามล าดับจากมากไปหานอ้ย ได้

ดังนี้

1. ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ 

ค่าเฉล่ีย 3.86 อยู่ในระดับมากที่สุด

2. ความพึงพอใจต่อเจ้าหนา้ที่ในการ

อ านวยความสะดวก ค่าเฉล่ีย 3.56 อยู่

ในระดับมากที่สุด

3. ท่านคิดว่าการจัดโครงการในคร้ังนี้

สามารถส่งเสริมความเข้มแข็งใหก้ับ

ชุมชน ค่าเฉล่ีย 3.44 อยู่ในระดับมาก
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมอย่างเขม้แขง็

4. ท่านได้รับประโยชนจ์ากการจัด

โครงการในคร้ังนี ้ค่าเฉล่ีย 3.42 อยู่ใน

ระดับมาก

5. ท่านเหน็ด้วยกับการจัดโครงการ

เทศบาลพบประชาชนของเทศบาล

เมืองทุ่งสง,ท่านคิดว่าการจัดโครงการ

ในคร้ังนีส้ามารถสร้างสัมพันธภาพอัน

ดีต่อกันระหว่างประชาชนในชุมชน 

ค่าเฉล่ีย 3.32 อยู่ในระดับมาก

6. ท่านคิดว่าการจัดโครงการในคร้ังนี้

สามารถสร้างความเข้าใจอันดี และ

ประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาล

กับชุมชนมากนอ้ย ความเหมาะสม

ของระยะเวลาในการจัดโครงการ 

ค่าเฉล่ีย 3.30 อยู่ในระดับมาก
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมอย่างเขม้แขง็

7. การประชาสัมพันธ์โครงการมาก

นอ้ย ค่าเฉล่ีย 3.26 อยู่ในระดับมาก

8. ท่านคิดว่าการจัดโครงการในคร้ังนี้

ประชาชนในชุมชนได้มีโอกาส

แลกเปล่ียนเรียนรู้ความคิดเหน็ซ่ึงกัน

และกัน ค่าเฉล่ีย 3.22 อยู่ในระดับมาก

 - การจัดกิจกรรมและการให้บริการ

 ค่าเฉล่ีย 3.59 อยู่ในระดับมากที่สุด 

โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจาก

มากไปหานอ้ย ได้ดังนี้

1. กิจกรรมการพัฒนา  (ประชาชนใน

ชุมชนและเจ้าหนา้ที่เทศบาล ร่วมกัน

พัฒนาถนนในบริเวณชุมชน)
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมอย่างเขม้แขง็

ค่าเฉล่ีย 3.89 อยู่ในระดับมากที่สุด 

2. กิจกรรมจ าหนา่ยน้ าหมักชีวภาพ 

(EM)  ค่าเฉล่ีย 3.70 อยู่ในระดับมาก

ที่สุด    

3. กิจกรรมนวดเพื่อสุขภาพ ค่าเฉล่ีย 

3.68 อยู่ในระดับมากที่สุด

4. กิจกรรมบริการซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

 ซ่อมรถจักรยานยนต์ (วิทยาลัย

เทคโนโลยีภาคใต้ เอส.เทค)และ

กิจกรรมบริการตัดผมชาย-หญิง 

(โรงเรียนเสริมสวยพิไลพร)  ค่าเฉล่ีย 

3.58 อยู่ในระดับมากที่สุด       

5. กิจกรรมรับซ้ือขยะรีไซเคิล (รถ

ธนาคารขยะรีไซเคิล) และรับทิ้งขยะ

อันตราย  ค่าเฉล่ีย 3.57 อยู่ในระดับ

มากที่สุด
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมอย่างเขม้แขง็

6. กิจกรรมจัดเก็บภาษีเคล่ือนที่ 

ค่าเฉล่ีย 3.52 อยู่ในระดับมากที่สุด  7.

 กิจกรรมบริการตรวจวัดสายตาจาก

ร้านแว่นซีแคร์ออฟติก ทุ่งสง  ค่าเฉล่ีย

 3.48 อยู่ในระดับมาก   

8. กิจกรรมตรวจสุขภาพเบือ้งต้น 

(โดยการตรวจคัดกรองโรคความดัน

โลหติสูงและเบาหวาน) ค่าเฉล่ีย 3.26

 อยู่ในระดับมาก  

  - ในภาพรวม  ค่าเฉล่ีย 3.49 อยู่ใน

ระดับมาก โดยสามารถเรียงจากมาก

ไปนอ้ยได้ดังนี ้   

1. ด้านที่ 2 ด้านความพึงพอใจในการ

จัดกิจกรรมและการใหบ้ริการ ค่าเฉล่ีย

 3.59 อยู่ในระดับมากที่สุด              
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมอย่างเขม้แขง็

2. ด้านที่ 1 ด้านความพึงพอใจในการ

เข้าร่วมกิจกรรม  ค่าเฉล่ีย 3.40 อยู่ใน

ระดับมากที่สุด

ผลการประเมนิผล ครั้งที่ 2

 - ด้านการบริหารในภาพรวม ค่าเฉล่ีย

 3.53 อยู่ในระดับมากมีสุ่ด  โดย

สามารถแยกเรียงตามล าดับจากมาก

ไปหานอ้ย ได้ดังนี้

1. ท่านเหน็ด้วยกับการจัดโครงการ

เทศบาลพบประชาชนของเทศบาล

เมืองทุ่งสง , ท่านคิดว่าการจัด

โครงการในคร้ังนีส้ามารถส่งเสริมความ

เข้มแข็งใหก้ับชุมชน ค่าเฉล่ีย 3.53 อยู่

ในระดับมากมีสุ่ด   

2. ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ 

ค่าเฉล่ีย 3.64 อยู่ในระดับมากมีสุ่ด
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมอย่างเขม้แขง็

 3. ท่านได้รับประโยชนจ์ากการจัด

โครงการในคร้ังนี้ๆ   ค่าเฉล่ีย 3.60 อยู่

ในระดับมากมีสุ่ด 

4. ท่านคิดว่าการจัดโครงการในคร้ังนี้

สามารถสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกัน

ระหว่างประชาชนในชุมชนได้,ความ

เหมาะสมของระยะเวลาในการจัด

โครงการ ค่าเฉล่ีย 3.60  อยู่ในระดับ

มากที่สุด 

5. ความพึงพอใจต่อเจ้าหนา้ที่ในการ

อ านวยความสะดวก ,การ

ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเฉล่ีย 3.53

 อยู่ในระดับมากที่สุด 

6. ท่านคิดว่าการจัดโครงการในคร้ังนี้

ประชาชนในชุมชนได้มีโอกาส

แลกเปล่ียนเรียนรู้ความคิดเหน็ซ่ึงกัน

และกันและการจัดโครงการ
439



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมอย่างเขม้แขง็

ในคร้ังนีส้ามารถสร้างความเข้าใจอันดี

 สามารถประสานความร่วมมือระหว่าง

เทศบาลกับชุมชน  ค่าเฉล่ีย 3.50 อยู่

ในระดับมาก 

 การจัดกิจกรรมและการใหบ้ริการใน

ภาพรวม ค่าเฉล่ีย 3.63  อยู่ในระดับ

มากที่สุด  โดยสามารถแยกเรียง

ตามล าดับจากมากไปหานอ้ย ได้ดังนี้

1. กิจกรรมนวดเพื่อสุขภาพ ค่าเฉล่ีย 

3.78 อยู่ในระดับมากที่สุด

2. กิจกรรมรับซ้ือขยะรีไซเคิล (รถ

ธนาคารขยะรีไซเคิล) และรับทิ้งขยะ

อันตรายและกิจกรรมจ าหนา่ยน้ าหมัก

ชีวภาพ (EM) ค่าเฉล่ีย 3.71 อยู่ใน

ระดับมากที่สุด
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมอย่างเขม้แขง็

3. กิจกรรมจ าหนา่ยสินค้าราคาถูก 

ค่าเฉล่ีย 3.64 อยู่ในระดับมากที่สุด

4. กิจกรรมการพัฒนา  (ประชาชนใน

ชุมชนและเจ้าหนา้ที่เทศบาล ร่วมกัน

พัฒนาถนนในบริเวณชุมชน) ค่าเฉล่ีย 

3.59 อยู่ในระดับมากที่สุด

5. กิจกรรมตรวจสุขภาพเบือ้งต้น 

(โดยการตรวจคัดกรองโรคความดัน

โลหติสูงและเบาหวาน) ค่าเฉล่ีย 3.57

 อยู่ในระดับมากที่สุด 

6. กิจกรรมบริการตัดผมชาย-หญิง 

(โรงเรียนเสริมสวยพิไลพร) ค่าเฉล่ีย 

3.54 อยู่ในระดับมากที่สุด
7. กิจกรรมบริการซ่อมเคร่ืองใช้ ไฟฟ้า ซ่อม

รถจักรยานยนต์(วทิยาลัย เทคโนโลยีภาคใต้ 

เอส.เทค) ค่าเฉล่ีย 3.53 อยู่ในระดับมากทีสุ่ด
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมอย่างเขม้แขง็

8. กิจกรรมบริการตรวจวดัสายตาจากร้าน

แวน่ซีแคร์ออฟติก ทุง่สง ค่าเฉล่ีย 3.52 อยู่

ในระดับมากทีสุ่ด

 - จากการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการทัง้ 2

 ด้าน ในการด าเนินโครงการเทศบาลพบ

ประชาชนเพ่ือบริการและพัฒนา 

(คร้ังที2่ ชุมชนบ้านในหวงั) ปรากฏวา่

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นในภาพรวม

 ค่าเฉล่ีย  3.58 อยู่ในระดับมากทีสุ่ด โดย

สามารถเรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้    

1. ด้านที ่2  ด้านความพึงพอใจในการเข้า

ร่วมกิจกรรม ค่าเฉล่ีย 3.63 อยู่ในระดับ

มากทีสุ่ด    

2.  ด้านที ่1 ด้านความพึงพอใจในการจัด

กิจกรรมและการให้บริการ ค่าเฉล่ีย 3.53 

อยู่ในระดับมากทีสุ่ด
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมอย่างเขม้แขง็

2 โครงการเทศบาลพบสภาชุมชน

เมืองเพื่อสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน

กองสวัสดิการ ฯ 40,000 33,000   - ด าเนนิการจัดประชุมเพื่อ

ปรึกษาหารือ การพัฒนาโครงสร้างขั้น

พื้นฐาน ปญัหาต่างๆ  ในชุมชน เพื่อ

ประสานกับคณะผู้บริหารเทศบาล

เมืองทุ่งสง ได้รับทราบปญัหาและได้

น าปญัหาไปประชุมในสภาเทศบาล 

เพื่อแก้ไขปญัหาใหเ้ปน็รูปธรรม ซ่ึงได้

มีการด าเนนิการทั้ง 12 คร้ัง ดังต่อไปนี ้

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมอย่างเขม้แขง็

 ครั้งที่ 1 เมือ่วันที่ 21 ต.ค. 57 ณ 

ชุมชนทุ่งสง-หว้ยยอด

 ครั้งที่ 2 เมือ่วันที่ 25 พ.ย. 57 ณ 

ชุมชนท่าแพใต้

 ครั้งที่ 3 เมือ่วันที่ 24 ธ..ค. 57 ณ 

ชุมชนท่าแพเหนอื

 ครั้งที่ 4 เมือ่วันที่ 15 ม.ค. 58 ณ 

ชุมชนโดมทางธาน ี(ท่าแพ)

 ครั้งที่ 5 เมือ่วันที่ 27 ก.พ.58 ณ 

ลานกีฬาชุมชนตะวัดออกวัดชัยชุมพล

ครั้งที่ 6  เมือ่วันที่ 30 มี.ค.58 ณ 

ชุมชนบา้นในหวัง 

ครั้งที่ 7 เมือ่วันที่ 25 พ.ค.58 ณ 

ชุมชนเปรมประชา

ครั้งที่ 8 เมือ่วันที่ 30 มิ.ย.58 ณ 

ชุมชนทุ่งสง-นาบอน
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมอย่างเขม้แขง็

ครั้งที่ 9 เมือ่วันที่ 27 ก.ค. 2558 

ณ ชุมชนเสริมชาติ

ครั้งที่ 10 เมือ่วันที่ 31 ส.ค.2558 

ณ ชุมชนประชาอุทิศ

ครั้งที่ 11 เมือ่วันที่ 21 ก.ย.2558

 ณ ชุมชนบา้นนาเหนอื

ครั้งที่ 12 เมือ่วันที่ 30 ต.ค. 2558 

ณ ชุมชนเปรมประชา
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมอย่างเขม้แขง็

3 โครงการจ้างที่ปรึกษาวิจัยและ

ประเมินผลความพึงพอใจของ

ประชาชน

งานวิจัยฯ

กองวิชาการฯ

100,000 100,000  ผลการประเมนิความพึงพอใจ 

 - ของประชาชนที่มีต่อการด าเนนิงาน

ตามภารกิจต่างๆ ของเทศบาลเมืองทุ่ง

สง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าป ี

2557

ความพึงพอใจของประชาชนในเขต

เทศบาลเมืองทุ่งสงที่มีต่อการ

ด าเนนิงานตามภารกิจต่าง ๆ ของ

เทศบาลเมืองทุ่งสง  จังหวัด

นครศรีธรรมราช  ประจ าป ี2557  

โดยการลงส ารวจพื้นที่จริงโดยการใช้

แบบสอบถาม ปลายปดิ และ

แบบสอบถามปลายเปดิ ส าหรับ

แบบสอบถามปลายเปดิ และ

ข้อเสนอแนะต่างๆ จะใช้วิธีการ

สัมภาษณ์เชิงลึก บนัทึกข้อมูลลง

แบบสอบถาม

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมอย่างเขม้แขง็

บนัทึกภาพนิง่ เก็บข้อมูลตามชุมชน

โดยมีการกระจายข้อมูล  จ านวน 400

 คน ผลปรากฏว่า  ประชาชนในเขต

เทศบาลเมืองทุ่งสงมีความพึงพอใจต่อ

การพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือมี

ค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.36

ความพึงพอใจมากที่สุด  3   อันดบั

แรก  

อันดบัที่ 1  การส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี

 และภมูิปญัญาท้องถิ่น  ค่าเฉล่ีย 3.52

  ค่าความพึงพอใจ  อยู่ในระดับมาก
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมอย่างเขม้แขง็

อันดบัที่ 2  การส่งเสริม สนบัสนนุ 

กีฬาและนนัทนาการ ค่าเฉล่ีย 3.50  

ค่าความพึงพอใจ  อยู่ในระดับมาก

อันดบัที่ 3  การศึกษา  ค่าเฉล่ีย 3.41 

 ค่าความพึงพอใจ  อยู่ในระดับปาน

กลาง

ผลการประเมินความพึงพอใจของ

ประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตาม

นโยบายเร่งดว่น (วาระท้องถ่ินเมอืง

ทุ่งสง) 5 เรื่อง ของผู้บริหารเทศบาล

เมอืงทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประจ าปี 2557

ความพึงพอใจของประชาชนในเขต

เทศบาลเมืองทุ่งสง
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมอย่างเขม้แขง็

ที่มีต่อการด าเนนิงานตามนโยบาย

เร่งด่วน (วาระท้องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 

เร่ือง ของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าป ี

2557  โดยการลงส ารวจพื้นที่จริงโดย

การใช้แบบสอบถาม ปลายปดิ และ

แบบสอบถามปลายเปดิ ส าหรับ

แบบสอบถามปลายเปดิ และ

ข้อเสนอแนะต่างๆ จะใช้วิธีการ

สัมภาษณ์เชิงลึก บนัทึกข้อมูลลง

แบบสอบถาม บนัทึกภาพนิง่ เก็บ

ข้อมูลตามชุมชนโดยมีการกระจาย

ข้อมูล  จ านวน 400 คน 
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมอย่างเขม้แขง็

ผลปรากฏว่า  ประชาชนในเขต

เทศบาลเมืองทุ่งสงมีความพึงพอใจต่อ

การพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือมี

ค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.28

ความพึงพอใจมากที่สุด  3   อันดบั

แรก  

อันดบัที่ 1  สานต่อแผนปอ้งกันและ

แก้ไขปญัหาภยัพิบติัอุทกภยั   วาตภยั

 และดินโคลนถล่ม ควบคู่กับการ

ปอ้งกันภยัแล้งที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต 

ความเปน็อยู่และอาชีพของคนใน

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ค่าเฉล่ีย 3.39  ค่า

ความพึงพอใจ  อยู่ในระดับปานกลาง
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมอย่างเขม้แขง็

อันดบัที่ 2  จัดความเปน็ระเบยีบ

เรียบร้อยของบา้นเมือง ปรับปรุงถนน

 ทางเท้า ปรับภมูิทัศนเ์มือง และ

ยกระดับมาตรฐานตลาดสดนา่ซ้ือ

จัดท าฐานข้อมูลและจัดระเบยีบการ

ขายสินค้าหาบเร่ แผงลอยในเขต

เทศบาลใหส้ าเร็จ  ค่าเฉล่ีย 3.34     

ค่าความพึงพอใจ  อยู่ในระดับปาน

กลาง

อันดบัที่ 3  พัฒนารายได้ เพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ และ

การบริหารทรัพย์สินของเทศบาล 

ขับเคล่ือนการพัฒนาศูนย์กระจาย

สินค้าระบบรางภาคใต้ - ทุ่งสงให้

ส าเร็จ โดยประสานงานเชิงรุกกับ

กลไกภาครัฐ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมอย่างเขม้แขง็

 เอกชน และประชาสังคมทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ และ

ขับเคล่ือนโครงการสถานขีนส่งย่อยให้

เสร็จสมบรูณ์ เชื่อมโยงการใช้งานกับ

สถานขีนส่งอ าเภอทุ่งสง เพื่อน ามาซ่ึง

รายได้ในการพัฒนาเมืองในอนาคต  

ค่าเฉล่ีย 3.27  ค่าความพึงพอใจ  อยู่

ในระดับปานกลาง

ผลการประเมนิความพึงพอใจของ

ประชาชนที่มตีอ่การด าเนินงานตาม

นโยบายการพัฒนา  5  ดา้นของ

ผู้บริหารเทศบาลเมอืงทุ่งสง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 

2557
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมอย่างเขม้แขง็

ความพึงพอใจของประชาชนในเขต

เทศบาลเมืองทุ่งสงที่มีต่อการ

ด าเนนิงานตามนโยบายการพัฒนา  5 

 ด้านของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าป ี

2557  โดยการลงส ารวจพื้นที่จริงโดย

การใช้แบบสอบถาม ปลายปดิ และ

แบบสอบถามปลายเปดิ ส าหรับ

แบบสอบถามปลายเปดิ และ

ข้อเสนอแนะต่างๆ จะใช้วิธีการ

สัมภาษณ์เชิงลึก บนัทึกข้อมูลลง

แบบสอบถาม บนัทึกภาพนิง่ เก็บ

ข้อมูลตามชุมชนโดยมีการกระจาย

ข้อมูล  จ านวน 400 คน 
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมอย่างเขม้แขง็

ผลปรากฏว่า  ประชาชนในเขต

เทศบาลเมืองทุ่งสงมีความพึงพอใจต่อ

การพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง   ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง   คือมี

ค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.33

ความพึงพอใจมากที่สุด  3   อันดบั

แรก  

อันดบัที่ 1  การพัฒนาการศึกษา 

ส่งเสริมการกีฬา ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณี และภมูิปญัญาท้องถิ่น

เพื่อสร้างทุ่งสงเปน็ “เมืองแหง่การ

เรียนรู้” ค่าเฉล่ีย 3.45  ค่าความพึง

พอใจ  อยู่ในระดับปานกลาง
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมอย่างเขม้แขง็

อันดบัที่ 2   1)การพัฒนาคุณภาพชีวิต

 ใหอ้ยู่ดีมีสุข อยู่เย็นเปน็สุข อย่าง

ยั่งยืน เพื่อดูแลความเปน็อยู่ของ

ประชาชนใหม้ีคุณภาพชีวิตที่ดี 

บา้นเมืองสะอาดและเปน็ระเบยีบ

เรียบร้อย มีความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพย์สิน ปลอดอาชญากรรม มี

สุขภาวะ สุขอนามัยที่ดี มีความสุข มี

ความอบอุ่นในครอบครัวชุมชนเข้มแข็ง

 และมีส่ิงแวดล้อมที่ดี    2) และการ

วางผังเมืองและผังชุมชนพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ เพื่อรองรับการพัฒนา

เศรษฐกิจ และสังคม
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมอย่างเขม้แขง็

การจัดการความเปน็ระเบยีบ

เรียบร้อยของบา้นเมือง การจัด

การจราจร และภมูิทัศนข์องเมือง การ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม และที่ส าคัญอย่างยิ่ง

คือการจัดการภยัพิบติัอุทกภยั วาตภยั

 ดินถล่ม ภยัแล้ง และอัคคีภยั  

ค่าเฉล่ีย 3.32     ค่าความพึงพอใจ  

อยู่ในระดับปานกลาง

อันดบัที่ 3  การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในบริหารงานเทศบาลเมืองทุ่งสงโดย

ยึดหลักธรรมาภบิาล ด้วยความโปร่งใส

 เปน็ธรรม ตรวจสอบได้
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมอย่างเขม้แขง็

มุง่ผลประโยชนข์องประชาชนเปน็หลัก

 บรูณาการทุกภาคส่วน ใหม้ีส่วนร่วม

ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท า ร่วม

ตรวจสอบ ร่วมประเมินผล ร่วม

รับผิดชอบ ร่วมรับผลการพัฒนา และ

ร่วมภาคภมูิใจกับความส าเร็จจากผล

ของพัฒนาเมืองทุ่งสงที่ได้ร่วมกันท า

อย่างต่อเนือ่งด้วยความรู้สึกรวมเปน็

หนึง่เดียวว่า “ทุกคนเปน็เจ้าของเมือง

ทุ่งสงร่วมกัน”  ค่าเฉล่ีย 3.30  ค่า

ความพึงพอใจ  อยู่ในระดับปานกลาง
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมอย่างเขม้แขง็

ผลการประเมนิความพึงพอใจของ

ประชาชนที่มตีอ่การด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 4

  ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนา

เทศบาลเมอืงทุ่งสง จังหวัด

นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2557

ความพึงพอใจของประชาชนในเขต

เทศบาลเมืองทุ่งสงที่มีต่อการ

ด าเนนิงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์  ตาม

แผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าป ี

2557  โดยการลงส ารวจพื้นที่จริงโดย

การใช้แบบสอบถาม ปลายปดิ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมอย่างเขม้แขง็

และแบบสอบถามปลายเปดิ ส าหรับ

แบบสอบถามปลายเปดิ และ

ข้อเสนอแนะต่างๆ จะใช้วิธีการ

สัมภาษณ์เชิงลึก บนัทึกข้อมูลลง

แบบสอบถาม บนัทึกภาพนิง่ เก็บ

ข้อมูลตามชุมชนโดยมีการกระจาย

ข้อมูล  จ านวน 400 คน ผลปรากฏว่า 

 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงมี

ความพึงพอใจต่อการพัฒนาเทศบาล

เมืองทุ่งสง   ในภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง   คือมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.35
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมอย่างเขม้แขง็

อันดบัที่ 1  พัฒนาการศึกษา ศาสนา 

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการ

กีฬาแบบบรูณาการสู่คุณภาพ

มาตรฐานที่เหนอืกว่า  ค่าเฉล่ีย 3.45 

 ค่าความพึงพอใจ  อยู่ในระดับปาน

กลาง

อันดบัที่ 2   ร่วมกันจัดวางผังเมือง 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษา

ส่ิงแวดล้อม ปอ้งกันน้ าท่วม สู่เมืองนา่

อยู่อย่างยั่งยืน  ค่าเฉล่ีย 3.33  ค่า

ความพึงพอใจ  อยู่ในระดับปานกลาง

อันดบัที่ 3  ปรับปรุงและพัฒนาการ

บริหารจัดการองค์กรเทศบาลและ

องค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดี

โดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบรูณาการ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมอย่างเขม้แขง็

รองรับความเปล่ียนแปลงสู่เทศบาล

อัจฉริยะ  ค่าเฉล่ีย 3.32  ค่าความพึง

พอใจ  อยู่ในระดับปานกลาง

อันดบัที่ 4  ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม สู่คุณภาพชีวิต ค่าเฉล่ีย 

3.29  ค่าความพึงพอใจ  อยู่ในระดับ

ปานกลาง

ผลการประเมนิความพึงพอใจของ

ประชาชนที่มตีอ่การรักษาความ

สะอาดของเทศบาลเมอืงทุ่งสง

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 

2557
ความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล

เมืองทุง่สงทีม่ีต่อการรักษาความสะอาดของ

เทศบาลเมืองทุง่สง จังหวดันครศรีธรรมราช

 ประจ าปี 2557
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมอย่างเขม้แขง็

โดยการลงส ารวจพื้นที่จริงโดยการใช้

แบบสอบถาม ปลายปดิ และ

แบบสอบถามปลายเปดิ ส าหรับ

แบบสอบถามปลายเปดิ และ

ข้อเสนอแนะต่างๆ จะใช้วิธีการ

สัมภาษณ์เชิงลึก บนัทึกข้อมูลลง

แบบสอบถาม บนัทึกภาพนิง่ เก็บ

ข้อมูลตามชุมชนโดยมีการกระจาย

ข้อมูล  จ านวน 400 คน ผลปรากฏว่า 

 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงมี

ความพึงพอใจต่อการพัฒนาเทศบาล

เมืองทุ่งสง   ในภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง   คือมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.31
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมอย่างเขม้แขง็

สรุปความคิดเห็นทั่วไปและข้อเสนอแนะ

 - ส่ิงที่ประชาชนได้รับและเห็นถงึการ

พัฒนาที่ชัดเจนที่สุดของเทศบาลเมืองทุ่งสง

ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา

1.  การบริหารจดัการเร่ืองน้ าท่วม/การ

ระบายน้ า/คูคลอง

2.  การจดักจิกรรมส่งเสริมด้านต่างๆ เช่น

 กฬีาและนันทนาการ/งานประเพณี/ด้าน

ศึกษา/ด้านส่ิงแวดล้อม/งานคอนเสิร์ต 

เพลง ดารา/การสร้างความสามัคคี

3.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน/ด้านแสงสว่าง

บนท้องถนน/ถนน/การซ่อมถนน/การ

ท าทางเท้า/การพัฒนาด้านผังเมือง/จดั

ระเบียบค้าขาย/จดัระเบียบทางเท้า
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมอย่างเขม้แขง็

สิ่งทีป่ระชาชนมีความต้องการให้เทศบาล

เมืองทุง่สง ปรับปรุงการด าเนินงานในปี

ต่อไป

1.  ด้านส่ิงแวดล้อม/ด้านสาธารณสุข/จัด

ระเบียบค้าขาย/ความสะอาด/สาธารณูปโภค

 ความเป็นระเบียบของตลาดสดและตลาด

โต้รุ่ง/การก าจัดสุนัขไม่มีเจ้าของ

2.  การจราจร/กวดขันวนิัยจราจร รถจอด

ซ้อนคันยังไม่พัฒนาปรับปรุง มีวนัคู่วนัค่ี

3.  การแจกจ่ายถังขยะ/การจัดเก็บขยะใน

ตรอกซอย ควรมีการจัดถังขยะเพิม่ขึ้นและ

เพิม่ความถี่ในการจัดเก็บไม่ควรค้างข้ามวนั/

ขยะไม่มีที่ๆ  จะทิง้ และยังมาเก็บเงินราย

เดือนอีก ให้นึกถึงครอบครัวทีเ่ขาไม่ได้ใช้

บริการถังขยะเทศบาลด้วย
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมอย่างเขม้แขง็

ดา้นที่ 2    การประเมนิความพึง

พอใจของประชาชนที่มตีอ่การ

ให้บริการของเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 

2557

ผลการประเมินความพึงพอใจของ

ประชาชนที่มีต่อการใหบ้ริการของ

เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด

นครศรีธรรมราช ประจ าป ี2557

 - การประเมินความพึงพอใจของ

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงที่

มีต่อการใหบ้ริการของเทศบาลเมือง

ทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประจ าป ี2557
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมอย่างเขม้แขง็

โดยสุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่รับ

บริการจาก 6 กลุ่มงาน (งานบริการ

ด้านทะเบยีนราษฎร์/งานบริการด้าน

หอ้งสมุด/งานบริการด้านสาธารณสุข/

งานบริการด้านจัดเก็บภาษ/ี

ค่าธรรมเนยีม/

งานบริการด้านสังคมสงเคราะห์/งาน

บริการด้านการขออนญุาตก่อสร้าง

ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนย้าย

อาคาร จ านวน 400 คน ผลปรากฏว่า 

 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงมี

ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของ

เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด

นครศรีธรรมราช ประจ าป ี2557  อยู่

ในระดับมาก   คือมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  

4.08
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมอย่างเขม้แขง็

อันดับที่ 1  งานสังคมสงเคราะห ์ 

ค่าเฉล่ีย 4.37  ค่าความพึงพอใจ  อยู่

ในระดับมาก

อันดับที่ 2  งานจัดเก็บภาษี/

ค่าธรรมเนยีม  ค่าเฉล่ีย 4.34  ค่า

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

อันดับที่ 3  งานทะเบยีนราษฎร์  

ค่าเฉล่ีย 4.11  ค่าความพึงพอใจ  อยู่

ในระดับมาก

อันดับที่ 4  งานสาธารณสุข  ค่าเฉล่ีย 

3.86  ค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

อันดับที่ 5   งานหอ้งสมุดค่าเฉล่ีย 

3.72  ค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมอย่างเขม้แขง็

อันดับที่ 6   งานบริการด้านการขอ

อนญุาตก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน 

หรือเคล่ือนย้ายอาคาร  ค่าเฉล่ีย 3.06 

 ค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง

ความพึงพอใจมากที่สุด  3  อันดบั

แรก  (เรียงจากมากไปหาน้อย)

อันดับที่ 1  เจ้าหนา้ที่ใหบ้ริการด้วย

ความซ่ือสัตย์สุจริต  ประชาชนมี

ความพึงพอใจ  ค่าเฉล่ีย 4.26  อยู่ใน

ระดับมาก

อันดับที่ 2  เจ้าหนา้ที่พูดจาสุภาพ  

อัธยาศัยดี  แต่งกายสุภาพ การวางตัว

เรียบร้อย  ประชาชนมีความพึงพอใจ 

 ค่าเฉล่ีย 4.23  อยู่ในระดับมาก
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมอย่างเขม้แขง็

อันดับที ่3  เจ้าหน้าทีใ่ห้บริการด้วยความ

เป็นธรรม ประชาชนมีความพึงพอใจ  

ค่าเฉล่ีย 4.20  อยู่ในระดับมาก

ความพึงพอใจน้อยทีสุ่ด  3  อันดับหลัง  

(เรียงจากน้อยไปหามาก)

อันดับที ่1  การจัดส่ิงอ านวยความสะดวก

ในสถานทีใ่ห้บริการด้านทีจ่อดรถ 

ประชาชนมีความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย 3.54  

อยู่ในระดับมาก

อันดับที ่2  การจัดส่ิงอ านวยความสะดวก

ในสถานทีใ่ห้บริการด้านทางลาดคนพิการ  

ประชาชนมีความพึงพอใจ  ค่าเฉล่ีย 3.58  

อยู่ในระดับมาก

อันดับที ่3  มีช่องทางการให้บริการเร่งด่วน

แก่คนพิการ  ผู้สูงอายุ  และหญิงต้ังครรภ์  

ประชาชนมีความพึงพอใจ  ค่าเฉล่ีย 3.69  

อยู่ในระดับมาก
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมอย่างเขม้แขง็

ดา้นที่ 3    การประเมนิผลสัมฤทธิ์

ของภารกิจของเทศบาลเมอืงทุ่งสง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ

ตามความพึงพอใจของประชาชนโดย

สุ่มจากประชาชนที่เปน็ตัวแทน

ครัวเรือนที่อาศัยในเขตเทศบาลเมือง

ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย

แบง่พื้นที่ออกเปน็ 19 ชุมชน และ 1 

ย่านการค้า จ านวน  400 คน และ

จากหนว่ยงานรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กร

เอกชน และอื่นๆ ที่อยู่ในเขตเทศบาล

เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

จ านวน 50 หนว่ยงาน ซ่ึงได้มาจาก

การสุ่ม
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมอย่างเขม้แขง็

แบบโควต้า รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

450 คน ซ่ึงผลการประเมินตาม

ยุทธศาสตร์  จ านวน  4  ยุทธศาสตร์ 

 ปรากฏว่ามีค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.35  อยู่

ในระดับปานกลาง   

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ

ของเทศบาลเมืองทุ่งสง  จังหวัด

นครศรีธรรมราช

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ

ตามความพึงพอใจของประชาชน 

พบว่า ทุกยุทธศาสตร์ประชาชนมี

ความพึงพอใจเกินกึ่งหนึง่ คือเกิน 2.50

 ถือได้ว่าบรรลุผลสัมฤทธิ์ แต่เมือ่

พิจารณาระดับความพึงพอใจ 
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมอย่างเขม้แขง็

พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงถือได้

ว่ายังไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร โดย

สามารถเรียงล าดับความพึงพอใจ ได้

ดังนี้

อันดับที่ 1   ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนา

การศึกษา ศาสนา ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบ

บรูณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่

เหนอืกว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจ 

 ค่าเฉล่ีย 3.45  อยู่ในระดับปานกลาง

อันดับที่ 2  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ร่วมกัน

จัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ปอ้งกันน้ า

ท่วม
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมอย่างเขม้แขง็

สู่เมืองนา่อยู่อย่างยั่งยืน  ประชาชนมี

ความพึงพอใจ  ค่าเฉล่ีย 3.33  อยู่ใน

ระดับปานกลาง

อันดับที่ 3   ยุทธศาสตร์ที่ 4  

ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ

องค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่

การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมี

ส่วนร่วมแบบบรูณาการรองรับความ

เปล่ียนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ  

ประชาชนมีความพึงพอใจ  ค่าเฉล่ีย 

3.32  อยู่ในระดับปานกลาง
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมอย่างเขม้แขง็

อันดับที่ 4  ยทุธศาสตร์ที่ 3  ร่วมกนัพัฒนา

เศรษฐกจิและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

 ประชาชนมีความพึงพอใจ  ค่าเฉล่ีย 3.29

  อยูใ่นระดับปานกลาง

 -  งบประมาณที่ต้ังไว้ จ านวน 

38,689,610.00 บาท มีการใช้งบประมาณ

 จ านวน 38,269,338.22 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 98.91 แสดงว่าการใช้งบประมาณ

มีการบริหารจดัการที่ดี โดยใช้อยา่ง

ประหยดัและค านึงถงึประโยชน์ของงานที่

มีคุณภาพ

ยทุธศาสตร์ที่ 4  ปรับปรุงและพัฒนาการ

บริหารจดัการองค์กรเทศบาลและองค์กร

ชุมชนสู่การบริหารจดัการที่ดีโดยทุกภาคีมี

ส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความ

เปล่ียนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมอย่างเขม้แขง็

  -  มีโครงการตามแผนพัฒนาทั้งหมด

 8 โครงการ โดยได้ด าเนนิการ จ านวน

 8 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 100.00 

แสดงว่าการท างานเปน็ไปตาม

แผนการด าเนนิงานตามเปา้หมายที่

ก าหนดไว้

-  ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับปานกลาง คือมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

3.32

  -  งบประมาณที่ต้ังไว้ จ านวน 

18,456,000.00 บาท มีการใช้

งบประมาณ จ านวน 12,767,770.80 

บาท คิดเปน็ร้อยละ 69.17 แสดงว่า

การใช้งบประมาณมีการบริหาร

จัดการที่ดี โดยใช้อย่างประหยัดและ

ค านงึถึงประโยชนข์องงานที่มีคุณภาพ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธิ

ที่ตัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมาณ

ที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมอย่างเขม้แขง็

ขอ้มลูที่ทางเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช จะตอ้ง

พิจารณาในการประเมนิความคุ้มค่า

ของภารกิจ   ไดแ้ก่

1. พิจารณาความส าคัญของภารกิจ

2. พิจารณาวัตถุประสงค์/เปา้หมาย

ของภารกิจ

 3. พิจารณาความคุ้มทุนของภารกิจที่

จะด าเนนิการเปรียบเทียบ

ผลประโยชน ์

4. พิจารณาต้นทุนของภารกิจกับ

ผลประโยชนท์ี่จะได้รับ

 5. พิจารณาความคุ้มค่าของภารกิจ 

คือ พิจารณาจากผลที่ได้รับจากการ

ด าเนนิภารกิจ ตามลักษณะของ  
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ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้หรือระบุเหตผุลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบุขัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณมีกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธบิาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมอย่างเขม้แขง็

 แต่ละภารกจิ โดยดูจากสภาพเศรษฐกจิ 

สังคม ชุมชน สถานการณ์การเมืองปัจจบุัน

 (ผลที่ได้รับจากภารกจิจะต้องมีคุณค่าสูง

กว่าต้นทุนการลงทุนทรัพยากรที่ต้องใช้ใน

แต่ละภารกจิรวมถงึผลกระทบในด้านลบที่

อาจจะเกดิขึน้จากการด าเนินภารกจิ)
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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 2558
ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที ่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชมุชนสู่การบริหารจัดการทีด่โีดยทุกภาคีมสี่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่

เทศบาลอัจฉริยะ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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  2558

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 552,000 438,000  - จ้างเหมาเอกชน จ านวน 8 ราย เพื่อ

ปฏบิติังานจัดเกบ็ค่าเช่าแผงขายของใน

ตลาดสด ค่ารักษาความสะอาดและ

ค่าธรรมเนยีมต่างๆ ในบริเวณจุดผ่อนผัน

และบริเวณพื้นที่อนโุลมตามถนนสายต่างๆ 

ในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - เทศบาลมรีายได้เพิ่มขึ้น

 - เทศบาลลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการ

บริหารงานบคุคล

 - เทศบาลสามารถมจัดเกบ็ค่าเช่าแผงขาย

ของในตลาดสด ค่ารักษาความสะอาด และ

ค่าธรรมเนยีมต่างๆ ได้ครบถ้วน

 - เทศบาลสามารถน าไปวางแผนพฒันา

เพื่อบริหารทอ้งถิ่นอย่างมปีระสิทธิภาพ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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 93,900  - จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ใหบ้ริการข้อมูล

แผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน 

จ านวน 1 คน

 - สามารถใหบ้ริการข้อมูลแผนที่ภาษไีด้

อย่างต่อเนื่อง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

4 โครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์
อาหาร รสพ.เดิม

กองคลัง 55,000           -  -  อยู่ในระหว่างขออนุมัติเช่า

ทีดิ่นกับการรถไฟแห่ง

ประเทศไทย

5 โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าทีรั่กษา

ความสะอาดบริเวณสถานีขนส่งย่อย

 เทศบาลเมืองทุง่สง

กองคลัง 324,000         273,900       - จ้างเหมาเจ้าหน้าทีรั่กษาความ

สะอาดบริเวณสถานีขนส่งย่อย

เทศบาลเมืองทุง่สง จ านวน 3 คน 

- สถานีขนส่งย่อย สะอาด ถูก

สุขลักษณะผู้ใช้บริการได้รับความ

ประทับใจในการใช้บริการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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

6 โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าทีข่้อมูล

ข่าวสาร และจัดความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยสถานีขนส่งย่อย เทศบาล

เมืองทุง่สง

กองคลัง 324,000                                                                                                                                                                              162,000       - จา้งเหมาหน้าทีใ่ห้บริการขอ้มูล

ขา่วสาร และจดัความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยสถานีขนส่งยอ่ยเทศบาล

เมืองทุง่สง

 - ผู้ขบัขี่รถยนต์โดยสารประจ าทาง

และประชาชนผู้ใช้บริการสถานีขนส่ง

ยอ่ยฯ ได้รับความสะดวกมีความ

ประทับใจ และสามารถแกป้ัญหา

จราจรในเขตเทศบาลเมืองทุง่สงได้

 ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 6  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมทางการเมอืงการบริหารสูก่ารพัฒนาเมอืงอย่างยั่งยืน

1 โครงการเลือกต้ังสมาชิกสภา

เทศบาลและผู้บริหารเทศบาล

ส านกัปลัดฯ         100,000  -  -        ไม่ได้ด าเนนิการ

(เนือ่งจากไม่มีสมาชิกสภา

เทศบาลคนไหนหมดวารหรือ

ต าแหนง่ว่าง

 - โอนเปน็ค่าใช้จ่ายใหไ้ด้มา

ซ่ึงบริการจัดการน้ าแบบ

บรูณาการเมืองทุ่งสง 

(งานปอ้งกัน ส านกั

ปลัดเทศบาล)

 - ค่าวัสุดงานบา้นงานครัว

การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าป ี2558
ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที่  4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชมุชนสูก่ารบริหารจัดการที่ดโีดยทุกภาคีมสี่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลีย่นแปลงสู่

เทศบาลอัจฉริยะ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 6  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมทางการเมอืงการบริหารสูก่ารพัฒนาเมอืงอย่างยั่งยืน

โครงการพัฒนาเทศบาลเนือ่งใน

วันส าคัญต่าง ๆ

ส านกัปลัด ฯ 450,000 136,880         ด าเนนิการในกิจกรรมที่ส าคัญ

ดังนี้

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

 - กิจกรรมบวงสรวงพระพรหม 29,965            1.  จัดกิจกรรมพิธบีวงสรวงพระ

พรหมและพัฒนาท าความสะอาด

บริเวณส านักงาน 

 - ด าเนินกิจกรรมเมื่อวนัที ่16 

ตุลาคม 2557 ณ ส านักงาน

เทศบาลเมืองทุง่สง  มีคณะ

ผู้บริหาร , พนักงานเทศบาล , 

ลูกจ้าง และประชาชนทัว่ไป เข้า

ร่วมกิจกรรม จ านวน 350 คน

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

2

484



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 6  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมทางการเมอืงการบริหารสูก่ารพัฒนาเมอืงอย่างยั่งยืน

 - กิจกรรมบวงสรวงพระปยิะ

มหาราช

ส านกัปลัดฯ                                                                      106,915          2. จดักจิกรรมบวงสรวงพระ

บรมราชานุสาวรียพ์ระบาท     

สมเด็จพระจลุจอมเกล้า

เจา้อยู่หัว (รัชกาลที ่5)

 - จดัพิธีบวงสรวงพระบรมรา

ชานุสาวรียพ์ระบาทสมเด็จ

จลุจอมเกล้าเจา้อยู่หัว (ร.5)

กจิกรรมเมือ่วันที ่22 ตุลาคม 

2557

  - ประชาชนอ าเภอทุง่สงได้

ร่วมกนัแสดงออกถงึความ

จงรักภักดี , ร่วมส านึกถงึพระ

ราชกรณียกจิ ต่อ

พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้า

เจา้อยู่หัว

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 6  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมทางการเมอืงการบริหารสูก่ารพัฒนาเมอืงอย่างยั่งยืน

3 โครงการจัดงานวันเทศบาล                                                                                                          50,000                                                                                                            19,950             - ด าเนินการจัดงานวนัเทศบาล 

เมื่อวนัที ่24 เมษายน 2558 ณ 

ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุง่สง , 

ส านักงานเทศบาลเมืองทุง่สง ซ่ึงมี

กิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1. ท าบุญเล้ียงพระ

2. ท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพ

บุรุษทีล่่วงลับไปแล้ว

3. ปลูกต้นไม้ริมร้ัวเทศบาล

4. ท าความสะอาดอาคาร

ส านักงานและโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลทัง้ 6 โรงเรียน

ผลการประเมินผล

- ด้านความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการจัดงาน    วนัเทศบาล 

ค่าเฉล่ีย 4.32 อยู่ในระดับมาก  

โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับ

จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 6  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมทางการเมอืงการบริหารสูก่ารพัฒนาเมอืงอย่างยั่งยืน

                                     1. ในการจัดงานวนัเทศบาลในคร้ัง

นี้ ท่านคิดวา่สามารถสร้างความรัก

 ความสามัคคี และความผูกพัน

ระหวา่งพนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างประจ าพนักงานจ้าง และ

ประชาชนทัว่ไปได้ ค่าเฉล่ีย 4.41  

อยู่ในระดับมาก

2. ในการจัดงานวนัเทศบาลในคร้ัง

นี้ ท่านคิดวา่สามารถท าให้พนักงาน

เทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงาน

จ้าง และสมาชิกสภาเทศบาล และ

ประชาชนสามารถร่วมกันพัฒนา

เทศบาลได้      ค่าเฉล่ีย 4.23 อยู่

ในระดับมาก

                           

4 โครงการส่งเสริมกระบวนการมี

ส่วนร่วมด้านประชาธิปไตย

งานปอ้งกันฯ

ส านกัปลัดฯ

15,000  -  - ไม่ได้ด าเนนิการ

โอนค่าครุภณัฑ์ส านกังาน
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 6  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมทางการเมอืงการบริหารสูก่ารพัฒนาเมอืงอย่างยั่งยืน

5 โครงการจัดประชุมประชาคม

เมืองทุ่งสง

งาน

วิเคราะห ์ฯ

กองวิชาการ ฯ

100,000 54,210             - ด าเนนิการจดัประชมุประชาคม

เมอืงทุ่งสง คร้ังที1่/2558 ในท ี20 

เมษายน 2558 ณ หอ้งประชมุ

เทศบาลเมอืงทุ่งสง จ านวนผู้เขา้ร่วม

ประชมุ  จ านวน 150 คน

ผลการประเมนิ

1. ดา้นเน้ือหาวชิาการในภาพรวม 

ค่าเฉล่ีย  3.74 อยู่ในระดับมาก โดย

สามารถแยกเรียงตามล าดับจากมาก

ไปหานอ้ย ได้ดังนี้

1. ทา่นมส่ีวนร่วม เชน่ ร่วมคิด ร่วม

แสดงความคิดเหน็ร่วมวางแผนใน

กระบวนการปรับปรุงและจดัท าแผน

ยทุธศาสตร์การพฒันาได้ ค่าเฉล่ีย 

3.87 อยู่ในระดับมากที่สุด

2. หวัขอ้และเนื้อหา มคีวาม

เหมาะสมกบัสถานการณ์ปจัจบุนั 

ค่าเฉล่ีย 3.77 อยู่ในระดับมากที่สุด

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 6  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมทางการเมอืงการบริหารสูก่ารพัฒนาเมอืงอย่างยั่งยืน

3. จากการประชมุประชาคมใน

คร้ังนีส้ามารถน าไปใชใ้นการ

ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรได้  

ค่าเฉล่ีย 3.76 อยู่ในระดับมาก

ทีสุ่ด

4. จากการประชมุประชาคมใน

คร้ังนีส้ามารถตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนและ

น าไปสู่การปฏิบัติได้ ค่าเฉล่ีย 

3.75 อยู่ในระดับมากทีสุ่ด

5. ท่านมีส่วนร่วม เชน่ ร่วมคิด 

ร่วมแสดงความคิดเห็นร่วม

วางแผน ในกระบวนการ

ปรับปรุงและจดัท าแผนพัฒนา

สามปี ค่าเฉล่ีย 3.56 อยู่ใน

ระดับมากทีสุ่ด
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 6  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมทางการเมอืงการบริหารสูก่ารพัฒนาเมอืงอย่างยั่งยืน

2. ดา้นวทิยากร ในภาพ

ภาพรวม ค่าเฉล่ีย 3.73 อยู่ใน

ระดับมากโดยสามารถแยกเรียง

ตามล าดับจากมากไปหาน้อย 

ได้ดังนี้

1. วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถาม

หรือแสดงขอ้คิดเห็น ค่าเฉล่ีย 

3.79 อยู่ในระดับมากทีสุ่ด

2. วิทยากรมีความรู้ ความ

เชี่ยวชาญ ในหัวขอ้ทีบ่รรยาย 

ค่าเฉล่ีย 3.76 อยู่ในระดับมาก

ทีสุ่ด
3. วทิยากรสามารถอธบิายหรือ

ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนและ

แสดงมุมมองได้อย่างกวา้งขวาง 

ค่าเฉล่ีย 3.74 อยู่ในระดับมากทีสุ่ด
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 6  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมทางการเมอืงการบริหารสูก่ารพัฒนาเมอืงอย่างยั่งยืน

4. ระยะเวลาในการบรรยายมี

ความเหมาะสม เพียงพอ 

ค่าเฉล่ีย 3.72 อยู่ในระดับมาก

ทีสุ่ด

5. วิทยากรสามารถถา่ยถอด

ความรู้ และสร้างความเขา้ใจใน

การบรรยาย 3.67 อยู่ในระดับ 

มากทีสุ่ด

3. ดา้นในภาพรวมความพึง

พอใจของการบริหารจดัการ/

สถานที ่ค่าเฉล่ีย 3.87 อยู่ใน

ระดับมาก โดยสามารถแยก

เรียงตามล าดับจากมากไปหา

น้อย ได้ดังนี้

1. สถานทีใ่นการจดัโครงการฯ 

ค่าเฉล่ีย 3.96 อยู่ในระดับมาก 

ทีสุ่ด
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 6  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมทางการเมอืงการบริหารสูก่ารพัฒนาเมอืงอย่างยั่งยืน

2. โสตทัศนูปกรณ์ ค่าเฉล่ีย 3.87

 อยู่ในระดับมากทีสุ่ด

3. อาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าเฉล่ีย

 3.84 อยู่ในระดับมากทีสุ่ด

4. การประสานงานและการ

ให้บริการของเจา้หน้าที ่  

ค่าเฉล่ีย 3.81 อยู่ในระดับมาก

ทีสุ่ด 
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 6  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมทางการเมอืงการบริหารสูก่ารพัฒนาเมอืงอย่างยั่งยืน

จากการประเมินผู้เข้าร่วม

โครงการทัง้ 3 ด้าน ในการด าเนิน

โครงการปรากฏว่าผู้เข้าร่วม

โครงการประชุมประชาคมเมือง

ทุง่สง ครั้งที1่/2558มีความ

คิดเห็นในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 3.78

 อยู่ในระดับมาก    โดยสามารถ

เรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้    

1. ด้านที ่3 ด้านความพึงพอใจ

ของการบริหารจัดการ/สถานที ่

ค่าเฉล่ีย 3.87 อยู่ในระดับมาก    

2. ด้านที ่1 ด้านเนื้อหาวชิาการ 

ค่าเฉล่ีย 3.74 อยู่ในระดับมาก 3. 

ด้านที ่2ด้านวทิยากร ค่าเฉล่ีย 

3.73 อยู่ในระดับมาก          
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 6  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมทางการเมอืงการบริหารสูก่ารพัฒนาเมอืงอย่างยั่งยืน

6 โครงการส่งเสริมและการพัฒนา

เครือข่ายการพัฒนาเมืองทุ่งสง

แบบบรูณาการ

 - กิจกรรม อบรมเชิงปฏบิติัการ

วางแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบ

บรูณาการ

งานวิเคราะหฯ์

กองวิชาการฯ

150,000        142,833           - ด าเนนิการจัดอบรมเชิง

ปฏบิติัการวางแผนพัฒนา

ท้องถิ่นแบบบรูณาการ 

 - คร้ังที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 – 7

 สิงหาคม 2558  

 - คร้ังที่ 2 ระหว่างวันที่ 17–

18 สิงหาคม  2558 ณ สวน

พฤกษาสิรินธร

1) จัดอบรมได้ครบถ้วนตาม

แผนที่ก าหนด จ านวน 4 วัน 

2) มีผู้เข้าอบรม 

 - วันที่ 6 สิงหาคม 2558   

จ านวน  86 คน คิดเปน็ร้อย

ละ 71.66

 - วันที่ 7 สิงหาคม 2558  

จ านวน  70 คน คิดเปน็ร้อย

ละ 58.33
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 6  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมทางการเมอืงการบริหารสูก่ารพัฒนาเมอืงอย่างยั่งยืน

  - วันที่ 17 สิงหาคม 2558 

จ านวน 73 คน คิดเปน็ร้อยละ

 60.83

 - วันที่ 18 สิงหาคม 2558 

จ านวน 60 คน คิดเปน็ร้อยละ

 50.00 

 ***  รวมการอบรมทั้งส้ิน 4 

วัน ผู้เข้ารับการอบรมคิดเปน็

ร้อยละ 60.20 ไม่บรรลุ

เปา้หมายที่วางไว้***

ผลการประเมนิผล

 - ด้านเนือ้หาวิชาการใน

ภาพรวม ค่าเฉล่ีย 3.63 อยู่ใน

ระดับมาก โดยสามารถแยก

เรียงตามล าดับจากมากไปหา

นอ้ย ได้ดังนี้
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 6  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมทางการเมอืงการบริหารสูก่ารพัฒนาเมอืงอย่างยั่งยืน

1. ท่านมีความรู้ความเข้าใจใน

เร่ืองการก าหนดวิสัยทัศน ์

จุดมุง่หมาย เปา้หมาย 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ค่าเฉล่ีย 

3.82 อยู่ในระดับมาก

2. ท่านมีความรู้ความเข้าใจใน

เร่ืองหลักการประเมินผลการ

พัฒนาและเคร่ืองมือ

ประเมินผลโดยการใหค้ะแนน

แบบถ่วงน้ าหนกั ค่าเฉล่ีย 

3.71 อยู่ในระดับมาก

3. ท่านมีความรู้ความเข้าใจใน

เร่ืองการเขียนโครงการและ

วิเคราะหโ์ครงการ ค่าเฉล่ีย 

3.64 อยู่ในระดับมาก
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิี่ตัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

 กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ

อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 6  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมทางการเมอืงการบริหารสูก่ารพัฒนาเมอืงอย่างยั่งยืน

4. ท่านมีความรู้ความเข้าใจใน

เร่ืองการแปลงยุทธศาสตร์สู่

การจัดท าแผนสามป ีค่าเฉล่ีย 

3.61  อยู่ในระดับมาก

5. ท่านมีความรู้ความเข้าใจใน

เร่ืองการทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แบบบรูณาการ ค่าเฉล่ีย 3.59

 อยู่ในระดับมาก
6. ท่านมีความรู้ความเขา้ใจใน

เร่ืองการก าหนด Strategy Map

 Balanced Scorecard กบั

การพัฒนาตามแผนยทุธศาสตร์ 

ค่าเฉล่ีย 3.43 อยู่ในระดับมาก
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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

โครงการสรรหาเคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้และสถานทีข่องเทศบาล

เมืองทุง่สงเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน

8,590,840 3,150,450 สรรหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และ

สถานทีข่องเทศบาลเมืองทุง่สงเพือ่

เพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ดังนี้

ด าเนินการแล้วเสร็จๆ

  ส านักปลัดเทศบาล  ดังนี้ 1,351,840 347,400 ส านักปลัดเทศบาล  ดงัน้ี

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ

ประมวลผล แบบที ่1 จ านวน 2 

เคร่ือง

งานการ

เจ้าหน้าทีแ่ละ

งานธุรการ

ส านักปลัด ฯ

44,000

                                                             

44,000  - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ

ประมวลผล แบบที ่1 จ านวน 2 

เคร่ือง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

2. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 2 

เคร่ือง

ส านักปลัด ฯ 10,600 7,400   -จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 

2 เคร่ือง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี  2558
ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที ่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชมุชนสู่การบริหารจัดการทีด่โีดยทุกภาคีมสี่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่

เทศบาลอัจฉริยะ

1
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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

3. เคร่ืองช่วยหายใจ จ านวน 2 ชุด ส านักปลัด ฯ 297,000 296,000  - จัดซ้ือเคร่ืองช่วยหายใจ จ านวน 2

 ชุด

ด าเนินการแล้วเสร็จ

4. เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง ส านักปลัด ฯ 1,000,240  -  -             ไม่ได้ด าเนินการ

 - โอนเค่าก่อสร้างศาลาชุมชน

โดมทองธานี

 - โอนค่าก่อสร้างลานคอนกรีต

เฟต 1 ศูนย์กระจายสินค้าฯ

  กองคลัง  ดังนี้ 34,300 24,300 กองคลัง  ดงัน้ี

1. กล้องถ่ายรูป จ านวน 1 เคร่ือง กองคลัง 7,000 6,900  - จัดซ้ือกล้องถ่ายรูป จ านวน 1 

เคร่ือง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ กองคลัง 22,000 13,900  - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ด าเนินการแล้วเสร็จ

3. เคร่ืองรองไฟฟ้า กองคลัง 5,300 3,500  - จัดซ้ือเคร่ืองรองไฟฟ้า ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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

  กองวิชาการ ฯ  ดงัน้ี 131,300 106,390 กองวิชาการ ฯ  ดงัน้ี

1. ไมโครโฟนไร้สาย จ านวน 1 

เคร่ือง

กองวิชาการ ฯ 20,000  -  - ไม่ได้ด าเนินการ

(ตกเป็นเงินสะสม)

2. กล้องถ่ายรูป จ านวน 1 เคร่ือง กองวิชาการ ฯ 83,000 82,990  - จัดซ้ือกล้องถ่ายรูป จ านวน 1 

เคร่ือง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

3. เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 

ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี

กองวิชาการ ฯ 23,000 18,500  - จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction

 ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี

ด าเนินการแล้วเสร็จ

4. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า กองวิชาการ ฯ 5,300 4,900  - จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ด าเนินการแล้วเสร็จ

500



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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 1,992,800 1,899,900 กองสาธารณสุข  ดงัน้ี

1. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิติล กองสาธารณสุข 10,000 9,500  - จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ

ดิจิติล

ด าเนินการแล้วเสร็จ

2. โทรทัศน์สี กองสาธารณสุข 22,000 15,600   - จัดซ้ือโทรทัศน์สี ด าเนินการแล้วเสร็จ

3. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จอขนาด

ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จ านวน 1 

เคร่ือง

กองสาธารณสุข 22,000 13,800   - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จอ

ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จ านวน 1 

เคร่ือง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

4. เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED 

ขาว-ด า

กองสาธารณสุข 5,500 3,500   - จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ชนิด 

LED ขาว-ด า

ด าเนินการแล้วเสร็จ

5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า กองสาธารณสุข 5,300 4,900   - จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ด าเนินการแล้วเสร็จ

6. รถยนต์บรรทุก กองสาธารณสุข 1,920,000 1,845,000   - จัดซ้ือรถยนต์บรรทุก ด าเนินการแล้วเสร็จ

7. เคร่ืองอัดฉีดน้ าแรงดันสูง กองสาธารณสุข 8,000 7,600   - จัดซ้ือ เคร่ืองอัดฉีดน้ าแรงดันสูง ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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 183,000 145,500 กองการศึกษา  ดงัน้ี

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า

 18 นิ้ว จ านวน 5 เคร่ือง

กองการศึกษา 75,000 57,500   - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่น้อย

กว่า 18 นิ้ว จ านวน 5 เคร่ือง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

2. เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน กองการศึกษา 88,000 88,000  - จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน ด าเนินการแล้วเสร็จ

3. ตู้เก็บแผนทีข่าทึบ กองการศึกษา 20,000  -  - ไม่ได้ด าเนินการ

(ตกเป็นเงินสะสม)

เนื่องจ าบริษัททีต้่องการจัดซ้ือไม่

ผลิตตู้เก็บแผนทีข่าทึบตามที่

ต้องการ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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 57,800 55,760 กองสวัสดกิารสังคมฯ ดงัน้ี

1. จอรับภาพ กองสวัสดิการฯ 13,000 13,000  - จัดซ้ือจอรับภาพ ด าเนินการแล้วเสร็จ

2. โทรทัศน์แอล  ซี ดี จ านวน 2 

เคร่ือง

กองสวัสดิการฯ 34,000 32,360  - จัดซ้ือโทรทัศน์แอล  ซี ดี จ านวน

 2 เคร่ือง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

3. เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ LED 

จ านวน 1 เคร่ือง

กองสวัสดิการฯ 5,500 5,500  - จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ LED 

จ านวน 1 เคร่ือง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

4. เคร่ืองส ารอง จ านวน 1 เคร่ือง กองสวัสดิการฯ 5,300 4,900  - จัดซ้ือเคร่ืองส ารอง จ านวน 1 

เคร่ือง

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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 4,583,800 370,800 กองชา่ง  ดงัน้ี

1. เคร่ืองปรับอากาศแบบยกส่วน

ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)

กองช่าง 146,000 133,000   - จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบยก

ส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)

ด าเนินการแล้วเสร็จ

2. เคร่ืองปัม๊น้ า จ านวน 2 ตัว กองช่าง 76,000 76,000   - จัดซ้ือ เคร่ืองปัม๊น้ า จ านวน 2 ตัว ด าเนินการแล้วเสร็จ

3. เคร่ืองเจาะกระแทก กองช่าง 25,500 25,500   - จัดซ้ือเคร่ืองเจาะกระแทก ด าเนินการแล้วเสร็จ

4. เคร่ืองตบดิน กองช่าง 26,500 26,500   - จัดซ้ือเคร่ืองตบดิน ด าเนินการแล้วเสร็จ

5. รถขุดตีนตะขาบ กองช่าง 4,200,000  -  - โอนลดไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่

 หมวดรายจ่ายอื่น ประเภท

ค่าจ้างทีป่รึกษาโครงการจัดท า

รายการวิเคราะห์ผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม ถนน ผังเมือง สาย ง

 3,000,000 บาท วัสดุก่อสร้าง 

700,000 บาท
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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. สว่าน จ านวน 1 ตัว กองช่าง 1,400 1,400   - จัดซ้ือสว่าน จ านวน 1 ตัว ด าเนินการแล้วเสร็จ

7. สว่าน 3 ระบบ จ านวน 1 

เคร่ือง

กองช่าง 7,500 7,500   - จัดซ้ือสว่าน 3 ระบบ จ านวน 1 

เคร่ือง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

8. เคร่ืองปัม๊ลม จ านวน 1 เคร่ือง กองช่าง 5,300 5,300   - จัดซ้ือเคร่ืองปัม๊ลม จ านวน 1 

เคร่ือง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

9. ปัม๊อัดฉีด จ านวน 1 เคร่ือง กองช่าง 45,600 45,600   - จัดซ้ือปัม๊อัดฉีด จ านวน 1 เคร่ือง ด าเนินการแล้วเสร็จ

10.เคร่ืองหาพิกัดด้วยสัญญาณ

ดาวเทียม จ านวน 2 เคร่ือง

กองช่าง 50,000 50,000   - จัดซ้ือเคร่ืองหาพิกัดด้วย

สัญญาณดาวเทียม จ านวน 2 เคร่ือง

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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

กองชา่งสุขาฯ ดังนี้ 256,000 200,400 กองชา่งสุขาฯ ดังนี้

1. รถจักรยานยนต์พร้อมพ่วงข้าง

 จ านวน 2 คัน

กองช่างสุขาฯ 125,000 124,500   - จัดซ้ือรถจักรยานยนต์พร้อมพ่วง

ข้าง จ านวน 2 คัน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

2. เคร่ืองมัลติเมียโปรเจคเตอร์ กองช่างสุขาฯ 16,000 15,900   - จัดซ้ือเคร่ืองมัลติเมียโปรเจคเตอร์ ด าเนินการแล้วเสร็จ

3. เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง กองช่างสุขาฯ 19,000 18,000   - จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ด าเนินการแล้วเสร็จ

4. เคร่ืองบดปุย๋ส่ิงปฏิกูล กองช่างสุขาฯ 50,000  -  -  - โอนไปต้ังจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง,

ค่าปรับปรุงครุภัณฑ์

5. ปัน่จุ่ม กองช่างสุขาฯ

 - ขนาด 1.5 นิ้ว กองช่างสุขาฯ 6,000 6,000   - จัดซ้ือปัน่จุ่มขนาด 1.5 นิ้ว ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ขนาด 3 นิ้ว กองช่างสุขาฯ 25,000 21,000   - จัดซ้ือปัน่จุ่มขนาด 3 นิ้ว ด าเนินการแล้วเสร็จ

6. มอเตอรสว่านแท่นเจาะ กองช่างสุขาฯ 15,000 15,000   - จัดซ้ือมอเตอรสว่านแท่นเจาะ ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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)

1,515,000 944,000 สนับสนุนงบประมาณให้ชมุชน

จัดกิจกรรม ดงัน้ี

 -  ด้านประเพณี วัฒนธรรม/กีฬา

       ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - งบประมาณที่เหลือโอนรายจ่าย

ใหม้าซ่ึงบริการโครงประเพณี

สงกรานต์ กองการศึกษา, ค่าวสัดุ

ส านักงาน ส านักปลัด

ชุมชนใน

เขตเทศบาล

เมืองทุง่สง

57,000 20,000         77,000       77,000  - จัดกิจกรรมเนื่องในวนัเฉลิมพระ

ชนมพรรษาฯ  ประชาชนได้ร่วมแสดง

ความจงรักภกัดี ต่อสถาบนั 

พระมหากษตัริย์และมีความภาคภมูิใจ 

ในการร่วมแสดงความจงรักภกัดีต่อ

สถาบนัพระมหากษตัริย์ จ านวน 9

ชุมชน ดังนี้

ด าเนินการแล้วเสร็จ

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

ความร่วมมอืจากทุกภาคส่วน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี  2558
ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที ่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชมุชนสู่การบริหารจัดการทีด่โีดยทุกภาคีมสี่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่

เทศบาลอัจฉริยะ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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

 - ด าเนินการโครงการกิจกรรม

พ่อแห่งชาติ เมื่อวันที ่5 ธันวาคม 

2557 ณ ชุมชนตลาดใน 

ผลการด าเนินงาน

- ประชาชนในชุมชนมีความ

จงรักภักดีและเทิดทูนไว้ซ่ึง

สถาบันพระมหากษัตริย์

- ประชาชนมีความกตัญญูรู้คุณ

ต่อบุพการี

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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             2. อบช.หลังโรงพยาบาล

 - ด าเนินการโครงการกิจกรรม

พ่อแห่งชาติ เมื่อวันที ่5 ธันวาคม 

2557 ณ ชุมชนหลังโรงพยาบาล

ทุง่สง 

ผลการด าเนินงาน

- ประชาชนในชุมชนมีความ

จงรักภักดีและเทิดทูนไว้ซ่ึง

สถาบันพระมหากษัตริย์

- ประชาชนมีความกตัญญูรู้คุณ

ต่อบุพการี

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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

 - ด าเนินการโครงการวันเฉลิม

พระชนมพรรษาสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อ

วันที ่5 ธันวาคม 2557 ณ ชุมชน

บ้านในหวัง 

ผลการด าเนินงาน

- ประชาชนในชุมชนมีความ

จงรักภักดีและเทิดทูนไว้ซ่ึง

สถาบันพระมหากษัตริย์

- ประชาชนมีความกตัญญูรู้คุณ

ต่อบุพการี

- ประชาชนเกิดความสามัคคีใน

ชุมชน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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           4 อบช.สะพานเหล็ก

 - ด าเนินการโครงการกิจกรรม

พ่อแห่งชาติ เมื่อวันที ่5 ธันวาคม 

2557 ณ ชุมชนสะพานเหล็ก 

ผลการด าเนินงาน

- ประชาชนในชุมชนมีความ

จงรักภักดีและเทิดทูนไว้ซ่ึง

สถาบันพระมหากษัตริย์

- ประชาชนเกิดความสามัคคี

ความร่วมมือร่วมใจกันของ

ประชาชนในชุมชนเขาปรีดี

- เป็นการสืบสานวันส าคัญของชาติ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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

 - ด าเนินการโครงการกิจกรรม

พ่อแห่งชาติ เมื่อวันที ่5 ธันวาคม 

2557 ณ ชุมชนประชาอุทิศ

ผลการด าเนินงาน

- ประชาชนได้มีจิตส านึกและ

ปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์และให้คงอยู่

ตลอดไป ได้มีส่วนร่วมในการท า

กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ

รณรงค์ภัยของสุราและยาเสพติด

ต่างๆ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

(รัชกาลปัจจุบัน) (วันพ่อแห่งชาติ)

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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

 -  ด าเนินการโครงการกิจกรรม

พ่อแห่งชาติ เมื่อวันที ่5 ธันวาคม 

2557 ณ ชุมชนบ้านพักรถไฟ 

ผลการด าเนินงาน

- ประชาชนในชุมชนมีความ

จงรักภักดีและเทิดทูนไว้ซ่ึง

สถาบันพระมหากษัตริย์

- ประชาชนเกิดความสามัคคี

ความร่วมมือร่วมใจกันของ

ประชาชนในชุมชนเขาปรีดี

- เป็นการสืบสานวันส าคัญของชาติ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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           7. อบช.เสริมชาติ

 - ด าเนินการโครงการวันพ่อ

แห่งชาติ เมื่อวันที ่5 ธันวาคม 

2557 ณ ชุมชนเสริมชาติ 

ผลการด าเนินงาน

1. ประชาชนทุกคนได้ตระหนักถึง

พระคุณของพ่อบังเกิดเกล้าและ

พ่อหลวงของแผ่นดิน

2. ประชาชนในชุมชนได้รู้จักการ

ท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ

3. ให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมกับ

ชุมชนในการจัดกิจกรรมทีม่ีจุ

ประสงค์เดียวกัน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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             8. อบช.ประชาอุทิศ

 - ด าเนินการโครงการกิจกรรม

พ่อแห่งชาติ เมื่อวันที ่5 ธันวาคม 

2557 ณ ชุมชนประชาอุทิศ

ผลการด าเนินงาน

- ประชาชนในชุมชนมีความ

จงรักภักดีและเทิดทูนไว้ซ่ึง

สถาบันพระมหากษัตริย์

- ประชาชนเกิดความสามัคคี

ความร่วมมือร่วมใจกันของ

ประชาชนในชุมชนเขาปรีดี

- เป็นการสืบสานวันส าคัญของชาติ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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             9. อบช.เขาปรีดี

 - ด าเนินการโครงการกิจกรรม

พ่อแห่งชาติ เมื่อวันที ่5 ธันวาคม 

2557 ณ ชุมชนเขาปรีดี 

ผลการด าเนินงาน

- ประชาชนในชุมชนมีความ

จงรักภักดีและเทิดทูนไว้ซ่ึง

สถาบันพระมหากษัตริย์

- ประชาชนเกิดความสามัคคี

ความร่วมมือร่วมใจกันของ

ประชาชนในชุมชนเขาปรีดี

เป็นการสืบสานวันส าคัญของชาติ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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) กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 512,000 512,000 จัดงานกจิกรรมวันเด็ก  ทกุภาคส่วนใน

ชุมชนมส่ีวนร่วมในการพฒันาเด็กและ

เยาวชนและเล็งเหน็ถึงความส าคัญของ

เด็กจ านวน 19 ชุมชน  ดังนี้

ด าเนินการแล้วเสร็จ

35,000           35,000           1. อบช.ยุทธศาสตร์

 - ด าเนนิการโครงการ ลด ละ เลิกเหล้า 

เนื่องในวันเด็กแหง่ชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ 10 

เดือนมกราคม 2558 ณ บริเวณศาลายุทธ์

ศาสตร์

 - ส่งเสริมใหเ้ยาวชนใช้เวลาว่างใหเ้ปน็

ประโยชนเ์ข้าร่วมกจิกรรมไมยุ่่งเกี่ยวกบั

เหล้า และเคร่ืองด่ืมมนีเมาทกุชนดิ

 - เยาวชนและผู้สนใจเข้ามามส่ีวนร่วม

กจิกรรมต่างๆ ภายในชุมชนโดยเนน้

ปฏบิติักจิกรรมที่ปลูกฝังนสัิยด้านด้าน

คุณธรรมและจริยธรรม

 - เด็กและเยาวชนมคีวามรัก ความสามคัคี

 ความเข้าใจซ่ึงกนัและกนั ภายในชุมชน

และใหรู้้จักค าว่าชุมชนมส่ีวนร่วม

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ชุมชนในเขต

เทศบาลเมือง

ทุ่งสง
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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

32,000           32,000           2. อบช.หมู่บ้านพัฒนา

 - ด าเนินโครงการจัดงานวันเด็ก

แห่งชาติ ประจ าปี 2558 เมื่อวัน

เสาร์ที ่10 มกราคม 2558 ณ ศาล

เจ้าซ าปอกง(หลวงพ่อโต) ชุมชน

หมู่บ้านพัฒนา 

 - เด็กและเยาวชนในเขตชุมชน

หมู่บ้านพัฒนา ได้เข้าร่วมแสดง

กิจกรรมบนเวที มีดนตรีและมีการ

เล่นเกมต่างๆ 

 - เด็กและเยาวชนได้แสดงออก

ซ่ึงความสามารถของตนเอง

ในทางทีถู่กทีค่วร และเป็นที่

ยอมรับของสังคม

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ชุมชนในเขต

เทศบาลเมือง

ทุ่งสง
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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

 - ด าเนินการโครงการวันเด็กแห่ง

ขาติปลอดเหล้าอย่างถาวร เมื่อวัน

เสาร์ที ่10 มกราคม 2558 ณ 

บริเวณศาลาชุมชนตลาดใน

 - เด็ก และเยาวชนในชุมชนได้

แสดงกิจกรรมและแสดงบนเวที 

ร้องเพลง ประกวดการละเล่น

พืน้บ้าน 

 - เด็กและเยาวชนได้แสดงออก

ซ่ึงความสามารถของตนเอง

ในทางทีถู่กต้อง

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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.ท่าแพเหนือ

 - ด าเนินการโครงการวันเด็ก

แห่งชาติ เมื่อวันเสาร์ที ่10 

มกราคม 2558 ณ ศาลาชุมชนท่า

แพเหนือ

 - เด็กและเยาวชน ได้ร่ืนเริง 

สนุกสนานในวันเด้กแห่งชาติ

 - เด็กและเยาวชนเกิดความรัก 

ความสามัคคีในหมู่คณะ

 - สามารถพัฒนาให้เด็กและ

เยาวชนมีร่างกาย จิตใจและ

สติปัญญาทีดี่

 - เด็กและเยาวชนได้ร่วม

กิจกรรมหมู่คณะสามารถอยู่

ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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

 - ด าเนินการจัดโครงการวันเด็ก

แห่งชาติ เมื่อวันเสาร์ที ่10 

มกราคม 2558 ณ บริเวณศาลา

ชุมชนหลังโรงพยาบาลทุง่สง(เก่า)

 - เด็กและเยาวชนในชุมชนได้

แสดงกิจกรรมและการแสดงบน

เวที เช่น เล่านิทาน ร้องเพลง 

การละเล่นพืน้บ้าน การแสดงจิต

ลีลา เด็กและเยาวชนมีความสุขใน

วันเด็กแห่งชาติและได้แสดงออก

ซ่ึงความสามารถของตนเอง

ในทางทีถู่กต้อง ตามทีชุ่มชน

ต้ังเป้าหมายไว้

ด าเนินการแล้วเสร็จ

521



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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 -  ราช

บริพาร

 - ด าเนินการจัดโครงการวัน

เด็กแหง่ชาติ เมือ่วันเสาร์ที่ 10

 มกราคม 2558 ณ 

สวนสาธารณะถ้ าตลอด 

 - เด็กและเยาวชนภายใน

ชุมชนได้เข้าร่วมกจิกรรมงาน

วันเด็ก

 - เด็กและเยาวชนในชุมชน

เปรมประชามีจิตส านึกที่ดีต่อ

การไม่มัว่อยายมุข

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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 7. อบช.บา้นในหวงั

 - ด าเนินการโครงการวนัเด็กแหง่ชาติ 

เมื่อวนัเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 ณ 

บริเวณศาลาชุมชนบา้นในหวงั 

 - เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึง

ความส าคัญในกิจกรรมวนัเด็ก

 - เด็กและเยาวชนมีความรักความ

สามัคคีและได้แสดงออกซ่ึง

ความสามารถ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

25,000           25,000           8. อบช.เสริมชาติ

 - ด าเนินการโครงการวนัเด็กแหง่ชาติ 

เมื่อวนัเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 ณ 

บริเวณศาลาชุมชนเสริมชาติ

 - เด็กและเยาวชนในเขตชุมชนร่วม

กิจกรรมด้วยความสนุกสนาน

 - เด็กและเยาวชนในเชตชุมชน

ตระหนักถึงบทบาทความส าคัญของตน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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           9. อบช.ตะวันออกวัดชัยชุมพล

 - ด าเนินการโครงการวันเด็ก

แห่งชาติ เมื่อวันเสาร์ที ่10 

มกราคม 2558 ณ ชุมชน

ตะวันออกวัดชัยชุมพล 

 - เด็กและเยาวชนในชุมชน

ตะวันออกวัดชัยชุมพลมีคุณภาพ

ชีวิตทีดี่

 - สมาชิกชุมชนได้มีส่วนร่วมใน

การพัฒนาคุณภาพของเด้กและ

เยาวชนในชุมชน

 - เด็กและเยาวชนในชุมชนได้รับ

การพัฒนาส่งเสริมในทางทีถู่กต้อง

เหมาะสม

 - เด็กและเยาวชนในชุมชนมีส่วน

ร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาด้าน

สังคมของชุมชน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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

 - ด าเนินการโครงการวันเด็ก

แห่งชาติ เมื่อวันเสาร์ที ่10 

มกราคม 2558 ณ บริเวณชุมชน

ประชาอุทิศ

 - เด็กได้รับปลูกฝังให้เห็น

ความส าคัญของ การอ่าน กล้าคิด

 กล้าแสดงออก และมีความ

สัมพันธภาพกับผู้อื่นอย่าง

เหมาะสม โดยเด็กสามารถเลือก

เล่นกิจกรรมตามความสนใจ

ร่วมกับผู้อื่นตอบสนองความ

ต้องการตามวัย

 - กระตุ้นให้หน่วยงานสถาบัน

ต่างๆ ตลอดจนประชาชนได้

ตระหนักถึงความส าคัญของเด้ก

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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

 - ด าเนินการโครงการวันเด็ก

แห่งชาติ เมื่อวันเสาร์ที ่10 

มกราคม 2558 ณ บริเวณศาลา

ชุมชนสะพานเหล็ก

 - เยาวชนใช้เวลาว่างในการร่วม

กิจกรรม

 - ปฏิบัติกิจกรรมปลูกฝังนิสัย

ด้านคุณธรรม จริยธรรม ลด ละ 

เลิกเคร่ืองด่ืมมึนเมาทุกประเภท

 - เด็กและเยาวชนมีสุขภาพและ

จิตใจทีดี่

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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 าเนินการโครงการวันเด็ก

แห่งชาติ เมื่อวันเสาร์ที ่10 

มกราคม 2558 ณ งานกีฬาตลาด

สดต้นยางเทศบาลเมืองทุง่สง 

 - เด็กและเยาวชนในเขตชุมชน

ตลาดสด ได้เข้าร่วมแสดง

กิจกรรมบนเวที มีดนตรี และกล้า

แสดงออกในชุมชนเข้มแข็ง

 - เด็กและเยาวชนได้แสดงออก

ซ่ึงความสามารถของตนเอง

ในทางทีถู่กทีค่วร และเป็นที่

ยอมรับของสังคม

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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           20,000           13. อบช.เขาปรีดี

 - ด าเนินการโครงการวันเด็ก

แห่งชาติ เมื่อวันเสาร์ที ่10 

มกราคม 2558 ณ บริเวณศาลา

ชุมชนเขาปรีดี

 - ท าให้เด็กและเยาวชนมีขวัญ

ก าลังใจ มีสุขภาพจิตทีดี่และ

เติบโตเป็นก าลังส าคัญของชาติใน

อนาคต

 - ท าให้เกิดความร่วมมือทีดี่ เกิด

ความรักความสามัคคี ระหว่างเด็ก

 ผู้ปกครองและสมาชิกในชุมชน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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

 - ด าเนินการโครงการวันเด็ก

แห่งชาติ เมื่อวันเสาร์ที ่10 

มกราคม 2558 ณ ชุมชนทุง่สง-

ห้วยยอด

 - เด็กและเยาวชนมีคุรภาพชีวิตที่

ดีขึ้น ได้รับการเอาใจใส่ดูแลจาก

ครอบครัว และสังคม

 - ทุกภาคส่วนในชุมชนมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาเด้กและเยาวชน

 - เด็กและเยาวชนได้รับการ

พัฒนาและส่งเสริมในทิศทางที่

ถูกต้อง

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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           15. อบช.ท่าแพใต้

 - ด าเนินการโครงการวนัเด็กปลอด

เหล้าถาวร ชุมชนทา่แพใต้ เมื่อวนัเสาร์

ที่ 10 มกราคม 2558 ณ บริเวณศาลา

ชุมชนทา่แพใต้

 - เด็กและเยาวชนในชุมชนทา่แพใต้มี

คุณภาพชีวติที่ดี

 - สมาชิกชุมชนทา่แพใต้มีส่วนร่วมใน

การพฒันาคุณภาพของเด็กและเยาวชน

ในชุมชนทา่แพใต้

 - เด็กและเยาวชนในชุมชนได้รับการ

พฒันาส่งเสริมในทางที่ถูกต้องเหมาะสม

 - เด็กและเยาวชนหลีกเล่ียงส่ิงเสพติด

ที่ใหโ้ทษต่อร่างกาย

 - เด็กและเยาวชนในชุมชนมีส่วนร่วม

รับผิดชอบในการพฒันาด้านสังคมของ

ชุมชน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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

 - ด าเนินการโครงการวันเด็ก

แห่งชาติ เมื่อวันเสาร์ที ่10 

มกราคม 2558 ณ บริเวณศาลา

ชุมชนบ้านพักรถไฟ

 - เด็กและเยาวชนได้ร่ืนเริง 

สนุกสนานในวันเด็กแห่งชาติ

 - เด็กและเยาวชนเกิดความรัก 

ความสามัคคีในหมู่คณะ

 - สามารถพัฒนาให้เด็กและ

เยาวชนมีร่างกาย จิตใจและ

สติปัญญาทีดี่

 - เด็กและเยาวชนได้ร่วม

กิจกรรมหมู่คณะสามารถอยู่

ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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           17.  อบช.ทุง่สง-นาบอน

 - ด าเนินการโครงการวันเด็ก

แห่งชาติ และการอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อม ประเพณี วัฒนธรรม 

เมื่อวันเสาร์ที ่10 มกราคม 2558

 ณ บริเวณศาลาชุมชน

ทุง่สง-นาบอน

 - เด็กและเยาวชนและประชาชน

ได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี 

วัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป

 - ท าให้เกิดความสามัคคีในชุมชน

และเชื่อมสัมพันธ์กับชุมชนและ

บริเวณใกล้เคียง

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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

 - ด าเนินการโครงการวันเด็ก

แห่งชาติ เมื่อวันเสาร์ที ่10 

มกราคม 2558 ณ ชุมชนโดมทอง

ธาน(ีท่าแพ)

กิจกรรมทีด่ าเนินการ

1. การแข่งขันกีฬาพืน้บ้านของ

เด็กและเยาวชนในชุมชน

2. การประกวดเด็กสุขภาพดี

3. การแสดงบนเวทีของเด็กและ

เยาวชน

4. เล่นเกมและกิจกรรมบนเวที

5. ตอบปัญหาชิงรางวัล

6. บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม

7. มอบของขวัญ ของรางวัลให้กับ

และเยาวชน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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

 ผลการด าเนินการ

 - ท าให้เด็กและเยาวชนมีขวัญ

ก าลังใจและเติบโตเป็นก าลัง

ส าคัญของชาติในอนาคต 

 - ท าให้เกิดความร่วมมือทีดี่ 

ความรักความสามัคคีระหว่าง

สมาชิกในชุมชน

 - ท าให้เด็กและเยาวชนได้มี

โอกาสแสดงออกในทางทีเ่หมาะสม
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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 155,000 125,000 จัดงานประเพณีวนัลอยกระทง  

เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมใน

การจัดกิจกรรมประเพณีวนัลอยกระทง

 และประชาชนได้สืบทอดประเพณีอัน

ดีงาม จ านวน  5  ชุมชน ดังนี้

ด าเนินการแล้วเสร็จ

30,000        30,000        1. อบช.ทุ่งสง-นาบอน

 - ด าเนินการโครงการจัดกิจกรรม

ประเพณีลอยกระทง  เมื่อวนัที่ 6  

พฤศจิกายน 2557  ณ ชุมชนทุ่งสง – 

นาบอน 

ผลการด าเนินงาน

- เด็กเยาวชนได้ร่วมอนุรักษป์ระเพณี 

และวฒันธรรมใหค้งอยู่ต่อไป

- ประชาชนมีความสามัคคีในชุมชนมี

ความสนิทสนมร่วมกัน

- ประชาชนสามารถสร้างความสัมพนัธ์

ในเขตชุมชนต่างๆและบริเวณใกล้เคียง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ชุมชนใน

เขตเทศบาล

เมืองทุง่สง
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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        2. อบช.ยุทธศาสตร์

 - ด าเนนิการโครงการลอยกระทง ฉลอง

เจดีย์ทราย ปลอดเหล้าถาวร  เมื่อวันที่ 2 

 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณศาลา 

ชุมชนยุทธศาสตร์ ต าบลปากแพรก 

อ าเภอทุ่งสง กจิกรรมที่ด าเนนิการ ดังนี้

- การท าบญุถวายภตัตาหารแด่พระภกิษุ

สงฆ์

- ฉลองเจดีย์ทราย

- การประกวดหนนูอ้ยนพมาศ

- การประกวดกระทง ประเภทต่างๆ

- การละเล่น เกมส์ต่างๆ

ผลการด าเนินงาน

- ประชาชนได้ร่วมอนรัุกษแ์ละสืบทอด

วัฒนธรรมประเพณีอนัดีงามของทอ้งถิ่น

- กอ่ใหเ้กดิความรักสามคัคีในระหว่าง

สมาชิกในชุมชน

- ประชาชนในชุมชน ลดการกนิเหล้าใน

อนาคต

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ชุมชนใน

เขตเทศบาล

เมืองทุง่สง
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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        3. อบช.ท่าแพใต้

 - ด าเนินการโครงการลอยกระทง

 ปลอดเหล้าถาวร  เมื่อวันที ่2  

พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณ 

ชุมชนท่าแพใต้ 

ผลการด าเนินงาน

- ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกใน

พระคุณของแม่น้ า

- สมาชิกชุมชนท่าแพใต้มีความรัก

ความสามัคคีในหมู่คณะมีความ

เอื้ออาทรต่อกัน

- ประชาชนในชุมชนมีความ

สนุกสนาน ร่ืนเริง

- สมาชิกในชุมชนงดเหล้าและส่ิง

เสพติดในกิจกรรมวันลอยกระทง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ชุมชนใน

เขตเทศบาล

เมืองทุง่สง
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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.ทุง่สง-ห้วยยอด

 - ด าเนินการโครงการจัด

กิจกรรมประเพณีลอยกระทง  

เมื่อวันที ่6  พฤศจิกายน 2558  

ณ ชุมชนทุง่สง-ห้วยยอด

ผลการด าเนินงาน

- สืบสานประเพณีอันเก่าและดี

งามไว้ตลอดไป

- ประชาชนมีความตระหนักและ

รับผิดชอบต่อธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมทีจ่ าเป็นต่อการ

ด ารงชีวิตของมนุษย์

ด าเนินการแล้วเสร็จ

10,000         - 5. อบช.บ้านพักรถไฟ ไม่ได้ด าเนินการ

20,000         - 6. อบช.โดมทองธานี(ท่าแพ) ไม่ได้ด าเนินการ

ชุมชนใน

เขตเทศบาล

เมืองทุง่สง
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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        7. อบช.เขาปรีดี

 - ด าเนินการโครงการจัด

กิจกรรมประเพณีลอยกระทง  

เมื่อวันที ่6  พฤศจิกายน 2558 ณ

 ชุมชนปรีดี ซ่ึงมีกิจกรรมที่

ด าเนินการ ดังนี้

- การแสดงกิจกรรมบนเวทีของ

เด็กนักเรียนในชุมชน

- การประกวดกระทง ตามภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น

- การลอยกระทง

ผลการด าเนินงาน

- ประชาชน เด็ก เยาวชน ได้

ตระหนักและเห็นความส าคัญและ

คุณค่าทางวัฒนธรรมของชาวไทย

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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

 - เปน็การส่งเสริมฟื้นฟ ูและอนรัุกษ์

ประเพณีลอยกระทง ซ่ึงเปน็ประเพณีที่

เกา่แกข่องชาวไทยไว้ใหค้นรุ่นหลังได้สืบ

สานต่อไป

- สร้างเสริมความรัก ความสามคัคี และ

ความเปน็น้ าหนึ่งใจเดียวกนัของชาวชุมชน

เขาปรีดี

(6) กิจกรรมการแข่งขันกีฬาชุมชน

สัมพันธ์ (ลานกีฬาต้านยาเสพติด) 

ส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติด

ชุมชนใน

เขตเทศบาล

เมืองทุง่สง

148,000 120,000  - จัดการแข่งขันกีฬาภายในชุมชน

 ประชาชนมีสุขภาพดี และไม่ยุ่ง

เกี่ยวกับยาเสพติเดเยาวชนรู้จักใช้

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกล

ยาเสริมติด และความรักความ

สามัคคีภายในชุมชน จ านวน 9  

ชุมชน  ดังนี้

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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        25,000        1. อบช.เสริมชาติ

 - โครงการกีฬาสัมพันธ์และคนดี

ศรีเสริมชาติ เมื่อวันที ่25 

มกราคม 2558- 30 เมษายน 

2558 ณ ชุมชนเสริมชาติ 

ผลการด าเนินงาน

1. เยาวชนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้

เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง และ

ครอบครัว

2. เยาวชนได้มีความรู้สึกรักชาติ 

ศาสนา และสถาบัน

พระมหากษัตริย์

3. เยาวชนได้ห่างไกลยาเสพติด 

และลด ละเลิกการด่ืมเหล้า

4. เพือ่สร้างความรักและสามัคคี

ภายในชุมชน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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        2. อบช.สะพานเหล็ก

 - ด าเนินการโครงการส่งเสริม

กีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจ าปี 2558

  ระหว่างวันที ่1 พฤศจิกายน ถึง 

31 พฤศจิกายน 2557   ณ ชุมชน

สะพานเหล็ก มีการแข่งขันกีฬา

แข่งขันกีฬาตะกร้อ

ผลการด าเนินงาน

- เยาวชนในชุมชนสามรถใช้เวลา

ว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ

ยาเสพติดและเคร่ืองด่ืมมึนเมา 

โดยหันมาสนใจเล่นกีฬา

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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

 - ด าเนินการโครงการกีฬาชุมชน

ปลอดเหล้าฟุตบอลประเพณี เมื่อ

วันที ่1 เมษายน – 30 มิถุนายน 

2558 ณ ชุมชนตลาดใน 

ผลการด าเนินงาน

- ประชาชนมีสุขภาพทีแ่ข็งแรง 

และสามารถใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์และท ากิจกรรมร่วมกัน

 พร้อมกันรณรงค์เคร่ืองด่ืมมีนเมา

ทุกชนิด

- เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้

เป็นประโยชน์

ด าเนินการแล้วเสร็จ

20,000         - 4. อบช.ท่าแพเหนือ ไม่ได้ด าเนินการ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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

 - ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬา

ชุมชนสัมพันธ์ เมื่อวันที ่1 

มกราคม - 30 มีนาคม 2558

ผลการด าเนินงาน

 - สมาชิกในชุมชนได้ใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์และป้องกันยา

เสพติด

 - สมาชิกในชุมชนได้เล็งเห็นควา

ส าคัญของการออกก าลังกาย

 - สร้างความรัก ความสามัคคี

ของสมาชิกในชุมชน 

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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

 - ด าเนินการโครงการส่งเสริม

กีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจ าปี 2558

  ระหว่างเดือนมิถุนายน  2558  

ณ ชุมชนทุง่สง- ห้วยยอด มีการ

แข่งขันกีฬาแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7

 คน

ผลการด าเนินงาน

- เด็ก – เยาวชน ได้ออกก าลังกาย

 มีสุขภาพดีทัง้ร่างกายและจิตใจ

- เด็กเยาวชนเกิดความสามัคคี

มนุษย์สัมพันธ์ทีดี่

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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        10,000        7.  อบช.หลังโรงพยาบาล

 - ด าเนินกิจกรรมการจัดการ

แข่งขันกีฬา(ตะกร้อ)  จ านวนทีม

เข้าแข่งชัน จ านวน 6 ทีม ระหว่าง

วันที ่1 เมษายน - 30 มิถุนายน 

2558 ณ บริเวณพืน้ทีว่่างหน้า

ศาลาชุมชนหลังโรงพยาบาล 

ผลการด าเนินงาน

 - เด็กและเยาวชนได้ออกก าลัง

กาย และคลายเครียดจากการเรียน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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

 - ด าเนินการโครงการส่งเสริม

กีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจ าปี 2558

  เมื่อวันที ่1–30 พ.ย. 2558  ณ 

ชุมชนทุง่สง- ห้วยยอด

ผลการด าเนินงาน

- เด็ก – เยาวชน ได้ออกก าลังกาย

 มีสุขภาพดีทัง้ร่างกายและจิตใจ

- เด็กเยาวชนเกิดความสามัคคี

มนุษย์สัมพันธ์ทีดี่

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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        25,000        9. อบช.โดมทองธานี (ท่าแพ)

 - ด าเนินจัดโครงการแข่งกีฬา

เชื่อมความสามัคคีในชุมชน 

ระหว่างวันที ่10-20 เมษายน 

2558 ณ บริเวณชุมชนโดมทอง

ธานี (ท่าแพ)

ผลการด าเนินงาน

1. ก่อให้เกิดความสามัคคีภาใน

ชุมชน

2. ท าให้ประชาชนในเขตพืน้ทีเ่กิด

แรงจูงใจมีพฤติกรรมในการออก

ก าลังกายมากขึ้น

3. เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชนืโดยการเล่นกีฬา

ไม่ไปมั่วสุมกับอบายมุขและ

ส่ิงแวดล้อม

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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 าเนินการในวนัที่ 14 กุมภาพนัธ ์

2558 ณ บริเวณศาลาชุมชน

ยุทธศาสตร์ วนัที่ 15 กุมภาพนัธ ์

เดินทางไปวดัธาตุน้อย อ.ช้างกลาง 

จ.นครศรีธรรมราช

 - จัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 1. การท าบญุเล้ียงพระ

 2. การจัดสมโภชผ้าพระบฎ ภาค

กลางคืน

 3. การแสดงบนเวท ีการแสดงของ

เยาวชน ใหรู้้พษิภยัจากการด่ืมเหล้า

 4. การน าผ้าไปหม่พระธาตุ

 - สืบทอดประเพณี และวฒันธรรมที่

สืบทอดกันมาในชุมชน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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) กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ชุมชนใน

เขตเทศบาล

เมืองทุง่สง

90,000 90,000  - ด าเนนิจัดกจิกรรมในวันที่ 31 ธันวาคม 

2557 - 1 มกราคม 2558 

 - จัดเคร่ืองอปุโภค บริโภคส าหรับใช้ใน

การตักบาตร ประชาชนในชุมชนมคีวามรัก

 ความสามคัคี ร่วมอนรัุกษ ์ประเพณี 

วัฒนธรรมอนัดีงาม

ด าเนินการแล้วเสร็จ

20,000        20,000        1.  อบช.ตลาดใน

 - ด าเนนิการโครงการวันขึ้นปใีหม ่ เมื่อ

วันที่ 1 มกราคม 2558 ชุมชนตลาดใน

กจิกรรมที่ด าเนนิการ ดังนี้

- การแสดงของเด็กและเยาวชนในชุมชน

- การจับของขวัญ

- การแลกเปล่ียนของขวัญ

ผลการด าเนินงาน

- ประชาชนสามารถสร้างความรักสามคัคี

และกลมเกลียวของสมาชิกในชุมชน

สามารถสืบทอดประเพณีอนัดีงามของไทย

สืบไป

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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 าเนินการโครงการจัดงานวนัขึ้นปี

ใหม่ เมื่อวนัที่ 1 มกราคม 2558 ณ 

ลานกิจกรรมชุมชนตลาดสด (ตลาดต้น

ยาง)

ผลการด าเนินงาน

 - พอ่ค้า แม่ค้า ประชาชนในชุมชนและ

ใกล้เคียง ได้เข้าร่วมแสดงกิจกรรม มี

ดนตรี และกล้าแสดงออกในชุมชน 

เปน็แบบอย่างที่ดี เพื่อเสริมสร้างชุมชน

เข้มแข็ง

 - พอ่ค้า แม่ค้า ประชาชนในชุมชนได้

แสดงออกซ่ึงความสามารถของตนเอง

ในทางที่ถูกที่ควรและเปน็ที่ยอมรับของ

สังคม

 - พอ่ค้า แม่ค้า ประชาชนได้ร่วม

อนุรักษป์ระเพณีอันดีงามของชาติและ

ปลอดแอกอฮออล์ในวนัขึ้นปใีหม่

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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.ตะวนัออกวดัชัยชุมพล

 - ด าเนินการโครงการวนัขึ้นปใีหม่  

เมื่อวนัที่ 1 มกราคม 2558 ณ ชุมชน

ตะวนัออกวดัชัยชุมพล    กิจกรรมที่

ด าเนินการ ดังนี้

- การแสดงของเด็กและเยาวชนในชุมชน

- การจับของขวญั

- การแลกเปล่ียนของขวญั

ผลการด าเนินงาน

- ประชาชนในชุมชนตะวนัออกวดัชัย

ชุมพล ได้ร่วมกิจกรรม เพื่อความ

สามัคคี เพื่อร่วมกันท าบญุตักบาตร 

ปลูกฝังด ารงรักษาประเพณีอันดีงาม

ของไทย

- ประชาชนในชุมชนตะวนัออกวดัชัย

ชุมพลได้รับความสนุกจาการแสดงร่ืน

เริงต่างๆ ที่ชุมชนตะวนัออกวดัชัยชุม

พล ได้จัดขึ้นมา

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี  2558

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. กอง

สวัสดิการ

สังคมฯ

50,000  - ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพืน้ฐาน

 ในเขตเทศบาลเมือง

ทุง่สง จ านวน 19 ชุมชน  จ านวน

ครัวเรือนทีจ่ัดเก็บได้ทัง้ส้ิน 5,068

 ครัวเรือน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

(แต่ไมใช้งบประมาณ)

โอน ค่าวัสดุส านักงาน

3 โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการ

ชุมชน

กอง

สวัสดิการ

สังคมฯ

10,000  - ด าเนินการแล้วเสร็จ

(เนื่องจากไม่มีคณะกรรม

ชุมชนทีห่มดวาระ)

โอน ค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินงานโครงการขับเคล่ือน

สมัชชาชุมชนมพลังแผ่นดิน

553


