
ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผนด ำเนินงำน

ประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเรจ็ของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยทีว่ำงไว้หรอื

ระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรอืระบขุัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่ำงกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุล

ในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

1 โครงการจา้งเหมาเอกชนบนัทึกขอ้มูล

โปรแกรมระบบบญัชีคอมพวิเตอร์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (e-laas)

กองคลัง 469,500 10,800         480,300          480,300            - จ้างเหมาเอกชน 6 ราย เพือ่ปฏบิติังานบนัทึกข้อมูลเข้าฐานข้อมูลในระบบ

บญัชีคอมพวิเตอร์ของ อปท. (e-laas)ครบทุกระบบย่อย ระหวา่งวนัที่ 1 ตุลาคม

 2558 -31 มีนาคม 2559 

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ใหเ้ทศบาลเมืองทุ่งสงสามารถบนัทึกข้อมูลเข้าฐานข้อมูลโปรแกรมระบบ

บญัชีคอมพวิเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) ได้ครบถ้วนในทุก

ระบบย่อย

2. เทศบาลเมืองทุ่งสงสามารถใช่ข้อมูลในระบบประกอบการใหบ้ริการ

ประชาชนด้านข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างรวดเร็ว และผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลใน

การวางแผน บริหารด้านการบริหารการคลัง และด้านอื่นๆ ได้อย่างมี

ประสิทธภิาพเพิม่มากขึ้น

ผลกำรด ำเนินงำน

1. เทศบาลเมืองทุ่งสง มีฐานข้อมูลถูกต้อง สามารถใช้งานบนระบบได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ

2. ข้อมูลในระบบถูกต้อง รวดเร็ว และเปน็ปจัจุบนั

3. สามารถใหบ้ริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และผู้บริหาร

สามารถน าข้อมูลในระบบใช้ในการวางแผนในด้านต่างๆ ได้

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลกำรตดิตำมและประเมนิผลแผนพัฒนำเทศบำลเมอืงทุง่สง  ประจ ำป ี 2559
ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที ่ 4 ปรับปรุงและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรเทศบำลและองค์กรชมุชนสู่กำรบริหำรจัดกำรทีด่โีดยทกุภำคีมสี่วนร่วมแบบบรูณำกำรรองรับควำมเปลี่ยนแปลงสู่เทศบำลอัจฉริยะ

แนวทำงกำรพัฒนำที ่1 ปรับปรุงและพัฒนำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและเพ่ือกำรบริกำรประชำชนของเทศบำลและของชมุชนใหม้ปีระสิทธภิำพและไดม้ำตรฐำนสำมำรถเขำ้ถึงไดง้ำ่ย สะดวกในกำรใชป้ระโยชน์
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผนด ำเนินงำน

ประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิมโอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และ

เปำ้หมำยทีว่ำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำร

ได ้ หรือระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุลใน

กำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

1 โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรและ

หน่วยงานในสังกดัเทศบาลเมืองทุ่งสง

720,000 370,000 1,090,000.00 771,010 พฒันาศักยภาพบคุลากรและหน่วยงานในสังกดัเทศบาล

เมืองทุ่งสง ดังนี้

  - กจิกรรมพฒันาศักยภาพบคุลากรและ

หน่วยงานในสังกดัเทศบาลเมืองทุ่งสง 

(อบรมเพือ่ความรู้ความเขา้ใจการเขา้สู่

ระบบจ าแนกต าแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)

ของพนักงานเทศบาล ในสังกดัเทศบาล

เมืองทุ่งสง)

ส านักปลัด ฯ 300,000 50,084.00  - จัดอบรม พนักงานเทศบาลในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง เมื่อวนัที่ 20 

มีนาคม 2558 ณ หอ้งประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง  ผู้เข้ารับการอบรม

จ านวน  90 คน

วัตถุประสงค์

1.เพือ่ใหผู้้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการ

บริหารงานบคุคลส่วนท้องถิ่น  หลักการและกระบวนการต่างๆของ

ระบบจ าแนกต าแหน่งใหม่

2.เพือ่ใหผู้้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจ าแนก

ต าแหน่งใหม่  และการจัดประเภท และระดับต าแหน่งใหม่ตลอดจน

เส้นทางวามก้าวหน้า

3.เพือ่ส่งเสริมสร้างวสัิยทัศน์และมุมมองที่จ าเปน็ต่อระบบการ

บริหารงานบคุคลใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.เพือ่ใหผู้้เข้าอบบรมได้มีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์  ข้อคิดเหน็  

ปญัหาการบริหารงานบคุคลในปจัจุบนัและอนาคต

ผลกำรด ำเนินงำน

 - ด้านเนื้อหาวชิาการในภาพรวม ค่าเฉล่ีย 4.24อยู่ในระดับมาก  โดย

สามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้

1. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเร่ืองการเตรียมความพร้อมเข้าสู่

ระบบจ าแนกต าแหน่งใหม่ ค่าเฉล่ีย 4.27 อยู่ในระดับมาก

2. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเร่ืองเส้นทางความก้าวหน้าใน

อาชีพและท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความความคิดเหน็ ค่าเฉล่ีย 4.25

 อยู่ในระดับมาก

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลกำรตดิตำมและประเมนิผลแผนพัฒนำเทศบำลเมอืงทุง่สง  ประจ ำป ี 2559
ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที ่ 4 ปรับปรุงและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรเทศบำลและองค์กรชมุชนสู่กำรบริหำรจัดกำรทีด่โีดยทกุภำคีมสี่วนร่วมแบบบรูณำกำรรองรับควำมเปลี่ยนแปลงสู่เทศบำลอัจฉริยะ

แนวทำงกำรพัฒนำที ่2  พัฒนำศักยภำพบคุลำกรใหม้คีวำมรู้และทกัษะในกำรท ำงำนเฉพำะดำ้นและท ำงำนเปน็ทมีทีม่ปีระสิทธภิำพและยกระดบัคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรแบบมุง่ผลสัมฤทธิ์

ตำมหลักธรรมำภบิำลผ่ำนเกณฑ์กำรบริหำรจัดกำรทีด่ี
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผนด ำเนินงำน

ประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิมโอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และ

เปำ้หมำยทีว่ำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำร

ได ้ หรือระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุลใน

กำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่2  พัฒนำศักยภำพบคุลำกรใหม้คีวำมรู้และทกัษะในกำรท ำงำนเฉพำะดำ้นและท ำงำนเปน็ทมีทีม่ปีระสิทธภิำพและยกระดบัคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรแบบมุง่ผลสัมฤทธิ์

ตำมหลักธรรมำภบิำลผ่ำนเกณฑ์กำรบริหำรจัดกำรทีด่ี

3. ท่านมีความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบัเร่ืองการบริหารบคุล

ส่วนท้องถิน่ในอนาคต ค่าเฉล่ีย 4.23 อยูใ่นระดับมาก

4. ท่านมีความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบัเร่ืองการปรับปรุง

มาตรฐานการบริหารบคุคลส่วนท้องถิน่ ค่าเฉล่ีย 4.20 อยูใ่น

ระดับมาก

 - ด้านวทิยากร  ในภาพรวม ค่าเฉล่ีย 4.30 อยูใ่นระดับมาก 

โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้

1. สามารถอธบิายหรือตอบขอ้ซักถามได้อยา่งชัดเจนและ

แสดงมุมมองได้อยา่งกวา้งขวาง  ค่าเฉล่ีย 4.41 อยูใ่นระดับ

มาก

2. ระยะเวลาในการบรรยายมีความเหมาะสม เพยีงพอ 

ค่าเฉล่ีย 4.40 อยูใ่นระดับมาก

3. เปดิโอกาสใหซั้กถามหรือแสดงขอ้คิดเหน็ ค่าเฉล่ีย 4.37 

อยูใ่นระดับมาก

4. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในหวัขอ้ที่บรรยาย ค่าเฉล่ีย 

4.35 อยูใ่นระดับมาก

5. สามารถถา่ยถอดความรู้ และสร้างความเขา้ใจในการ

บรรยาย ค่าเฉล่ีย 3.98 อยูใ่นระดับมาก
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผนด ำเนินงำน

ประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิมโอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และ

เปำ้หมำยทีว่ำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำร

ได ้ หรือระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุลใน

กำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่2  พัฒนำศักยภำพบคุลำกรใหม้คีวำมรู้และทกัษะในกำรท ำงำนเฉพำะดำ้นและท ำงำนเปน็ทมีทีม่ปีระสิทธภิำพและยกระดบัคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรแบบมุง่ผลสัมฤทธิ์

ตำมหลักธรรมำภบิำลผ่ำนเกณฑ์กำรบริหำรจัดกำรทีด่ี

 -  ด้านในภาพรวมความพึงพอใจของการบริหารจดัการ/สถานที่

 ค่าเฉล่ีย 4.38 อยูใ่นระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับ

จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้

1. การประสานงานและการให้บริการของเจา้หน้าที่  ค่าเฉล่ีย 

4.44 อยูใ่นระดับมาก   2. สถานที่ในการจดัโครงการฯ  ค่าเฉล่ีย 

4.39 อยูใ่นระดับมาก 

3. อาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าเฉล่ีย 4.38 อยูใ่นระดับมาก   

4. โสตทัศนูปกรณ์ ค่าเฉล่ีย 4.31 อยูใ่นระดับมาก       

 - จากการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเพือ่ความรู้ความ

เข้าใจในการเข้าสู่ระบบจ าแนกต าแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)  ของ

พนักงานเทศบาลในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ทั้ง 3 ด้าน ในการ

ด าเนินโครงการปรากฏวา่ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความคิดเห็นใน

ภาพรวม ค่าเฉล่ีย 4.30 อยูใ่นระดับมาก  โดยสามารถเรียงจาก

มากไปน้อยได้ดังนี้   

1. ด้านที่ 3 ด้านความพึงพอใจของการบริหารจดัการ/สถานที่ 

ค่าเฉล่ีย 4.38 อยูใ่นระดับมาก  2. ด้านที่ 2 ด้านวทิยากร 

ค่าเฉล่ีย 4.30 อยูใ่นระดับมาก  

3. ด้านที่ 1 ด้านเนื้อหาวชิาการ ค่าเฉล่ีย 4.24 อยูใ่นระดับมาก  

 - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในคร้ังนี้ คิดเป็นร้อยละ

 86.14
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผนด ำเนินงำน

ประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิมโอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และ

เปำ้หมำยทีว่ำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำร

ได ้ หรือระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุลใน

กำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่2  พัฒนำศักยภำพบคุลำกรใหม้คีวำมรู้และทกัษะในกำรท ำงำนเฉพำะดำ้นและท ำงำนเปน็ทมีทีม่ปีระสิทธภิำพและยกระดบัคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรแบบมุง่ผลสัมฤทธิ์

ตำมหลักธรรมำภบิำลผ่ำนเกณฑ์กำรบริหำรจัดกำรทีด่ี

 - กจิกรรมอบรมเชิงปฏบิติัการประเมิน

ผลสัมฤทธิข์องการปฏบิติัราชการตาม

หลักเกณฑ์และวธิกีารบริการกจิการ

บา้นเมืองที่ดี (จดัท าค ารับรองการปฏบิติั

ราชการเทศบาลเมืองทุ่งสงประจ าป ี2559)

ฝ่ายบริการฯ

กองวชิาการฯ

80,000 47,560  - อบรมเชิงปฏบิติัการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏบิติัราชการตาม

หลักเกณฑ์และวธิกีารบริการกิจการบา้นเมืองที่ดี ใหก้ับบคุลากรที่

เกี่ยวข้องกับการจัดท าค ารับรองระหวา่งวนัที่ 11 ,12 , 13 , 17 ,18 

และ 24 พฤษภาคม 2559 ณ หอ้งประชุมเล็ก  (ชั้น 2) และหอ้งประชุม

เทศบาลเมืองทุ่งสง

วัตถุประสงค์

 1. เพือ่พฒันาบคุลากรด้านการประเมินผลและการรายงานผลการ

ปฏบิติัราชการ ตามหลักเกณฑ์และวธิกีารบริหารกิจการบา้นเมืองทุ่งสง

 และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏบิติังานได้อย่างมีประสิทธภิาพ

2. เพือ่ใหค้วามรู้เกี่ยวกับตัวชี้วดัตามแบบประเมินมาตรฐานการปฏบิติั

ราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าป ี2559 

ผลกำรด ำเนินงำน

 - ด าเนินการอบรมทั้ง 6 วนั ดังนี้

1. วนัที่ 11 พ.ค.59 ส านักปลัด

2. วนัที่ 12 พ.ค.59 กองคลัง

3. วนัที่ 13 พ.ค.59 กองช่างและกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

4. วนัที่ 17 พ.ค.59 กองวชิาการและแผนงาน

5. วนัที่ 18 พ.ค.59 กองสวสัดิการสังคมและกองช่างสุขาภบิาล

6. วนัที่ 24 พ.ค.59  น าเสนอผลการฝึกปฏบิติัและรายงานผลการ

ประเมินการปฏบิติัราชการใหผู้้บริหารท้องถิ่นทราบ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผนด ำเนินงำน

ประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิมโอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และ

เปำ้หมำยทีว่ำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำร

ได ้ หรือระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุลใน

กำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่2  พัฒนำศักยภำพบคุลำกรใหม้คีวำมรู้และทกัษะในกำรท ำงำนเฉพำะดำ้นและท ำงำนเปน็ทมีทีม่ปีระสิทธภิำพและยกระดบัคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรแบบมุง่ผลสัมฤทธิ์

ตำมหลักธรรมำภบิำลผ่ำนเกณฑ์กำรบริหำรจัดกำรทีด่ี

 - กำรประเมนิควำมรู้ ก่อนหลัง/หลังกำรอบรม

 - ก่อนกำรฝึกอบรม ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

เร่ืองเร่ืองการอบรมด้านการประเมินผล (อบรมเชิงปฏบิติัการประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ของการปฏบิติัราชการตามหลักเกณฑ์และวธิกีารบริหาร

กิจการบา้นเมืองที่ดี ฯลฯ ร้อยละ 89.2

  - หลังกำรฝึกอบรม ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองเร่ือง

การอบรมด้านการประเมินผล (อบรมเชิงปฏบิติัการประเมินผลสัมฤทธิ์

ของการปฏบิติัราชการตามหลักเกณฑ์และวธิกีารบริหารกิจการ

บา้นเมืองที่ดี ฯลฯ ร้อยละ 100

 ผลกำรประเมนิควำมรู้  : ก่อนการอบรมและหลังการอบรมมีผล

แตกต่างกัน แสดงใหเ้หน็วา่ผู้เข้ารับการอบรม หลังได้รับความรู้จากการ

อบรมเร่ืองความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเร่ืองการอบรมด้านการ

ประเมินผล (อบรมเชิงปฏบิติัการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏบิติั

ราชการตามหลักเกณฑ์และวธิกีารบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี ฯลฯ ใน

คร้ังนี้ มีความรู้ เพิม่มากขึ้น และสามารถน าไปปฏบิติังานได้อย่างมีคุ

รภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

 - จากการประเมินผลโครงการอบรมด้านการประเมินผล (อบรมเชิง

ปฏบิติัการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏบิติัราชการตามหลักเกณฑ์

และวธิกีารบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี ประจ าป ี2558 และจัดท าค าร

รับรองการปฏบิติัราชการเทศบาลเมืองทุ่งสง 2559) ด้านเนื้อหาวชิา

การในภาพรวม ค่าเฉล่ีย 4.25 อยู่ในระดับมาก
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผนด ำเนินงำน

ประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิมโอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และ

เปำ้หมำยทีว่ำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำร

ได ้ หรือระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุลใน

กำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่2  พัฒนำศักยภำพบคุลำกรใหม้คีวำมรู้และทกัษะในกำรท ำงำนเฉพำะดำ้นและท ำงำนเปน็ทมีทีม่ปีระสิทธภิำพและยกระดบัคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรแบบมุง่ผลสัมฤทธิ์

ตำมหลักธรรมำภบิำลผ่ำนเกณฑ์กำรบริหำรจัดกำรทีด่ี

 โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชฎกีา วา่ด้วยหลักเกณฑ์และ

วธิกีารบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 ค่าเฉล่ีย 4.40 อยู่ใน

ระดับมาก     2. มีความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองนี้ หลัง การอบรม  

ค่าเฉล่ีย 4.38 อยู่ในระดับมาก            

3. มีความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองนี้ ก่อน การอบรม  ค่าเฉล่ีย 4.24 อยู่ใน

ระดับมาก              

4. จากการเข้าร่วมโครงการฯในคร้ังนี้ สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับตัวชี้วดัตามแบบประเมินมาตรฐานการปฏบิติัราชการและ

นิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าป ี2559  ค่าเฉล่ีย 4.21 อยู่ใน

ระดับมาก         

5. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วดัตามแบบประเมิน

ประสิทธภิาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance 

Assessment:LPA) (สถ-อปท) ประจ าป ี2559  ค่าเฉล่ีย 4.17 อยู่ใน

ระดับมาก                

196



ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผนด ำเนินงำน

ประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิมโอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และ

เปำ้หมำยทีว่ำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำร

ได ้ หรือระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุลใน

กำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่2  พัฒนำศักยภำพบคุลำกรใหม้คีวำมรู้และทกัษะในกำรท ำงำนเฉพำะดำ้นและท ำงำนเปน็ทมีทีม่ปีระสิทธภิำพและยกระดบัคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรแบบมุง่ผลสัมฤทธิ์

ตำมหลักธรรมำภบิำลผ่ำนเกณฑ์กำรบริหำรจัดกำรทีด่ี

 - กจิกรรมอบรมใหค้วามรู้ระเบยีบปฏบิติั

อยา่งโปร่งใสเพือ่เสริมสร้างธรรมาภบิาลที่ดี

กองวชิาการฯ

งานนิติการ

40,000 16,940  - ด าเนินกจิกรรม   อบรมใหค้วามรู้ความเขา้ใจใน 

พระราชบญัญติัขอ้มูลขา่วสารของราชการ พ .ศ. ๒๕๔๐และ

บทบาทหน้าที่ของศูนยอ์ยัการคุ้มครองสิทธแิละช่วยเหลือ

ทางกฎหมายแกป่ระชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง เมื่อวนัที่ 9 

มีนาคม 59 ณ หอ้งประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง

วัตถุประสงค์

1.เพือ่ใหผู้้เขา้ร่วมอบรมมีความรู้ความเขา้ใจในรายละเอยีด

ตามพระราชบญัญติัขอ้มูลขา่วสารของราชการ พ .ศ.2540

2.เพือ่ใหผู้้เขา้ร่วมอบรมมีความรู้ความเขา้ใจในบทบาท

หน้าที่ของศูนยอ์ยัการคุ้มครองสิทธแิละช่วยเหลือทาง

กฎหมายแกป่ระชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง

3.เพือ่ใหเ้จา้หน้าที่ผู้รับการอบรมได้มีความรู้ความเขา้ใจ

เตรียมพร้อมส าหรับการใหบ้ริการประชาชนตาม

พระราชบญัญติัขอ้มูลขา่วสารของทางราชการ  และมีความรู้

เตรียมพร้อมส าหรับใหบ้ริการช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่

ประชาชน  ตามบทบาทหน้าที่ของศูนยอ์ยัการคุ้มครองสิทธิ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผนด ำเนินงำน

ประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิมโอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และ

เปำ้หมำยทีว่ำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำร

ได ้ หรือระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุลใน

กำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่2  พัฒนำศักยภำพบคุลำกรใหม้คีวำมรู้และทกัษะในกำรท ำงำนเฉพำะดำ้นและท ำงำนเปน็ทมีทีม่ปีระสิทธภิำพและยกระดบัคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรแบบมุง่ผลสัมฤทธิ์

ตำมหลักธรรมำภบิำลผ่ำนเกณฑ์กำรบริหำรจัดกำรทีด่ี

 ผลกำรด ำเนินงำน

1. กลุ่มเปา้หมาย ได้แก ่ผู้เขา้ร่วมโครงการอบรมใหค้วามรู้

ด้านการใหค้วามรู้ระเบยีบปฏบิติังานอยา่งโปร่งใส เพือ่

เสริมสร้างหลักธรรมาภบิาลที่ดี  จ านวน 100 คน  โดยในวนั

อบรมมีผู้เขา้ร่วมโครงการฯทั้งส้ินจ านวน 96คน  คิดเปน็ร้อย

ละ 96

ผลกำรประเมนิกระบวนกำรจัดอบรม

 - ผลจากการประเมินในภาพรวมของทั้ง 3 ด้าน ในการ

ด าเนินโครงการอบรมฯ ปรากฏวา่มีความคิดเหน็ในภาพรวม

 ค่าเฉล่ีย 3.94 อยูใ่นระดับมาก คิดเปน็ร้อยละ 78.80   

 - โดยสามารถเรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้   

1.  ด้านที่ 3  ด้านความพงึพอใจของการบริหารจดัการ /

สถานที่  ค่าเฉล่ีย 4.14 อยูใ่นระดับมาก 

2.  ด้านที่ 2  ด้านวทิยากร  ค่าเฉล่ีย 4.04 อยูใ่นระดับมาก 

3.  ด้านที่ 1  ด้านเนื้อหาวชิาการ  ค่าเฉล่ีย 3.66 อยูใ่น

ระดับมาก
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผนด ำเนินงำน

ประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิมโอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และ

เปำ้หมำยทีว่ำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำร

ได ้ หรือระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุลใน

กำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่2  พัฒนำศักยภำพบคุลำกรใหม้คีวำมรู้และทกัษะในกำรท ำงำนเฉพำะดำ้นและท ำงำนเปน็ทมีทีม่ปีระสิทธภิำพและยกระดบัคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรแบบมุง่ผลสัมฤทธิ์

ตำมหลักธรรมำภบิำลผ่ำนเกณฑ์กำรบริหำรจัดกำรทีด่ี

 - กจิกรรมฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการ "การ

พฒันาศักยภาพบคุลากรเพือ่เพิม่

ประสิทธผิลในการปฏบิติังานแกบ่คุลากร

เทศบาลเมืองทุ่งสง"

ส านักปลัดฯ 300,000 370,000 670,000 656,426  - ด าเนินการจดัอบรมเชิงปฏบิติัการแกบ่คุลากรเทศบาล

เมืองทุ่งสง (คณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภาเทศบาล , พนักงาน

เทศบาล , ลูกจา้งประจ า , พนักงานจา้ง , ผอ.สถานศึกษา , 

รอง ผอ.สถานศึกษา และจนท .สถานธนานุบาล เมื่อวนัที่ 

23-24 เมษายน 2559 ณ ระเบยีงทราย

รีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์

1. เพือ่พฒันาบคุลากรในองค์กรใหไ้ด้รับความรู้ ความคิดใหม่

 ท าใหเ้ปน็คนทันสมัย ทันต่อความเจริญกา้วหน้าทาง

เทคโนโลยใีหม่ๆ

2. เพือ่พฒันาศักยภาพในการท างาน เสริมสร้างความรู้ 

ทักษะ ประสบการณ์และการเรียนรู้ใหก้บับคุลากร และให้

เหน็ถงึศักยภาพ และสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ใน

การปฏบิติังานได้อยา่งมีประสิทธภิาพ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

199



ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผนด ำเนินงำน

ประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิมโอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และ

เปำ้หมำยทีว่ำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำร

ได ้ หรือระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุลใน

กำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่2  พัฒนำศักยภำพบคุลำกรใหม้คีวำมรู้และทกัษะในกำรท ำงำนเฉพำะดำ้นและท ำงำนเปน็ทมีทีม่ปีระสิทธภิำพและยกระดบัคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรแบบมุง่ผลสัมฤทธิ์

ตำมหลักธรรมำภบิำลผ่ำนเกณฑ์กำรบริหำรจัดกำรทีด่ี

  - จากการประเมินผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติั “การ

พฒันาบคุลากรเพือ่เพิม่ประสิทธผิลในการปฏบิติังานแก่

บคุลากรเทศบาลเมืองทุ่งสง ด้านเนื้อหาวชิาการในภาพรวม 

ค่าเฉล่ีย 4.23 อยูใ่นระดับมาก  โดยสามารถแยกเรียง

ตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้

1. จากการเขา้ร่วมโครงการฯในคร้ังนี้ ท่านคิดวา่สามารถ

พฒันาบคุลากรในองค์กรใหไ้ด้รับรู้ ความคิดใหม่ ท าใหเ้ปน็

คนทันสมัยทันต่อความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยใีหม่ 

ค่าเฉล่ีย 4.40 อยูใ่นระดับมาก         2.  จากการเขา้ร่วม

โครงการฯในคร้ังนี้ ท่านมีความรู้ ความเขา้ใจเกีย่วกบั

เกีย่วกบัการบรรยายใหค้วามรู้หวัขอ้ การบรูณาการแผน

ส่ิงแวดล้อมกบัแผนพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสง ค่าเฉล่ีย 4.28 

อยูใ่นระดับมาก

3. จากการเขา้ร่วมโครงการฯในคร้ังนี้ ท่านมีความรู้ความเขา้

เกีย่วกบัการบรรยายใหค้วามรู้หวัขอ้ เกง่งาน เกง่คน เกง่คิด 

เกง่ด าเนินชีวติ ค่าเฉล่ีย 4.24 อยูใ่นระดับมาก                  
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผนด ำเนินงำน

ประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิมโอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และ

เปำ้หมำยทีว่ำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำร

ได ้ หรือระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุลใน

กำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่2  พัฒนำศักยภำพบคุลำกรใหม้คีวำมรู้และทกัษะในกำรท ำงำนเฉพำะดำ้นและท ำงำนเปน็ทมีทีม่ปีระสิทธภิำพและยกระดบัคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรแบบมุง่ผลสัมฤทธิ์

ตำมหลักธรรมำภบิำลผ่ำนเกณฑ์กำรบริหำรจัดกำรทีด่ี

4. จากการเขา้ร่วมโครงการฯในคร้ังนี้ ท่านมีความรู้ความเขา้

เกีย่วกบัการบรรยายใหค้วามรู้หวัขอ้ ธรรมะที่ใช้ในการ

ปฏบิติังานและจากการเขา้ร่วมโครงการฯในคร้ังนี้ ท่านคิดวา่

สามารถเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีและความผูกพนั

ของบคุลากรในองค์กรใหดี้ยิง่ขึน้ ค่าเฉล่ีย 4.21 อยูใ่นระดับ

มาก   

5. จากการเขา้ร่วมโครงการฯในคร้ังนี้ ท่านคิดวา่สามารถ

พฒันาศักยภาพในการท างาน เสริมสร้างความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์และการเรียนรู้ใหก้บับคุลกรและใหเ้หน็ถงึ

ศักยภาพและสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการ

ปฏบิติังานได้อยา่งมีประสิทธภิาพ  ค่าเฉล่ีย 4.17 อยูใ่น

ระดับมาก      

6. จากการเขา้ร่วมโครงการฯในคร้ังนี้ ท่านมีความรู้ความ

เขา้ใจเกีย่วกบัการบรรยายใหค้วามรู้หวัขอ้ การรับมือจาก

ผลกระทบในการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศสู่การวางแผน

พฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสง   ค่าเฉล่ีย 4.13 อยูใ่นระดับมาก   
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผนด ำเนินงำน

ประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิมโอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และ

เปำ้หมำยทีว่ำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำร

ได ้ หรือระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุลใน

กำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่2  พัฒนำศักยภำพบคุลำกรใหม้คีวำมรู้และทกัษะในกำรท ำงำนเฉพำะดำ้นและท ำงำนเปน็ทมีทีม่ปีระสิทธภิำพและยกระดบัคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรแบบมุง่ผลสัมฤทธิ์

ตำมหลักธรรมำภบิำลผ่ำนเกณฑ์กำรบริหำรจัดกำรทีด่ี

2 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน

ของผู้น าชุมชนและสมาชิกสภาองค์กร

ชุมชนที่เกีย่วขอ้ง

กองสวสัดิการ

สังคม

1,300,000 1,073,620  - ด าเนินการฝึกอบรมผู้น าชุมชนและสมาชิกองค์กรชุมชนฯ เมื่อวนัที่ 

27 พฤษภาคม 2559 ณ หอ้งประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง และทัศน

ศึกษาดูงานผู้น าชุมชนและสมาชิกองค์กรชุมชนฯ วนัที่ 30 พฤษภาคม -

 3 มิถุนายน 2559 ณ จ.สุพรรณบรีุและจังหวดัชัยนาถ 

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ส่งเสริมความรู้และเพิม่พนูทักษะการพฒันาชุมชนใหก้ับผู้น า

ชุมชนและสมาชิกสภาองค์กรที่เกี่ยวข้อง

2. เพือ่ส่งเสริมประสบการณ์ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ของชุมชนในด้าน

ต่างๆ 

3. เพือ่ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีระหวา่งชุมชนและองค์กรที่

เกี่ยวข้อง

ผลกำรด ำเนินงำน

ความรู้ความเข้าใจ/และประโยชน์ที่ได้รับในการศึกษาดูงานในสถานที่

ต่าง

1.  การศึกษาดูงาน เร่ืองการก าจัดขยะอย่างเปน็ระบบ จ.ลพบรีุ

-  ได้เรียนรู้วธิกีารจัดการขยะอย่างเปน็ระบบ ซ่ึงได้เหน็ถึงกระบวนการ

มีส่วนร่วมระหวา่งเทศบาลและชุมชนในการช่วยเหลือกัน ซ่ึงชุมชนจะ

รณรงค์ใหค้นในชุมชนร่วมกันคัดแยกขยะ เพือ่ใหเ้ทศบาลได้จัดเก็บ 

เพือ่ลดกระบวนการท างานในการแยกขยะ ซ่ึงท าใหเ้ทศบาลท างานได้

อย่างง่ายและประสบความส าเร็จในเร่ืองของการก าจัดขยะอย่างเปน็

ระบบ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผนด ำเนินงำน

ประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิมโอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และ

เปำ้หมำยทีว่ำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำร

ได ้ หรือระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุลใน

กำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่2  พัฒนำศักยภำพบคุลำกรใหม้คีวำมรู้และทกัษะในกำรท ำงำนเฉพำะดำ้นและท ำงำนเปน็ทมีทีม่ปีระสิทธภิำพและยกระดบัคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรแบบมุง่ผลสัมฤทธิ์

ตำมหลักธรรมำภบิำลผ่ำนเกณฑ์กำรบริหำรจัดกำรทีด่ี

 -  ได้น าตัวอยา่งการ รีไซเคิล (Recycle) ขยะที่เหลือใช้มาผลิต

เป็นกระเป๋า หมวก และของใช้ต่างๆได้ ซ่ึงสามารถสร้างรายได้

ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอยา่งดี 

2.  การศึกษาดูงาน ศูนยส่์งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  

(พืชสวน) ณ ต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา

-  สามารถน าความรู้เร่ืองการปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน มาปรับใช้ใน

การปลูกผักสวนครัว เพือ่สามารถลดค่าใช้จา่ยของครอบครัวได้

-  ได้น าความรู้ในการปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน มาถ่ายทอดให้กับ

สมาชิกชุมชนได้ปฏิบัติเพือ่จะได้ปลูกผักสวนครัวไวรั้บประทานเอง

 เพือ่จะได้ผักปลอดสารพิษ

ข้อเสนอแนะและกำรแสดงควำมคิดเห็นต่ำงๆทีม่ีต่อกำรจัด

กิจกรรมในครั้งน้ี เพ่ือน ำไปพัฒนำในครั้งต่อไป

1.  เป็นการด าเนินโครงการที่ดีมาก เพราะท าให้ผู้เข้าร่วม

โครงการฯทุกคนได้น าความรู้มาปฏิบัติใช้ในชีวติประจ าวนัและ

น ามาพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธภิาพมากยิง่ขึ้น

2.  ทุกเทศบาลที่ทางเทศบาลเมืองทุ่งสงได้ไปศึกษาดูงาน มีการ

ต้อนรับที่ดีมากและมีมิตรไมตรีที่ดีงามต่อกัน
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 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุลใน

กำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำยเหตผุลตอ่
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แนวทำงกำรพัฒนำที ่2  พัฒนำศักยภำพบคุลำกรใหม้คีวำมรู้และทกัษะในกำรท ำงำนเฉพำะดำ้นและท ำงำนเปน็ทมีทีม่ปีระสิทธภิำพและยกระดบัคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรแบบมุง่ผลสัมฤทธิ์

ตำมหลักธรรมำภบิำลผ่ำนเกณฑ์กำรบริหำรจัดกำรทีด่ี

3.  เจา้หน้าที่เทศบาลเมืองทุ่งสงให้การดูแลและคอยช่วยเหลือ

ชุมชนและผู้เดินทางไปศึกษาดูงานได้อยา่งเต็มที่และด้วยความ

เต็มใจเป็นอยา่งมาก 

4.  อยากให้ด าเนินการจดัโครงการนี้ฯต่อไป เพือ่จะได้น าความรู้ที่

ได้รับมาปรับปรุงและใช้ในการพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง

5.  การศึกษาดูงานในแต่ละที่ มีเวลาน้อย ท าให้ไม่ค่อยได้รับ

ความรู้ได้มากนัก

6.  อยากให้ศึกษาดูงาน จงัหวดัละ 2 วนั เพือ่ไม่ต้องเหนื่อยกับ

การเดินทาง จะได้ศึกษาดูงานได้อยา่งเต็มที่ 

 จำกกำรประเมินผลโครงกำรฝึกอบรมและทัศนศึกษำดูงำน

ของผู้น ำชุมชนและสมำชิกองค์กรทีเ่ก่ียวข้อง    ในภาพรวม  

ค่าเฉล่ีย  4.28  อยูใ่นระดับมาก  โดยสามารถแยกเรียง

ตามล าดับจากมากไปหาน้อย  ได้ดังนี้

1. จากการฝึกอบรมในคร้ังนี้สามารถเพิม่พูนทักษะการพัฒนา

ชุมชนให้กับผู้น าชุมชนและสมาชิกสภาองค์กรที่เกี่ยวข้องได้  

ค่าเฉล่ีย  4.34  อยูใ่นระดับมาก  

2.  เนื้อหาในการอบรมในคร้ังนี้สามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวนั

ได้  ค่าเฉล่ีย  4.27  อยูใ่นระดับมาก  
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ตำมหลักธรรมำภบิำลผ่ำนเกณฑ์กำรบริหำรจัดกำรทีด่ี

3.  การฝึกอบรมในคร้ังนี้สามารถน าความรู้ความเข้าใจในเร่ือง

บทบาทผู้น าชุมชนกับการพัฒนา สู่ประชาคมอาเซียน  ไป

ประยกุต์และปฏิบัติใช้ในการบริหารชุมชนได้  ค่าเฉล่ีย  4.24  อยู่

ในระดับมาก   

4.  การชี้แจงรายละเอียดจากเจา้หน้าที่ก่อนการไปศึกษาดูงาน 

ค่าเฉล่ีย 4.31  อยูใ่นระดับมาก

5.  ความเหมาะสมของที่พัก อาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าเฉล่ีย 4.25 

 อยูใ่นระดับมาก

6.  ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการศึกษาดูงาน ค่าเฉล่ีย 4.20  อยู่

ในระดับมาก

7.  ความเรียบร้อยโดยทั่วไปในการเดินทาง ค่าเฉล่ีย 4.16  อยูใ่น

ระดับมาก

8.  การประชาสัมพันธโ์ครงการฯ ค่าเฉล่ีย 4.15  อยูใ่นระดับมาก

9.  ห้วงเวลา และระยะเวลาในการเดินทางมีความเหมาะสม 

ค่าเฉล่ีย 4.05 อยูใ่นระดับมาก
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ตำมหลักธรรมำภบิำลผ่ำนเกณฑ์กำรบริหำรจัดกำรทีด่ี

3 โครงการเพิม่ศักยภาพบคุลากรเพือ่การ

ติดตามและประเมินผลแผนพฒันา

เทศบาลเมืองทุ่งสง

กองวชิาการฯ

งานวจิยัฯ

80,000 51,795  - ด าเนินการเพิม่ศักยภาพบุคลากรเพือ่การติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง กิจกรรม อบรมเชิง

ปฏิบัติการวเิคราะห์โครงการ สู่การเพิม่ประสิทธภิาพการติดตาม

และประเมินผลการด าเนินโครงการของเทศบาลเมืองทุ่งสง  รุ่นที่

 1/2559  (ระยะเวลาด าเนินการ จ านวน 3 วนั) (1) วนัที่ 1 

กุมภาพันธ ์2559 

 - ส านักปลัดเทศบาล

 - กองวชิาการและแผนงาน 

 - กองช่างสุขาภิบาล 

(2) วนัที่ 2 กุมภาพันธ ์2559  

 - กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

 - กองคลัง 

 - กองสวสัดิการสังคม 

(3) วนัที่ 4 กุมภาพันธ ์2559 

 - กองการศึกษา  

 - กองช่าง   

วัตถุประสงค์

 - เพือ่พัฒนาความรู้และเพิม่ทักษะในการวเิคราะห์โครงการแก่

บุคลากรของเทศบาล 

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุลใน

กำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่2  พัฒนำศักยภำพบคุลำกรใหม้คีวำมรู้และทกัษะในกำรท ำงำนเฉพำะดำ้นและท ำงำนเปน็ทมีทีม่ปีระสิทธภิำพและยกระดบัคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรแบบมุง่ผลสัมฤทธิ์

ตำมหลักธรรมำภบิำลผ่ำนเกณฑ์กำรบริหำรจัดกำรทีด่ี

 -  ควำมพึงพอใจของผู้เขำ้รว่มโครงกำรฯ ในครั้งน้ี คิดเปน็รอ้ยละ 

84 

ผลกำรด ำเนินกำร

1. - ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 48 คน คิดเปน็ร้อยละ 100

2. - ด้านความรู้ ความเข้าใจ จากการประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการ 

เพิม่ศักยภาพบคุลากรเพือ่พฒันาการติดตามประเมินผลแผนพฒันา

เทศบาลเมืองทุ่งสง กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิติัการวเิคราะหโ์ครงการสู่

การเพิม่ประสิทธภิาพการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ

ของเทศบาลเมืองทุ่งสง รุ่นที่ 1/2559 ในภาพรวม ค่าเฉล่ีย 3.80 อยู่ใน

ระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้

3. การน าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏบิติัการ

วเิคราะหโ์ครงการสู่การเพิม่ประสิทธภิาพ การติดตามและประเมินผล

การด าเนินโครงการของเทศบาลเมืองทุ่งสงไปใช้ประโยชน์และสามารถ

ถ่ายทอดใหก้ับผู้อื่น ค่าเฉล่ีย 3.90 อยู่ในระดับมาก

4. ความรู้และทักษะในการวเิคราะหโ์ครงการเพือ่เปน็กรอบในการ

จัดท ารายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการของ

เทศบาลเมืองทุ่งสง ค่าเฉล่ีย 3.70 อยู่ในระดับมาก

4 โครงการพฒันาศักยภาพองค์กรแม่บา้น 

สตรีเทศบาลเมืองทุ่งสง

กองสวสัดิการ

สังคมฯ

50,000  -  - ไม่ได้ด าเนินการ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผนด ำเนินงำน

ประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิมโอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และ

เปำ้หมำยทีว่ำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำร

ได ้ หรือระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุลใน

กำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่2  พัฒนำศักยภำพบคุลำกรใหม้คีวำมรู้และทกัษะในกำรท ำงำนเฉพำะดำ้นและท ำงำนเปน็ทมีทีม่ปีระสิทธภิำพและยกระดบัคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรแบบมุง่ผลสัมฤทธิ์

ตำมหลักธรรมำภบิำลผ่ำนเกณฑ์กำรบริหำรจัดกำรทีด่ี

5 โครงการจา้งเหมาจดัเกบ็ขอ้มูล ส ารวจ

ขอ้มูลลภาคสนาม โครงการ/กจิกรรม

ส าคัญของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าป ี

2558

กองวชิาการฯ 100,000 18,000  - จา้งเหมาจดัเกบ็ขอ้มูล ส ารวจขอ้มูลลภาคสนาม 

โครงการ/กจิกรรมส าคัญของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าป ี

2559  ได้ จ านวน 10 โครงการ จ านวน 2 เดือน

1. โครงการจดัการแขง่ขนักฬีาร่วมกบัหน่วยงานองค์กรอื ่

(การจดัการแขง่ขนั”วทิยกุารบนิฯมินิวอลเลยบ์อลถว้ย

พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กมุารี ประจ าป ี2558) รอบชิงชนะเลิศ ศูนยค์วบคุมการบนิ 

สุราษฎร์ธานี

2. โครงการฝึกอบรมการปอ้งกนัและระงับอคัคีภยัเบือ้งต้นแก่

เยาวชน (ยวุ อปพร.) 

3. โครงการ รวมพลคนออกก าลังกายเพือ่สุขภาพ ต้านยา

เสพติด “ร่วมสร้างเมืองสีขาว”                     

4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการเพือ่การวางแผนพฒันา

ท้องถิน่แบบบรูณาการ(กจิกรรมอบรมเชิงปฏบิติัการเพือ่การ

จดัท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๕๙)

5. โครงการอบรมใหค้วามรู้ระเบยีบปฏบิติังานอยา่งโปร่งใส

เพือ่เสริมสร้างหลักธรรมาภบิาลที่ดี

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

(ด าเนินการจดัเกบ็ขอ้มูล จ านวน 2 เดือน

 และยงัไม่ได้ด าเนินการจา้งเหมาต่อ มอบ

พนักงานจา้งตามภารกจิช่วยด าเนินการ

แล้วเสร็จ)
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผนด ำเนินงำน

ประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิมโอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และ

เปำ้หมำยทีว่ำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำร

ได ้ หรือระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุลใน

กำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่2  พัฒนำศักยภำพบคุลำกรใหม้คีวำมรู้และทกัษะในกำรท ำงำนเฉพำะดำ้นและท ำงำนเปน็ทมีทีม่ปีระสิทธภิำพและยกระดบัคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรแบบมุง่ผลสัมฤทธิ์

ตำมหลักธรรมำภบิำลผ่ำนเกณฑ์กำรบริหำรจัดกำรทีด่ี

6. โครงการ วนัพฒันาเทศบาลเนื่องในวนัส าคัญต่างๆ 

กจิกรรมจดัพธิบีวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์

พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจา้อยูห่วั (พระปยิะ

มหาราช) และดูแลรักษาต้นไม้

7. โครงการ วนัพฒันาเทศบาลเนื่องในวนัส าคัญต่างๆ 

กจิกรรมจดับวงสรวงพระพรหมและพฒันาท าความสะอาด

บริเวณส านักงาน

8. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการเพือ่การวางแผนพฒันา

ท้องถิน่แบบบรูณาการ                                     

(กจิกรรมอบรมเชิงปฏบิติัการเพือ่การจดัท าแผนการ

ด าเนินงาน ประจ าป ี๒๕๕๙)

9. โครงการอาหารปลอดภยั  ใส่ใจผู้บริโภค ในเขตเทศบาล

เมืองทุ่งสง

10. โครงการจดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ เคร่ืองใช้ และเวชภณัฑ์การ

ปฐมพยาบาลเบือ้งต้นด้านสาธารณสุขมูลฐาน ในเขตเทศบาล

เมืองทุ่งสง 
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผนด ำเนินงำน

ประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิมโอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และ

เปำ้หมำยทีว่ำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำร

ได ้ หรือระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุลใน

กำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่2  พัฒนำศักยภำพบคุลำกรใหม้คีวำมรู้และทกัษะในกำรท ำงำนเฉพำะดำ้นและท ำงำนเปน็ทมีทีม่ปีระสิทธภิำพและยกระดบัคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรแบบมุง่ผลสัมฤทธิ์

ตำมหลักธรรมำภบิำลผ่ำนเกณฑ์กำรบริหำรจัดกำรทีด่ี

โครงกำรเพ่ิมประสิทธภิำพกำรบริกำร

ประชำชน

ส ำนักปลัดฯ 471,000 394,800  - ด ำเนินกำรจ้ำงเหมำเอกชน ปฏบิตังิำนตำ่งๆ ของ

เทศบำล ดงัน้ี

ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - กจิกรรมเพิม่ประสิทธภิาพการบริการ

ประฃาชน

ส านักปลัดฯ 188,400 188,400  - ด าเนินการจา้งเหมาเอกชน เพือ่ปฏบิติังานใหบ้ริการ

ประชาชนในส านักปลัดเทศบาล จ านวน 2 คน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - กจิกรรมเพิม่ประสิทธภิาพการ

ด าเนินงานพฒันาชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง

กองสวสัดิการ

สังคม

94,200 94,200  -  ด าเนินการจา้งเหมาเอกชน จ านวน 1 คน ด าเนินการจดั

ประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารสภาชุมชนเมือง

เทศบาลเมืองทุ่งสงและผู้ที่เกีย่วขอ้ง  1 เดือน / 1คร้ัง , สรุป

ปญัหาความต้องการของแต่ละชุมชน เพือ่แจง้ใหแ้ต่ละ

หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการ , ติดตามผลด าเนินงาน

จากหน่วยงานนั้นๆ เพือ่แจง้ใหชุ้มชนทราบ ตลอดจนสรุป

รายงานการประชุมแต่ละคร้ังใหผู้้บริหารทราบ ระหวา่งเดือน

 1 ตุลาคม  2558 - 30 กนัยายน  2559 

ผลกำรด ำเนินงำน

 ชุมชนเมืองแต่ละชุมชน ได้รับประโยชน์ ในการแกไ้ขปญัหา

และความต้องการได้อยา่งทั่วถงึ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

6
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผนด ำเนินงำน

ประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิมโอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และ

เปำ้หมำยทีว่ำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำร

ได ้ หรือระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุลใน

กำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่2  พัฒนำศักยภำพบคุลำกรใหม้คีวำมรู้และทกัษะในกำรท ำงำนเฉพำะดำ้นและท ำงำนเปน็ทมีทีม่ปีระสิทธภิำพและยกระดบัคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรแบบมุง่ผลสัมฤทธิ์

ตำมหลักธรรมำภบิำลผ่ำนเกณฑ์กำรบริหำรจัดกำรทีด่ี

 - กจิกรรมจา้งเหมาจดัเกบ็ขอ้มูลพืน้ฐาน

ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง

กองสวสัดิการ

สังคม

94,200 94,200  - ด าเนินการจา้งเหมาบคุคล  จ านวน  1 คน  ในการจดัเกบ็ 

 บนัทึก และประมวลผลขอ้มูลชุมชนของชุมชนในเขต

เทศบาลเมืองทุ่งสง  จ านวน  1 ชุมชน/เดือน  จ านวน 12 

เดือน ระหวา่งเดือน 1 ตุลาคม  2558 - 30 กนัยายน  2559 

ผลกำรด ำเนินกำร

 - ผลจากการจดัเกบ็ขอ้มูลชุมชน  สามารถน าไปใช้ในการ

ปรับปรุง  พฒันา  และแกไ้ขปญัหาต่างๆ ของชุมชนได้อยา่ง

มีประสิทธภิาพ  และประสิทธผิลมากยิง่ขึน้

 - กดิประโยชน์ต่อการพฒันาระบบในการจดัเกบ็ขอ้มูล

พืน้ฐานของชุมชนต่างๆ  ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  

สามารถน าไปใช้ในการบริหารจดัการขอ้มูลใหม้ี

ประสิทธภิาพมากขึน้

ด าเนินการแล้วเสร็จ

6
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผนด ำเนินงำน

ประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิมโอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และ

เปำ้หมำยทีว่ำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำร

ได ้ หรือระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุลใน

กำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่2  พัฒนำศักยภำพบคุลำกรใหม้คีวำมรู้และทกัษะในกำรท ำงำนเฉพำะดำ้นและท ำงำนเปน็ทมีทีม่ปีระสิทธภิำพและยกระดบัคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรแบบมุง่ผลสัมฤทธิ์

ตำมหลักธรรมำภบิำลผ่ำนเกณฑ์กำรบริหำรจัดกำรทีด่ี

 - กจิกรรมเพิม่ประสิทธภิาพการจดัเกบ็

ขอ้มูลสารสนเทศของกองวชิาการและ

แผนนงาน

กองวชิาการฯ 94,200 18,000  - จ้างเอกชนด าเนินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของกองวชิาการและ

แผนงาน  ผลการด าเนินงานการจ้าง มีดังนี้

 - รวบรวมข้อมูล/วเิคราะหข์้อมูล/ประมวลผลข้อมูล/สังเคราะหข์้อมูล

และจัดท าฐานข้อมูลการ    จัดเก็บข้อมูลจากกอง/ฝ่าย/งานของ

เทศบาล หรือหน่วยงานภายนอก  ประชาชน  ชุมชนหรือผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ต้องการแล้วน ามาวเิคราะห ์ ได้แก่ 

1. ออกแบบ/รวบรวมข้อมูล/วเิคราะหข์้อมูล/ประมวลผลข้อมูล/

สังเคราะหข์้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ที่ได้รับ

รายงานสรุปจากกองสวสัดิการสังคม (ย้อนหลังป ี2558 , 2559) โดย

ต้องวเิคราะห ์วา่ในแต่ละชุมชนครัวเรือน(บา้นเลขที่)ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 

และบอกแต่ละหมวดของตัวชี้วดั จปฐ. โดยด าเนินการเฉพาะที่ไม่ผ่าน

เกณฑ์ทุกหมวดทุกตัวชี้วดั จ านวน 5 หมวด 30 ตัวชี้วดัพร้อม

ข้อเสนอแนะในการพฒันาแก่เทศบาล

2. รวบรวมข้อมูล/วเิคราะหข์้อมูล/ประมวลผลข้อมูล/สังเคราะหข์้อมูล

และจัดท าฐานข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลด้านก าลังแรงงาน (ย้อนหลังป ี

2558 , 2559 )   โดยต้องวเิคราะห ์วา่ในแต่ละชุมชนมีครัวเรือน 

(บา้นเลขที่)  ใดบา้งที่ไม่มีอาชีพ พร้อมวเิคราะหสั์งเคราะห ์และ

เสนอแนะแก่เทศบาล 

๓. รวบรวมข้อมูล/วเิคราะหข์้อมูล/ประมวลผลข้อมูล/สังเคราะหข์้อมูล

และจัดท าฐานข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลด้านสุขาภบิาลอาหาร (ย้อนหลังปี

 ๒๕๕๘,๒๕๕๙)   โดยรวบรวมข้อมูลผลการตรวจด้านสุขาภบิาลอาหาร

 พร้อมเสนอแนะแนวนางการพฒันาแก่เทศบาล 

ด าเนินการแล้วเสร็จ

6
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผนด ำเนินงำน

ประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิมโอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และ

เปำ้หมำยทีว่ำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำร

ได ้ หรือระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุลใน

กำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่2  พัฒนำศักยภำพบคุลำกรใหม้คีวำมรู้และทกัษะในกำรท ำงำนเฉพำะดำ้นและท ำงำนเปน็ทมีทีม่ปีระสิทธภิำพและยกระดบัคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรแบบมุง่ผลสัมฤทธิ์

ตำมหลักธรรมำภบิำลผ่ำนเกณฑ์กำรบริหำรจัดกำรทีด่ี

4. รวบรวมข้อมูล/วเิคราะหข์้อมูล/ประมวลผลข้อมูล/สังเคราะหข์้อมูล

และจัดท าฐานข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะ   

(ย้อนหลังป ี2556 , 2557 , 2558 , 2559 ) ศึกษาเปรียบเทียบ 

วเิคราะหแ์นวโน้มการเปล่ียนแปลงพร้อมข้อเสนอแนะแก่เทศบาล  

5.รวบรวมข้อมูล/วเิคราะหข์้อมูล/ประมวลผลข้อมูล/สังเคราะหข์้อมูล

และจัดท าฐานข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลปญัหายาเสพติด  (ย้อนหลังปี

2557 , 2558 , 2559) พร้อมน าเสนอข้อเสนอแนะในการพฒันาแก่

เทศบาล โดยรวบรวมข้อมูลจากกองสวสัดิการสังคม 

6.รวบรวมข้อมูล/วเิคราะหข์้อมูล/ประมวลผลข้อมูล/สังเคราะหข์้อมูล

และจัดท าฐานข้อมูล

การจัดเก็บข้อมูลปญัหาจราจร  (ย้อนหลังป2ี557 , 2558 , 2559)   

โดยรวบรวมข้อมูลจากสถานีต ารวจพร้อมสรุปเสนอแนะแนวทางการ

พฒันาแก่เทศบาล

7.รวบรวมข้อมูล/วเิคราะหข์้อมูล/ประมวลผลข้อมูล/สังเคราะหข์้อมูล

และจัดท าฐานข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนที่ไม่มีน้ าประปาใช/้ใช้

น้ าประปาชุมชน  (ย้อนหลังป ี2557 , 2558 , 2559)   โดยรวบรวม

ข้อมูลจากกองช่างและกองสวสัดิการสังคม  แยกรายชุมชน และแต่ละ

ชุมชนมีครัวเรือนใดบา้ง พร้อมสรุปเสนอแนะแก่เทศบาล
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผนด ำเนินงำน

ประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิมโอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และ

เปำ้หมำยทีว่ำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำร

ได ้ หรือระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุลใน

กำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่2  พัฒนำศักยภำพบคุลำกรใหม้คีวำมรู้และทกัษะในกำรท ำงำนเฉพำะดำ้นและท ำงำนเปน็ทมีทีม่ปีระสิทธภิำพและยกระดบัคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรแบบมุง่ผลสัมฤทธิ์

ตำมหลักธรรมำภบิำลผ่ำนเกณฑ์กำรบริหำรจัดกำรทีด่ี

8.รวบรวมข้อมูล/วเิคราะหข์้อมูล/ประมวลผลข้อมูล/สังเคราะหข์้อมูล

และจัดฐานข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลการจัดการศึกษาของเทศบาลเมือง

ทุ่งสง ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษา (O-Net)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3  (ย้อนหลังป ี2557 , 2558 , 2559) 

โดยเทียบค่าเฉล่ียระดับภาค  ค่าเฉล่ียระดับสังกัด  และค่าเฉล่ีย

ระดับประเทศ  โดยรวบรวมข้อมูลจากกองการศึกษา  และโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาล  พร้อมสรุปเสนอแนะแก่เทศบาล

9.รวบรวมข้อมูล/วเิคราะหข์้อมูล/ประมวลผลข้อมูล/สังเคราะหข์้อมูล

และจัดท าฐานข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลด้านการบริหารจัดการ  

(ย้อนหลังป ี2557 , 2558 , 2559)   โดยรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลด้าน

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ของเทศบาลแยกเปน็รายกอง จ านวน 8 กอง  
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โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผนด ำเนินงำน

ประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ
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งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิมโอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และ

เปำ้หมำยทีว่ำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำร

ได ้ หรือระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุลใน

กำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่2  พัฒนำศักยภำพบคุลำกรใหม้คีวำมรู้และทกัษะในกำรท ำงำนเฉพำะดำ้นและท ำงำนเปน็ทมีทีม่ปีระสิทธภิำพและยกระดบัคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรแบบมุง่ผลสัมฤทธิ์

ตำมหลักธรรมำภบิำลผ่ำนเกณฑ์กำรบริหำรจัดกำรทีด่ี

โครงกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำรเพ่ือกำร

วำงแผนพัฒนำทอ้งถ่ินแบบบรูณำกำร

กองวิชำกำรฯ

งำนวิเครำะหฯ์

636,600 590,560  - ด ำเนินกำรบรมเชงิปฏบิตักิำรเพ่ือกำรวำงแผนพัฒนำ

ทอ้งถ่ินแบบบรูณำกำร ดงัน้ี

ด าเนินการแล้วเสร็จ

  - กจิกรรมอบรมเชิงปฏบิติัการจดัท า

แผนการด าเนินงาน

552,750  - ด าเนินการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการ จัดท าแผนการด าเนินงาน 

ประจ าปงีบประมาณ 2559 เมื่อวนัที่ 2-4 ตุลาคม  58 ราชาคีรีรีสอร์ท

แอนด์สปา หาดในเพลาอ.ขนอม จ.นครศรีฯ

 - ผู้รับการเข้าอบรม จ านวน 150 คน 

วัตถุประสงค์ 

 - เพือ่ใหผู้้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ทัศนคติ และทักษะที่จ าเปน็

ส าหรับการเขียนโครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์   การจัดท าแผนการ

ด าเนินงาน  แผนการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น

สอดคล้องกับการปฏบิติังานในหน้าที่ความรับผิดชอบ

ผลกำรด ำเนินกำร

 - มีการพฒันาความรู้และทักษะในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

ประจ าปใีหม้ีความชัดเจน SMART สามารถน าไปใช้เปน็เคร่ืองมือใน

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน

  - จากการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการฯทั้ง 3 ด้าน ในการด าเนิน

โครงการปรากฏวา่ผู้เข้าร่วมโมีความคิดเหน็ในภาพรวม ค่าเฉล่ีย 4.15 

อยู่ในระดับมาก 

  - โดยสามารถเรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้  1. ด้านที่ 2 ด้านวทิยากร

ค่าเฉล่ีย 4.15อยู่ในระดับมาก

2. ด้านที่ 3 ด้านความพงึพอใจของการบริหารจัดการ/สถานที่ค่าเฉล่ีย 

4.18อยู่ในระดับมาก

3. ด้านที่ 1 ด้านเนื้อหาวชิาการค่าเฉล่ีย 4.02 อยู่ในระดับมาก

ด าเนินการแล้วเสร็จ

7
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผนด ำเนินงำน

ประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลัง

โอนเพ่ิมโอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และ

เปำ้หมำยทีว่ำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำร

ได ้ หรือระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุลใน

กำรโอนดว้ย  เพ่ืออธิบำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่2  พัฒนำศักยภำพบคุลำกรใหม้คีวำมรู้และทกัษะในกำรท ำงำนเฉพำะดำ้นและท ำงำนเปน็ทมีทีม่ปีระสิทธภิำพและยกระดบัคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรแบบมุง่ผลสัมฤทธิ์

ตำมหลักธรรมำภบิำลผ่ำนเกณฑ์กำรบริหำรจัดกำรทีด่ี

 - กจิกรรมอบรมเชิงปฏบิติัการฝึกทักษะ

การเขยีนโครงการ

37,810  - ด าเนินการกจิกรรมอบรมเชิงปฏบิติัการฝึกทักษะการเขยีน

โครงการ เมื่อวนัที่ 18 พฤศจกิายน 2558 ณ หอ้งหรัิญญกิา  

   สวนพฤกษาสิรินธร เทศบาลเมืองทุ่งสง ผู้เขา้รับการอบ

อรม จ านวน 100 คน   ความพงึพอใจของผู้เขา้ร่วม

โครงการฯ ในคร้ังนี้ คิดเปน็ร้อยละ 83

วัตถุประสงค์

1.เพือ่พฒันาเพิม่ทักษะการเขยีนโครงการแกผู้่ปฏบิติังาน

รับผิดชอบโครงการของเทศบาล

ผลกำรด ำเนินงำน

 - ผู้รับการเขา้การอบรมสามารถเขยีนโครงการได้ถกูต้อง 

ครบถว้น มีประสิทธภิาพ เปน็ไปตามแนวทางเดียวกนัและ

สามารถน าไปสู่การประเมินผลโครงการต่อไป

 - จากการประเมินผู้เขา้ร่วมโครงการฯ ทั้ง 3 ด้าน ในการ

ด าเนินโครงการปรากฏวา่ผู้เขา้ร่วมโครงการ มีความคิดเหน็

ในภาพรวม ค่าแฉล่ีย 4.24 อยูใ่นระดับมาก 

โดยสามารถเรียงจากกมากไปน้อยได้ดังนี้

1. ด้านที่ 2 ด้านวทิยากร ค่าเฉล่ีย 4.31 อยูใ่นระดับมาก

2. ด้านที่ 3 ด้านความพงึพอใจของการบริหารจดัการ /

สถานที่ ค่าเฉล่ีย 4.28 อยูใ่นระดับมาก

3. ด้านที่ 1 ด้านเนื้อหาวชิาการ ค่าเฉล่ีย 4.13 อยูใ่นระดับ

มาก

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้ง

ไวห้ลงัโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์

และเปำ้หมำยที่วำงไวห้รือระบเุหตผุลที่ไมส่ำมำรถ

ด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมนิผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3  ปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรสื่อสำรเพ่ือกำรพัฒนำงำนและพัฒนำชมุชนใหม้ปีระสทิธภิำพ และลดขั้นตอนปฏบิตังิำน

โครงการจา้งที่ปรึกษาพฒันาระบบการ

ส่ือสารเพื่อสร้างการมส่ีวนร่วมพฒันา

เทศบาลเมอืงทุ่งสงภาคประชาชน 

(ระยะที่ 2)

งาน

ประชาสัมพนัธ์ฯ

กองวิชาการ ฯ

500,000 500,000  - ด าเนนิการพฒันาระบบการส่ือสารเพื่อสร้างการมี

ส่วนร่วมพฒันาเทศบาลเมอืงทุ่งสงภาคประชาชน 

(ระยะที่ 2) 

วตัถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาความต้องการและความคิดเหน็ของ

ประชาชนในการมส่ีวนร่วมการส่ือสารเพื่อพฒันา

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

2. เพื่อขยายสมาชกิและพฒันาสมาชกิเครือขา่ยภาค

ประชาชนในการมส่ีวนร่วมการส่ือสารเพื่อพฒันา

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

3. เพื่อพฒันาระบบการส่ือสารเพื่อสร้างการมส่ีวนร่วม

ของประชาชนในการพฒันาเทศบาลเมอืงทุ่งสง

4. เพื่อประเมนิผลการด าเนนิการพฒันาระบบการ

ส่ือสารเพื่อสร้างการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการ

พฒันาเทศบาลเมอืงทุ่งสง

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

1.1 ส ารวจความต้องการและความ

คิดเหน็ของประชาชนในการมส่ีวนร่วม

พฒันาทอ้งถิ่นในทกุชมุชน

  - ก ำหนดกรอบแนวคิดและออกแบบเคร่ืองมอืในกำร
รวบรวมขอ้มลูฯ

ผลกำรตดิตำมและประเมนิผลแผนพัฒนำเทศบำลเมอืงทุง่สง  ประจ ำปี  2559
ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที่  4 ปรับปรุงและพัฒนำกำรบริหำรจดักำรองค์กรเทศบำลและองค์กรชมุชนสู่กำรบริหำรจดักำรที่ดโีดยทกุภำคีมสีว่นร่วมแบบบรูณำกำรรองรับควำมเปลี่ยนแปลงสู่เทศบำลอัจฉริยะ

1

217



ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้ง

ไวห้ลงัโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์

และเปำ้หมำยที่วำงไวห้รือระบเุหตผุลที่ไมส่ำมำรถ

ด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมนิผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3  ปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรสื่อสำรเพ่ือกำรพัฒนำงำนและพัฒนำชมุชนใหม้ปีระสทิธภิำพ และลดขั้นตอนปฏบิตังิำน

 1.2 ส ารวจขอ้มลูและขึ้นทะเบยีนเพื่อ

การจดัต้ังเครือขา่ยภาคประชาชน

ประจ าชมุชน ภายใต้ชื่อ "อาสาพฒันา

ปากแพรก"

 - ด าเนนิการส่ือสารเพื่อสร้างการมส่ีวนร่วมผ่านส่ือ

สร้างการมส่ีวนร่วมผ่านส่ือการแถลงขา่วทั้ง ๒ คร้ัง  

รายละเอยีดดังนี้  ๑.  จดัแถลงขา่วเทศกาลขนมจนี

หมอ้ยกัษ ์เมื่อวันที่ ๑๙ มนีาคม ๒๕๕๘ ณ หอ้งประชมุ

เทศบาลเมอืงทุ่งสง  จ านวนผู้เขา้ร่วม ๑๕๓ คน  ๒.งาน

แถลงขา่วกจิกรรมวันส าคัญของเทศบาล "เดินหนา้ แล

หลัง มั่งค่ัง มั่นคง  น าทุ่งสงสู่สากล" เมื่อวันที่ ๑๖ 

กรกฎาคม ๒๕๕๘  ณ  หอ้งประชมุเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

 จ านวนผู้เขา้ร่วม ๑๓๐  คน

1.3 จดัประชมุเครือขา่ย "อาสาพฒันา

ปากแพรก" เพื่อระดมความคิดเหน็ 

รายงานปญัหาร่วมแกไ้ขปญัหา โดย

สัญจรไปยงัชมุชน

 ๑.ด าเนินการส ารวจขอ้มลูและขึ้นทะเบียนเพื่อจดัต้ังเครือขา่ย

ภาคประชาชนประจ าชมุชนภายใต้ชื่อ "อาสาพัฒนาปากแพรก" 

กระจายทั่วทุกชมุชน  ๒.จดัท าฐานขอ้มลูในระบบคอมพิวเตอร์

เพื่อสืบค้น  ๓.จดัประชมุระดมความคิดเห็น  รายงานปัญหา  

ร่วมแกไ้ขปัญหาและรายงานผลการด าเนินการแกไ้ข  เพื่อพัฒนา

เทศบาลด้วยจติอาสา  ๓.จดักจิกรรมบริการสาธารณะ เชน่การ

รักษาความสะอาดในชมุชน ๔. จดัการแลกเปล่ียนเรียนรู้/

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือขา่ยอาสาพัฒนาปากแพรก  ใน

ประเด็นการเป็นนักประชาสัมพันธช์มุชน  ทักษะการเป็นผู้น า  

จติสาธารณะ

1.4 กจิกรรมประเมนิผลการด าเนนิการ

พฒันาระบบการส่ือสารเพื่อสร้างการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

 - ประเมนิผลการด าเนินการพัฒนาระบบการส่ือสารเพื่อสร้าง

การมส่ีวนร่วมของประชาชน  โดยการวเิคราะห์  สังเคราะห์  สรุป

เป็นประเด็นปัญหา  เพื่อเสนอแนะและปรับปรุงแกไ้ข
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้ง

ไวห้ลงัโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์

และเปำ้หมำยที่วำงไวห้รือระบเุหตผุลที่ไมส่ำมำรถ

ด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมนิผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3  ปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรสื่อสำรเพ่ือกำรพัฒนำงำนและพัฒนำชมุชนใหม้ปีระสทิธภิำพ และลดขั้นตอนปฏบิตังิำน

2 โครงการศูนยร์วมขอ้มลูขา่วสารการ

จดัซ้ือจดัจา้งของ อปท.ระดับอ าเภอทุ่ง

สง

กองคลัง 20,000 20,000  - ด าเนนิการพฒันาศูนยร์วมขอ้มลูขา่วสาร ณ ที่ว่าการ

อ าเภอทุ่งสงใหม้คีวามต่อเนื่องโดยจดัใหม้หีอ้ง

ปฏบิติังานวัสดุอปุกรณ์ และซ่อมแซมครุภณัฑ์ที่ช ารุด 

สุกหรอ ตามความเหมาะสม จดัหาคู่มอื ระเบยีบ 

กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งพร้อมที่ใชศึ้กษา แกไ้ขปญัหา และ

จดัจา้งเหมาบริการเจา้หนา้ที่เพื่อคอยดูแลท าความ

สะอาดความเปน็ระเบยีบ เรียบร้อย อ านวยความ

สะดวกแกอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในการใชศู้นยฯ์ 

ระหว่างเดือนตุลาคม 2558- กนัยายน 2559  ณ ศูนย์

รวมขอ้มลูขา่วสารการซ้ือหรือการจา้งขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ณ ที่ว่าการอ าเภอทุ่งสงบริเวณ

อาคารด้านหลังที่ว่าการอ าเภอ

วตัถุประสงค์

1. เพื่อใหเ้ปน็ไปตามนโยบายของรัฐบาลประเทศไทยใส

สะอาด

2. เพื่อเปน็การประชาสัมพนัธ์ขอ้มลูขา่วสารการจดัซ้ือ

จดัจา้งและอื่นๆ 

3. เพื่อใหเ้กดิความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการจดัซ้ือจดั

จา้งทกุขั้นตอน

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้ง

ไวห้ลงัโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์

และเปำ้หมำยที่วำงไวห้รือระบเุหตผุลที่ไมส่ำมำรถ

ด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมนิผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3  ปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรสื่อสำรเพ่ือกำรพัฒนำงำนและพัฒนำชมุชนใหม้ปีระสทิธภิำพ และลดขั้นตอนปฏบิตังิำน

4. เพื่อใหม้กีารแขง่ขนัในการเสนอราคา อยา่ง

กว้างขวางทั่วถงึ

5. เพื่อปอ้งกนัการขดัขวางในการยื่นเสนอราคาต่อ

หนว่ยงานของรัฐ

6. เพื่อเปน็แหล่งเรียนรู้ ศูนยศึ์กษาระเบยีบ กฎหมาย

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นและประโยชน์

เกี่ยวเนื่องอื่นๆ

7. เพื่อใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นมสีถานที่

ประสานงานระดับอ าเภอ

8. เพื่อใหม้เีจา้หนา้ที่ประจ าศูนยร์วมขอ้มลูขา่วสารการ

ซ้ือหรือการจา้งคอยดูแลศูนยแ์ละอ านวยความสะดวก

แกอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นและรักษาความ

ปลอดภยัของศูนยฯ์
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ตั้งไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสทุธทิี่ตั้ง

ไวห้ลงัโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถุประสงค์

และเปำ้หมำยที่วำงไวห้รือระบเุหตผุลที่ไมส่ำมำรถ

ด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุั้นตอนที่อยู่ระหวำ่งกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำรประเมนิผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3  ปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรสื่อสำรเพ่ือกำรพัฒนำงำนและพัฒนำชมุชนใหม้ปีระสทิธภิำพ และลดขั้นตอนปฏบิตังิำน

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ด าเนนิงานประชาสัมพนัธ์

กองวิชาการ ฯ

งาน

ประชาสัมพนัธ์ฯ

98,400 98,400  - จา้งเหมาเอกชนด าเนนิการบนัทกึภาพและเขยีนขา่ว

โครงการ/กจิกรรม เร่ืองของเทศบาลเมอืงและชมุชนใน

เขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง ตลอดจนบนัทกึภาพงานกจิการ

ของเทศบาลตามที่เทศบาลร้องขอ จ านวน  1 คน มี

จ านวน 174 โครงการ สามารถแยกตามไตรมาส ได้ดังนี้

  - ไตรมาส ที่ 1 (งวดที่ 1 – 3) จ านวน 36 โครงการ

  - ไตรมาส ที่ 2 (งวดที่ 4 – 6) จ านวน 45 โครงการ

  - ไตรมาส ที่ 3 (งวดที่ 7 – 9) จ านวน 50 โครงการ

  - ไตรมาส ที่ 4 (งวดที1่0–12) จ านวน 43 โครงการ

        รวมทั้งสิ้น  174 โครงกำร

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน
ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน
ด ำเนินกำร

งบประมำณ
ทีต่ัง้ไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

งบประมำณที่
ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำย
ทีว่ำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ
 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุลใน

กำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำยเหตผุลตอ่
คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่4  พัฒนำระบบบริกำรทกุกระบวนงำนบริกำรของเทศบำลโดยส่งเสริมใหป้ระชำชนมสี่วนร่วมอยำ่งเขม้แขง็

1 โครงการเทศบาลพบประชาชนเพือ่
การบริการและพฒันา

กองสวสัดิการ ฯ           50,000            6,000  -  ด าเนินการจัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชนเพือ่บริการและพฒันา เมื่อวนัที่
 2 กันยายน 2559  ณ ชุมชนสะพานเหล็กและวนัที่ 9 กันยายน 2559 ณ 
ชุมชนประชาอุทิศ
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ใหค้วามรู้กับประชาชนและได้มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้
2.เพือ่ใหป้ระชาชนในชุมชนได้แลกเปล่ียนความคิดเหน็ซ่ึงกันและกัน
3.เพือ่สร้างสัมพนัธภาพอันดีต่อกันระหวา่งคนในชุมชน
4.เพือ่สร้างความเข้าใจอันดี และประสานความร่วมมือระหวา่งเทศบาลกับชุมชน
5. เพือ่ส่งเสริมความเข้มแข็งใหก้ับชุมชน
ผลกำรด ำเนินงำน
ครั้งที ่1 เมือ่วันที ่2 กันยำยน 2559 ณ ชมุชนสะพำนเหล็ก
 1.1 ตรวจสุขภาพ (วดัความดันโลหติ และ ค่าดัชนีมวลกาย) จ านวนผู้มาใช้
บริการ    45 คน 
 1.2  บริการตัดผม ชาย-หญิง (โรงเรียนเสริมสวนพไิลพร) จ านวนผู้มาใช้บริการ
  35 คน
 1.3 บริการซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟา้ จ านวนผู้มาใช้บริการ 19 คน
 1.4 บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ (วทิยาลัยเทคนิคทุ่งสง) จ านวนผู้มาใช้บริการ 
  4 คน
 1.5  ฉีควคัซีนปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ (สุนัข/แมว) สุนัข 17 ตัว , แมว 9 ตัว
 1.6 ฉีคยาคุมก าเนิด (สุนัข/แมว) สุนัข 5 ตัว , แมว 3 ตัว
 1.7  แจกน  าหมีกชีวภาพ (EM) จ านวนผู้ใช้บริการ 50 คน
 1.8 ใหค้วามรู้เร่ืองการช าระภาษ ีจ านวนผู้ใช้บริการ 3 คน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมอืงทุง่สง  ประจ าป ี 2559
ภายใตย้ทุธศาสตร์ที ่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชมุชนสู่การบริหารจัดการทีด่โีดยทกุภาคีมสี่วนร่วมแบบบรูณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน
ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน
ด ำเนินกำร

งบประมำณ
ทีต่ัง้ไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

งบประมำณที่
ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำย
ทีว่ำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ
 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุลใน

กำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำยเหตผุลตอ่
คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่4  พัฒนำระบบบริกำรทกุกระบวนงำนบริกำรของเทศบำลโดยส่งเสริมใหป้ระชำชนมสี่วนร่วมอยำ่งเขม้แขง็

 1.9 จ านวนผักปลอดสารพษิ จ านวนสินค้าที่จ าหน่าย 40 ถุง
 1.10 กิจกรรมหอ้งสมุดเคล่ือนที่ (หนังสือเล่มแรกเพือ่เด็กวยัขอบปแีรก , 
วาดดภาพระบายสี , พบักระดาษ) จ านวนผู้ใช้บริการ  9 คน 
 1.11 รางวลัของอุปโภค-บริโภค ในครัวเรือนใหแ้ก่ผุ้มาลงทะเบยีนที่มาขอรับ
บริการฯ (สนับสนันโดย บริษทัผาทองทุ่งสง จ ากัด) จ านวน 86 คน 
ครั้งที ่1 เมือ่วันที ่9 กันยำยน 2559 ณ ชมุชนประชำอุทศิ
 1.1 ตรวจสุขภาพ (วดัความดันโลหติ และ ค่าดัชนีมวลกาย) จ านวนผู้มาใช้
บริการ   42 คน 
 1.2  บริการตัดผม ชาย-หญิง (โรงเรียนเสริมสวนพไิลพร) จ านวนผู้มาใช้บริการ
  14 คน
 1.3 บริการซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟา้ จ านวนผู้มาใช้บริการ 18 คน
 1.4 บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ (วทิยาลัยเทคนิคทุ่งสง) จ านวนผู้มาใช้บริการ
 11  คน
 1.5  ฉีควคัซีนปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ (สุนัข/แมว) สุนัข 14 ตัว,แมว12 ตัว
 1.6 ฉีคยาคุมก าเนิด (สุนัข/แมว) สุนัข 7 ตัว , แมว 6 ตัว
 1.7  แจกน  าหมีกชีวภาพ (EM) จ านวนผู้ใช้บริการ 50 ขวด
 1.8 ใหค้วามรู้เร่ืองการช าระภาษ ีจ านวนผู้ใช้บริการ 2 คน
 1.9 จ านวนผักปลอดสารพษิ จ านวนสินค้าที่จ าหน่าย 55 ถุง
 1.10 กิจกรรมหอ้งสมุดเคล่ือนที่ (หนังสือเล่มแรกเพือ่เด็กวยัขอบปแีรก , 
วาดดภาพระบายสี , พบักระดาษ) จ านวนผู้ใช้บริการ  19 คน 
 1.11 รางวลัของอุปโภค-บริโภค ในครัวเรือนใหแ้ก่ผุ้มาลงทะเบยีนที่มาขอรับ
บริการฯ (สนับสนันโดย บริษทัผาทองทุ่งสง จ ากัด) จ านวน 94 คน 
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน
ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน
ด ำเนินกำร

งบประมำณ
ทีต่ัง้ไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

งบประมำณที่
ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำย
ทีว่ำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ
 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุลใน

กำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำยเหตผุลตอ่
คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่4  พัฒนำระบบบริกำรทกุกระบวนงำนบริกำรของเทศบำลโดยส่งเสริมใหป้ระชำชนมสี่วนร่วมอยำ่งเขม้แขง็

2 โครงการเทศบาลพบสภาชุมชนเมือง
เพือ่สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

กองสวสัดิการ ฯ 50,000 36,017.24   - ด าเนินการจัดประชุมเพือ่ปรึกษาหารือ การพฒันาโครงสร้างขั นพื นฐาน 
ปญัหาต่างๆ  ในชุมชน เพือ่ประสานกับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้รับ
ทราบปญัหาและได้น าปญัหาไปประชุมในสภาเทศบาล เพือ่แก้ไขปญัหาใหเ้ปน็
รูปธรรม
วัตถุประสงค์
1. เพือ่จัดประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารชุมชนเมืองเทศบาลเมืองทุ่งสง
และที่เกี่ยวข้องเปน็ประจ าทุกๆเดือน รวม 12 เดือนต่อป ีโดยประสานงานแต่
ละขุมชนล่วงหน้าก่อนการประชุม 10 เพือ่จัดวาระการประชุมและท าเอกสาร
การประชุม
2. เพือ่เปน็การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนใหม้ากยิ่งขึ น
3. เพือ่ใหชุ้มชนต่างๆ เกิดความรัก ความสามัคคี และรับรู้สภาพปญัหาของแต่
ละชุมชนได้อย่างทั่วถึง
ผลกำรด ำเนินงำน
1. วนัที่ 30 ต.ค.58 ณ ชุมชนเปรมประชา
2..วนัที่ 27 พ.ย.58 ณ ชุมชน ม.พฒันา
3. วนัที่ 28 ธ.ค.58 ณ ชุมชนท่าแพใต้
4. วนัที่ 29 มกราคม 2559 ณ ชุมชนท่าแพเหนือ
5. วนัที่ 26 กุมภาพนัธ ์2559 ณ ขุมชนทุ่งสง-นาบอน
6. วนัที่ 27 เมษายน 2559 ณ ชุมชนเสริมชาติ
7. วนัที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ ขุมชนสะพานเหล็ก 
8. วนัที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ ชุมชนตลาดใน
9. วนัที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ ชุมชนยุทธศาสตร์

ด าเนินการแล้วเสร็จ

222



ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน
ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน
ด ำเนินกำร

งบประมำณ
ทีต่ัง้ไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

งบประมำณที่
ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำย
ทีว่ำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ
 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุลใน

กำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำยเหตผุลตอ่
คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่4  พัฒนำระบบบริกำรทกุกระบวนงำนบริกำรของเทศบำลโดยส่งเสริมใหป้ระชำชนมสี่วนร่วมอยำ่งเขม้แขง็

3 โครงการจา้งที่ปรึกษาวจิยัและ

ประเมินผลความพงึพอใจของ

ประชาชน

กองวชิาการฯ

งานวจิยัฯ

140,000 140,000 จ้างวทิยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอสเทค)  เปน็ที่ปรึกษาวจิัยและประเมินผล

ความพงึพอใจของประชาชน  ประจ าป ี2558  จ านวน  4  ด้าน  ผลการ

ประเมิน  ดังนี้

1. ศึกษาระดับความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการใหบ้ริการของเทศบาล

เมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช ประจ าป ี2558

 สรุปภาพรวมความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการใหบ้ริการของเทศบาล

เมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช ประจ าป ี2558

1. งานทะเบยีนราษฎร์  ค่าเฉล่ีย 4.204  อยู่ในระดับมาก

2. งานสังคมสงเคราะห ์ ค่าเฉล่ีย 3.947  อยู่ในระดับมาก

3. งานหอ้งสมุด  ค่าเฉล่ีย 3.733  อยู่ในระดับมาก

4. งานจัดเก็บภาษ/ีค่าธรรมเนียม  ค่าเฉล่ีย 3.535  อยู่ในระดับมาก

5. งานสาธารณสุข  ค่าเฉล่ีย 3.264  อยู่ในระดับปานกลาง

6. งานการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนย้ายอาคาร  

ค่าเฉล่ีย 3.240  อยู่ในระดับปานกลาง

ส่ิงที่ประชาชนมีความต้องการใหป้รับปรุงการใหบ้ริการในปต่ีอไป

1. ที่จอดรถน้อย ไม่สะดวก ควรจัดระเบยีบการจอดรถ

2.การต้อนรับ การใหค้ าแนะน า บริการ การใหบ้ริการของเจ้าหน้าที่ต้องยิ้ม

แย้มแจ่มใส และเต็มใจใหบ้ริการมากกวา่นี้ หน้าตาเฉยเมย ไม่ค่อยยิ้ม บาง

แผนกดุไปหน่อย เพิม่ความเปน็กันเอง มีคนต้อนรับและสอบถามผู้ใหบ้ริการ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน
ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน
ด ำเนินกำร

งบประมำณ
ทีต่ัง้ไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

งบประมำณที่
ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำย
ทีว่ำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ
 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุลใน

กำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำยเหตผุลตอ่
คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่4  พัฒนำระบบบริกำรทกุกระบวนงำนบริกำรของเทศบำลโดยส่งเสริมใหป้ระชำชนมสี่วนร่วมอยำ่งเขม้แขง็

3. ควรใหบ้ริการรวดเร็วกวา่นี้ จัดเปน็ล าดับขั้นตอนที่ชัดเจนเพือ่ความรวดเร็ว 

เจ้าหน้าที่ยังไม่เพยีงพอ ควรจะมีการใช้ระบบคอมพวิเตอร์ ในการจัดเก็บภาษ ี

เพือ่ความรวดเร็ว ไม่ต้องใหเ้ซ็นเอกสารหลายคน

4. ปรับปรุงอาคาร ที่นั่งแคบ อาคารแคบ ปา้ยติดต่อมีไม่ครบทุกจุด อากาศ

ร้อนมาก ควรติดแอร์ใหห้มดทุกหอ้ง

5. เก้าอี้ส าหรับนั่งรอหน้าหอ้งสมุดเก่า ช ารุด ควรปรับปรุงใหอ้ยู่ในสภาพดี

6. หอ้งน้ ามีน้อย ความสะอาดของหอ้งน้ า อยากใหม้ีกระดาษทิชชู่ในหอ้งน้ า

7. ควรใหค้วามส าคัญและเอาใจใส่ต่อผู้สูงอายุ คนพกิาร และคนมีครรภ ์ที่มา

รับบริการเปน็อันดับ ควรเอาใจใส่ดูแลคนไข้ที่ต้องการการช่วยเหลือแบบฉุกเฉิน

8. การบริการน้ าด่ืม เปล่ียนแก้วน้ าเปน็แก้วกระดาษเพราะไม่ต้องใช้ซ้ ากับคนอื่น

9. รณรงค์เร่ืองการจัดเก็บภาษทีุกรูปแบบ เพราะบางคร้ังประชาชนไม่เข้าใจใน

เร่ืองการแยกประเภทการช าระภาษอีธบิายขั้นตอนหรือตัวอย่างแบบฟอร์มการ

เขียนค าร้องเพือ่ติดต่อกับหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน

10. อยากใหม้ีหนังสืออ่านหลากหลาย ควรมีการจัดหาหนังสือใหม่ๆ แปลกๆ 

ปรับปรุงชั้นวางหนังสือ การจัดวางหนังสือแบง่โซนเก่าใหม่ ปา้ยชื่อบอกชั้น

หนังสือ

11. ต้องการใหม้ีแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางใหม้ากกวา่นี้ ควรมีส่ิงอ านวย

ความสะดวกที่มากกวา่นี้ เคร่ืองไม้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ควรมีความปลอดภยั

224



ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน
ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559
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ไว้หลังโอน
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ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำย
ทีว่ำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ
 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุลใน

กำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำยเหตผุลตอ่
คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่4  พัฒนำระบบบริกำรทกุกระบวนงำนบริกำรของเทศบำลโดยส่งเสริมใหป้ระชำชนมสี่วนร่วมอยำ่งเขม้แขง็

12. ดูแลความสะอาดตลาดสด การล้างตลาดสด จัดระเบยีบแผงแม่ค้าและแผง

วา่งเปล่า

13. หอ้งคอมพวิเตอร์มีแต่เด็กๆ เล่นเกมส์ ไม่มีเคร่ืองวา่งใหค้้นหาข้อมูล อยาก

ใหเ้พิม่จ านวนเคร่ืองคอมพวิเตอร์ อินเตอร์เน็ตควรจะสม่ าเสมอกวา่นี้

14. การแจ้งเร่ืองไฟฟา้สาธารณะดับ ควรแจ้งหมายเลขที่ติดต่อได้ชัดเจน ตรง

กับผู้ใหก้ารบริการ

2. ศึกษาระดับความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของเทศบาล

เมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช  ประจ าป ี2558

สรุปภาพรวมความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามภารกิจ

ต่างๆ ของเทศบาลเมือง  ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช ประจ าป ี2558

1. ด้านการส่งเสริม สนับสนุน กีฬาและนันทนาการ ค่าเฉล่ีย 3.480 อยู่ใน

ระดับปานกลาง

2. ด้านการส่งเสริมศิลปวฒันธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภมูิปญัญา

ท้องถิ่น ค่าเฉล่ีย 3.383  อยู่ในระดับปานกลาง 

3. ด้านการศึกษา ค่าเฉล่ีย 3.333 อยู่ในระดับปานกลาง

4.ด้านการจัดระเบยีบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย ค่าเฉล่ีย 3.294 

อยู่ในระดับปานกลาง

5. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ค่าเฉล่ีย 3.284 อยู่ในระดับปานกลาง
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ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำย
ทีว่ำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ
 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุลใน
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แนวทำงกำรพัฒนำที ่4  พัฒนำระบบบริกำรทกุกระบวนงำนบริกำรของเทศบำลโดยส่งเสริมใหป้ระชำชนมสี่วนร่วมอยำ่งเขม้แขง็

6. ด้านเศรษฐกิจ การวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการ

ท่องเที่ยว ค่าเฉล่ีย 3.218  อยู่ในระดับปานกลาง

7. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ ค่าเฉล่ีย 3.217 อยู่ในระดับปานกลาง

8. ด้านการบริหารจัดการเทศบาล ค่าเฉล่ีย 3.207 อยู่ในระดับปานกลาง

9. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ค่าเฉล่ีย 3.198 อยู่ในระดับปานกลาง

ส่ิงที่ประชาชนมีความต้องการใหเ้ทศบาลเมืองทุ่งสง   ปรับปรุงการด าเนินงาน

ในปต่ีอไป

1. การจราจร จัดระเบยีบที่จอดรถ ความปลอดภยัในการใช้ถนน

2. ถังขยะไม่เพยีงพอต่อความต้องการ การเก็บตังค่าขยะ ความสะอาดของ

ตลาด การเก็บขยะตามข้างทาง ล้างท าความสะอาดถนน

3. ถนนตามซอย เพราะมีแต่หลุม การพฒันาเร่ืองถนนในซอยใหม้ากขึ้น ฝาท่อ

ระบายน้ าไม่เรียบกับพืน้ท าใหเ้กิดอุบติัเหตุได้

4. สาธารณูปโภค ไฟฟา้ ประปาไม่เพยีงพอ ในซอยมีไฟส่องสวา่งน้อย บางคร้ัง

ไฟบนเกาะกลางถนนดับ

5. พฒันาสวนในหวงัใหดี้เพือ่ใหดึ้งดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากๆ เปน็จุดหนึ่ง

ของเมืองทุ่งสง จัดระเบยีบการใช้บริการสวนหลวง ร.5

สถานที่ออกก าลังกายควรมีใหม้ากขึ้น

6. พฒันาบคุคลกรเปน็อันดับแรก เพราะงานจะพฒันาได้คนที่ต้องการพฒันา

ก่อน
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ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำย
ทีว่ำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ
 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุลใน

กำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำยเหตผุลตอ่
คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่4  พัฒนำระบบบริกำรทกุกระบวนงำนบริกำรของเทศบำลโดยส่งเสริมใหป้ระชำชนมสี่วนร่วมอยำ่งเขม้แขง็

อยากใหห้น่วยงานมีจิตบริการ เอาใจใส่ประชาชนพดูจาใหเ้พราะเหมาะสม 

พบประชาชนในชุมชน เพราะจะได้รับฟงัเร่ืองต่างๆ ภายในชุมชนบา้ง เพิม่การ

ประชาสัมพนัธ์

7. เร่ืองการท ามาหากินของชาวบา้น ส่งเสริมอาชีพ อยากใหม้ีสินค้า OTOP 

เพือ่เปน็เอกลักษณ์ของ อ.ทุ่งสง

8. การศึกษาขั้นพืน้ฐานเหตุผลเพราะเด็กก่อนวยัเรียนมีทักษะและวชิาต่ ากวา่

โรงเรียนอื่น ครูภาษาอังกฤษมีน้อย การฝากเข้าเรียน จ านวนเด็กกับครูไม่

สัมพนัธก์ัน หยุดเรียนบอ่ย

9. ยาเสพติด อาชญากรรม การพนันทุกชนิดอย่างจริงจัง

10. การจัดท าท่อระบายน้ า การจัดการน้ าเน่าเสีย ดูแลล าคลอง

11. เทศกิจต้องท างานใหห้นักขึ้น จัดระเบยีบหาบเร่แผงลอย ใหเ้ปน็ไปตาม

เวลาที่ทางเทศบาลได้ก าหนดไว ้จัดระเบยีบแรงงานต่างด้าว จัดระเบยีบสุนัข

จรจัด และฉีดยาพษิสุนัขบา้ใหทุ้กตัว

12. ด้านกีฬา ปรับปรุงสนามแข่งขันกีฬาต่างๆ

13. มีโรงพยาบาลในเทศบาลต าบลปากแพรก สร้างโรงเล้ียงในวดัชัยชุมพล

14. มีโรงพยาบาลในเทศบาลต าบลปากแพรก สร้างโรงเล้ียงในวดัชัยชุมพล

3. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดั

นครศรีธรรมราช
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แนวทำงกำรพัฒนำที ่4  พัฒนำระบบบริกำรทกุกระบวนงำนบริกำรของเทศบำลโดยส่งเสริมใหป้ระชำชนมสี่วนร่วมอยำ่งเขม้แขง็

จากการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ประจ าปงีบประมาณ 2558 เทศบาลได้ต้ังงบประมาณส าหรับการด าเนิน

โครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพฒันา 4 ยุทธศาสตร์ รวม

ทั้งส้ิน 120 โครงการ

- จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 96 โครงการ คิดเปน็ ร้อยละ 

80.00 

- จ านวนโครงการที่อยู่ระหวา่งด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ คิดเปน็ ร้อยละ 

0.83

- จ านวนโครงการที่ไม่ด าเนินการ จ านวน 9 โครงการ คิดเปน็ ร้อยละ 7.50 

ปรากฏผลการด าเนินงาน ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีจ านวนโครงการตามแผนพฒันาสามป ีประจ าป ี2558 

ทั้งหมด 37 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 32 

โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 86.49 จ านวนโครงการที่อยู่ระหวา่งด าเนินการ (ไม่ม)ี 

โครงการที่ไม่ด าเนินการ (ไม่มี) 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 มี จ านวนโครงการตามแผนพฒันาสามป ีประจ าป ี2558 

ทั้งหมด 21 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 15 

โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 71.43 จ านวนโครงการที่อยู่ระหวา่งด าเนินการ (ไม่ม)ี 

โครงการที่ไม่ด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 7.50 
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แนวทำงกำรพัฒนำที ่4  พัฒนำระบบบริกำรทกุกระบวนงำนบริกำรของเทศบำลโดยส่งเสริมใหป้ระชำชนมสี่วนร่วมอยำ่งเขม้แขง็

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีจ านวนโครงการตามแผนพฒันาสามป ี2558 ทั้งหมด 32 

โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแล้ว

เสร็จ จ านวน 24 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 75.00 จ านวนโครงการที่อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ (ไม่ม)ี จ านวนโครงการที่ไม่ด าเนินการ 2โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 

6.25 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีจ านวนโครงการตามแผนพฒันาสามป ี2558 ทั้งหมด 30 

โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 25 โครงการ คิดเปน็

ร้อยละ 83.33 จ านวนโครงการที่อยู่ระหวา่งด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ คิด

เปน็ร้อยละ 3.33 และจ านวนโครงการที่ไม่ด าเนินการ จ านวน 4 โครงการ คิด

เปน็ร้อยละ 13.33 

เทศบาลได้น าโครงการต่าง ๆ ตามแผนพฒันาเทศบาลสามป ี(2558-2560) สู่

การปฏบิติั โดยได้ต้ังงบประมาณ เพือ่ด าเนินการซ่ึงปรากฏตาม แผน

ด าเนินงานประจ าป ี2558 จ านวน 106 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 88.33 ของ

โครงการทั้งหมดจาก แผนพฒันาสามป ี

ดังนั้น จากสัดส่วนผลการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามแผนพฒันาเทศบาล 

ประจ าป ี2558 ผลปรากฏวา่ สัดส่วนของ โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ มี

มากที่สุด ร้อยละ 80.00 ของโครงการทั้งหมด เนื่องจากคณะผู้บริหารได้มีการ

เร่งรัด และติดตามการท างานของทุก งาน / ฝ่าย / กอง ของเทศบาลเมืองทุ่ง

สงใหท้ างานใหเ้กิดผลแก่ประชาชนใหม้ากที่สุด แสดงใหเ้หน็วา่เทศบาลเมือง

ทุ่งสงมีประสิทธภิาพในการด าเนินงานได้ตามแผนพฒันาเทศบาล ประจ าป ี

2558
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ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาของ

เทศบาล           

4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช 

ประจ าป ี2558 ตามความพงึพอใจของประชาชน

ผู้ประเมินได้เก็บรวบรวมข้อมูล จากประชาชนที่เปน็ตัวแทนครัวเรือนที่อาศัยใน

เขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช โดยแบง่พืน้ที่ออกเปน็ 20 

ชุมชน และ 1 ย่านการค้า จ านวน 400 คนซ่ึงได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย 

(Sample Random Sampling) และหน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ องค์กร

เอกชน และอื่น ๆ ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช 

จ านวน 50 หน่วยงานซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบโควตา (Quota Sampling) 

รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 450 คน ซ่ึงผลการประเมิน  ดังนี้

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาของ

เทศบาล ตามความพงึพอใจของประชาชน พบวา่ทุกยุทธศาสตร์ประชาชนมี

ความพงึพอใจเกินกึ่งหนึ่ง คือเกิน 2.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 ถือได้วา่

บรรลุผลสัมฤทธิ์ แต่เมื่อพจิารณาระดับความพงึพอใจ พบวา่ อยู่ในระดับปาน

กลาง คือมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.298 ซ่ึงถือได้วา่ยังไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร

โดยสามารถเรียงล าดับความพงึพอใจ 3 อันดับแรก ได้ดังนี้

ความพงึพอใจมากที่สุด  3 อันดับแรก (เรียงจากมากไปหาน้อย)
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน
ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน
ด ำเนินกำร

งบประมำณ
ทีต่ัง้ไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

งบประมำณที่
ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำย
ทีว่ำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ
 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุลใน

กำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำยเหตผุลตอ่
คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่4  พัฒนำระบบบริกำรทกุกระบวนงำนบริกำรของเทศบำลโดยส่งเสริมใหป้ระชำชนมสี่วนร่วมอยำ่งเขม้แขง็

 อันดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านพฒันาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวฒันธรรม

 และการกีฬาแบบบรูณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกวา่ ประชาชนมีความ

พงึพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉล่ีย 3.452

 อันดับที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านร่วมกันจัดวางผังเมือง พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 

รักษาส่ิงแวดล้อม ปอ้งกัน น้ าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประชาชนมีความ

พงึพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉล่ีย 3.271

อันดับที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านร่วมกันพฒันาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวติที่

ดีกวา่ ประชาชนมีความ พงึพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉล่ีย 3.246

สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันา

ของเทศบาลเมืองทุ่งสง

ยุทธศ์าสตร์ที่ 1 พฒันาการศึกษา  ศาสนา ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และการ

กีฬาแบบบรูณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกวา่

มีทั้งหมด  32 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 32 

โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 100 จ านวนโครงการที่อยู่ระหวา่งด าเนินการ (ไม่ม)ี 

โครงการที่ไม่ด าเนินการ (ไม่มี) แสดงถึงการท างานส่วนใหญ่เปน็ไปตาม

แผนการด าเนินงานตามเปา้หมายที่ก าหนดไว้

ประชาชนมีความพงึพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.452

ยุทธศ์าสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน รักษา

ส่ิงแวดล้อม ปอ้งกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

มีทั้งหมด  18  โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน  15
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน
ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน
ด ำเนินกำร

งบประมำณ
ทีต่ัง้ไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

งบประมำณที่
ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำย
ทีว่ำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ
 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุลใน

กำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำยเหตผุลตอ่
คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่4  พัฒนำระบบบริกำรทกุกระบวนงำนบริกำรของเทศบำลโดยส่งเสริมใหป้ระชำชนมสี่วนร่วมอยำ่งเขม้แขง็

โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 83.33 จ านวนโครงการที่อยู่ระหวา่งด าเนินการ (ไม่ม)ี 

โครงการที่ไม่ด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 16.67 แสดงถึง

การท างานส่วนใหญ่เปน็ไปตามแผนการด าเนินงานตามเปา้หมายที่ก าหนดไว้

ประชาชนมีความพงึพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.271

ยุทธศ์าสตร์ที่ 3 ร่วมกันพฒันาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวติที่ดีกวา่

มีทั้งหมด  26 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 24 

โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 92.31 จ านวนโครงการที่อยู่ระหวา่งด าเนินการ (ไม่ม)ี

 จ านวนโครงการที่ไม่ด าเนินการ  2 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 7.69  แสดงถึง

การท างานส่วนใหญ่เปน็ไปตามแผนการด าเนินงานตามเปา้หมายที่ก าหนดไว้

ประชาชนมีความพงึพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.246

ยุทธศ์าสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพฒันาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและ

องค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบรูณาการ

รองรับความเปล่ียนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ

มีทั้งหมด  30 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 25 

โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 83.33 จ านวนโครงการที่อยู่ระหวา่งด าเนินการ 

จ านวน 1 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 3.33 และจ านวนโครงการที่ไม่
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน
ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน
ด ำเนินกำร

งบประมำณ
ทีต่ัง้ไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

งบประมำณที่
ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำย
ทีว่ำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ
 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุลใน

กำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำยเหตผุลตอ่
คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่4  พัฒนำระบบบริกำรทกุกระบวนงำนบริกำรของเทศบำลโดยส่งเสริมใหป้ระชำชนมสี่วนร่วมอยำ่งเขม้แขง็

ด าเนินการ จ านวน 4 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 13.33 แสดงถึงการท างาน

เปน็ไปตามแผนการด าเนินงานตามเปา้หมายที่ก าหนดไว้

ประชาชนมีความพงึพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.223

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาของ

เทศบาล ตามความพงึพอใจของประชาชน พบวา่ทุกยุทธศาสตร์ประชาชนมี

ความพงึพอใจเกินกึ่งหนึ่ง คือเกิน 2.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 ถือได้วา่

บรรลุผลสัมฤทธิ์ แต่เมื่อพจิารณาระดับความพงึพอใจ พบวา่ อยู่ในระดับปาน

กลาง คือมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.298 ซ่ึงถือได้วา่ยังไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร

4. การประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

จังหวดันครศรีธรรมราช ประจ าป ี2558

 ผลการประเมินการใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพฒันา

ผลการประเมินการใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพฒันา เทศบาลได้น า

โครงการต่าง ๆ ตามแผนพฒันาเทศบาลสามป ี(2558-2560) สู่การปฏบิติั โดย

ได้ต้ังงบประมาณ เพือ่ด าเนินการซ่ึงปรากฏตามแผนด าเนินงานประจ าป ี2558

 จ านวน 106 โครงการ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 96 โครงการ คิด

เปน็ร้อยละ 90.57 ต้ังงบประมาณไว ้305,218,235.30 บาท ใช้งบประมาณไป 

 268,631,475.20 บาท คิดเปน็ร้อยละ 88.01 สรุปได้วา่เทศบาลมี

ประสิทธภิาพในการใช้
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน
ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน
ด ำเนินกำร

งบประมำณ
ทีต่ัง้ไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

งบประมำณที่
ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำย
ทีว่ำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ
 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุลใน

กำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำยเหตผุลตอ่
คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่4  พัฒนำระบบบริกำรทกุกระบวนงำนบริกำรของเทศบำลโดยส่งเสริมใหป้ระชำชนมสี่วนร่วมอยำ่งเขม้แขง็

งบประมาณ ดูได้จากสัดส่วนการด าเนินการแล้วเสร็จ สูงกวา่สัดส่วนการใช้

งบประมาณ

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาของ

เทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดั

นครศรีธรรมราช ประจ าป ี2558 ตามความพงึพอใจของประชาชน

ผู้ประเมินได้เก็บรวบรวมข้อมูล จากประชาชนที่เปน็ตัวแทนครัวเรือนที่อาศัยใน

เขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช โดยแบง่พืน้ที่ออกเปน็ 20 

ชุมชน และ 1 ย่านการค้า จ านวน 400 คนซ่ึงได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย 

(Sample Random Sampling) และหน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ องค์กร

เอกชน และอื่น ๆ ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช 

จ านวน 50 หน่วยงานซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบโควตา (Quota Sampling) 

รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 450 คน ซ่ึงผลการประเมิน  ดังนี้

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาของ

เทศบาล ตามความพงึพอใจของประชาชน พบวา่ทุกยุทธศาสตร์ประชาชนมี

ความพงึพอใจเกินกึ่งหนึ่ง คือเกิน 2.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 ถือได้วา่

บรรลุผลสัมฤทธิ์ แต่เมื่อพจิารณาระดับความพงึพอใจ พบวา่ อยู่ในระดับปาน

กลาง คือมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.298 ซ่ึงถือได้วา่ยังไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร

โดยสามารถเรียงล าดับความพงึพอใจ 

3 อันดับแรก ได้ดังนี้

ความพงึพอใจมากที่สุด  3 อันดับแรก (เรียงจากมากไปหาน้อย)
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน
ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน
ด ำเนินกำร

งบประมำณ
ทีต่ัง้ไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

งบประมำณที่
ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำย
ทีว่ำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ
 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุลใน

กำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำยเหตผุลตอ่
คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่4  พัฒนำระบบบริกำรทกุกระบวนงำนบริกำรของเทศบำลโดยส่งเสริมใหป้ระชำชนมสี่วนร่วมอยำ่งเขม้แขง็

 อันดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านพฒันาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวฒันธรรม

 และการกีฬาแบบ     บรูณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกวา่ ประชาชนมี

ความพงึพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉล่ีย 3.452

 อันดับที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านร่วมกันจัดวางผังเมือง พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 

รักษาส่ิงแวดล้อม ปอ้งกัน น้ าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประชาชนมีความ

พงึพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉล่ีย 3.271

อันดับที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านร่วมกันพฒันาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวติที่

ดีกวา่ ประชาชนมีความ พงึพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉล่ีย 3.246

สรุปผลการประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ ประจ าป ี2558

ยุทธศ์าสตร์ที่ 1 พฒันาการศึกษา  ศาสนา ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และการ

กีฬาแบบบรูณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกวา่

มีทั้งหมด 32 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 32 

โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 100  จ านวนโครงการที่อยู่ระหวา่งด าเนินการ (ไม่ม)ี 

โครงการที่ไม่ด าเนินการ (ไม่มี) แสดงถึงการท างานส่วนใหญ่เปน็ไปตาม

แผนการด าเนินงานตามเปา้หมายที่ก าหนดไว้

ประชาชนมีความพงึพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.452
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน
ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน
ด ำเนินกำร

งบประมำณ
ทีต่ัง้ไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

งบประมำณที่
ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำย
ทีว่ำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ
 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุลใน

กำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำยเหตผุลตอ่
คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่4  พัฒนำระบบบริกำรทกุกระบวนงำนบริกำรของเทศบำลโดยส่งเสริมใหป้ระชำชนมสี่วนร่วมอยำ่งเขม้แขง็

งบประมาณที่ต้ังไว ้จ านวน 45,885,240.00 บาท มีการใช้งบประมาณ จ านวน

 38,895,891.27 บาท คิดเปน็ร้อยละ 84.77 แสดงวา่การใช้งบประมาณมีการ

บริหารจัดการที่ดีโดยใช้อย่างประหยัดและค านึงถึงประโยชน์ของงานที่มี

คุณภาพ

ยุทธศ์าสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน รักษา

ส่ิงแวดล้อม ปอ้งกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

มีทั้งหมด 18 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 15 

โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 83.33  จ านวนโครงการที่อยู่ระหวา่งด าเนินการ (ไม่ม)ี

 โครงการที่ไม่ด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 16.67 แสดงถึง

การท างานส่วนใหญ่เปน็ไปตามแผนการด าเนินงานตามเปา้หมายที่ก าหนดไว้

ประชาชนมีความพงึพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.271

งบประมาณที่ต้ังไว ้จ านวน 53,981,715.00 บาท มีการใช้งบประมาณ จ านวน

 48,333,774.80 บาท คิดเปน็ร้อยละ 89.54 แสดงวา่การใช้งบประมาณมีการ

บริหารจัดการที่ดีโดยใช้อย่างประหยัดและค านึงถึงประโยชน์ของงานที่มี

คุณภาพ

ยุทธศ์าสตร์ที่ 3 ร่วมกันพฒันาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวติที่ดีกวา่

มีทั้งหมด 26  โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 24 

โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 92.31   จ านวนโครงการที่อยู่ระหวา่งด าเนินการ (ไม่

มี) จ านวนโครงการที่ไม่ด าเนินการ 2โครงการ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน
ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน
ด ำเนินกำร

งบประมำณ
ทีต่ัง้ไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

งบประมำณที่
ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำย
ทีว่ำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ
 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุลใน

กำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำยเหตผุลตอ่
คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่4  พัฒนำระบบบริกำรทกุกระบวนงำนบริกำรของเทศบำลโดยส่งเสริมใหป้ระชำชนมสี่วนร่วมอยำ่งเขม้แขง็

คิดเปน็ร้อยละ 7.69  แสดงถึงการท างานส่วนใหญ่เปน็ไปตามแผนการ

ด าเนินงานตามเปา้หมายที่ก าหนดไว้

ประชาชนมีความพงึพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.246

งบประมาณที่ต้ังไว ้จ านวน 44,337,842.65 บาท มีการใช้งบประมาณ จ านวน

 42,500,474.65 บาท คิดเปน็ร้อยละ 95.86 แสดงวา่การใช้งบประมาณมีการ

บริหารจัดการที่ดีโดยใช้อย่างประหยัดและค านึงถึงประโยชน์ของงานที่มี

คุณภาพ

ยุทธศ์าสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพฒันาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและ

องค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบรูณาการ

รองรับความเปล่ียนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ

มีทั้งหมด 30 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 25 

โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 83.33 จ านวนโครงการที่อยู่ระหวา่งด าเนินการ 

จ านวน 1 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 3.33 และจ านวนโครงการที่ไม่ด าเนินการ 

จ านวน 4 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 13.33 แสดงถึงการท างานเปน็ไปตาม

แผนการด าเนินงานตามเปา้หมายที่ก าหนดไว้

ประชาชนมีความพงึพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.223

งบประมาณที่ต้ังไว ้จ านวน 161,013,437.65  บาท มีการใช้งบประมาณ 

จ านวน 138,901,334.44  บาท คิดเปน็ร้อยละ 86.27 แสดงวา่การใช้

งบประมาณมีการบริหารจัดการที่ดีโดยใช้อย่างประหยัดและค านึงถึงประโยชน์

ของงานที่มีคุณภาพ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณทีต่ัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเรจ็ของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยทีว่ำงไว้หรอื

ระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรอืระบขุัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่ำงกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผล

ในกำรโอนด้วย  เพ่ืออธบิำยเหตุผลต่อ

คณะกรรมกำรประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

1 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพในการจดัเกบ็

รายได้

กองคลัง 80,000 8,800   - ด าเนินการประชาสัมพนัธก์ารเสียภาษผ่ีานส่ือต่างๆ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพือ่ใหเ้ทศบาลมีรายได้เพิม่ขึน้

2. เพือ่ประชาสัมพนัธก์ารเสียภาษใีหป้ระชาชนทราบอยา่งทั่วถงึ

3. เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการจดัเกบ็ภาษี

 ผลกำรด ำเนินงำน

1. จดัท าปา้ยประชาสัมพนัธก์ารช าระภาษจี านวน 3 จดุ

 2. รถแหป่ระชาสัมพนัธ ์1 คร้ัง/เดือน

 3. ประชาสัมพนัธก์ารช าระภาษทีางสถานีวทิยชุุมชน 1 คร้ัง/เดือน

 4. แผ่นพบัประชาสัมพนัธภ์าษ ี4,000 แผ่น

5.ปา้ยขอบคุณผู้ช าระภาษแีละอืน่ๆ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลกำรตดิตำมและประเมนิผลแผนพัฒนำเทศบำลเมอืงทุง่สง  ประจ ำป ี 2559
ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที ่ 4 ปรับปรุงและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรเทศบำลและองค์กรชมุชนสู่กำรบริหำรจัดกำรทีด่โีดยทกุภำคีมสี่วนร่วมแบบบรูณำกำรรองรับควำมเปลี่ยนแปลงสู่เทศบำลอัจฉริยะ

แนวทำงกำรพัฒนำที ่5  เพ่ิมประสิทธภิำพและพัฒนำกำรจัดเก็บรำยไดข้องเทศบำลใหค้รบถ้วน ทัว่ถึง และเปน็ธรรม
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณทีต่ัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเรจ็ของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยทีว่ำงไว้หรอื

ระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรอืระบขุัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่ำงกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผล

ในกำรโอนด้วย  เพ่ืออธบิำยเหตุผลต่อ

คณะกรรมกำรประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

2 โครงการจา้งเหมาเอกชนเพือ่ปฏบิติังาน

ในการจดัเกบ็รายได้

กองคลัง 552,000 162,000 714,000 606,000  - จ้างเหมาเอกชน จ านวน 8 ราย เพือ่ปฏบิติังานจัดเก็บค่าเช่าแผงขายของใน

ตลาดสด ค่ารักษาความสะอาดและค่าธรรมเนียมต่างๆ ในบริเวณจุดผ่อนผันและ

บริเวณพืน้ที่อนุโลมตามถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ด าเนินการของ

โครงการ เปน็เวลา 6 เดือน ต้ังแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2558- 31 มีนาคม 2559

วัตถุประสงค์

1.เพือ่ใหท้ศบาลมีรายได้เพิม่ขึ้น

2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการจัดเก็บค่าเช่าแผงขายของในตลาดสด ค่ารักษา

ความสะอาดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ บริเวณจุดผ่อนผันและพืน้ที่อนุโลม ได้

ถูกต้องครบถ้วน

3. เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยตาม

บา้นเรือนและหน่วยงานต่างๆ ได้ถูกต้องครบถ้วน

4. เพือ่ใหเ้ทศบาลสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบคุคลใหน้้อยลง

5. เพือ่ใหเ้ทศบาลสามารถน าเงินไปใช้จ่ายในโครงการต่างๆ ได้มากขึ้น

ผลกำรด ำเนินงำน

1. เทศบาลมีรายได้เพิม่ขึ้น

2. เทศบาลลดภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบคุคล

3. เทศบาลสามารถจัดเก็บค่าเช่าแผงขายของในตลาดสด ค่ารักษาความสะอาด 

และค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้ครบถ้วน

4. เทศบาลสามารถน าไปวางแผนพฒันาเพือ่บริหารท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธภิาพ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณทีต่ัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเรจ็ของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยทีว่ำงไว้หรอื

ระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรอืระบขุัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่ำงกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผล

ในกำรโอนด้วย  เพ่ืออธบิำยเหตุผลต่อ

คณะกรรมกำรประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

3 โครงการจา้งเหมาเจา้หน้าที่ใหบ้ริการ

ขอ้มูลแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพยสิ์น

กองคลัง 94,200 94,200  - จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ใหบ้ริการข้อมูลแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน จ านวน 1

 คน ระยะเวลาด าเนินการ 1 ป ีต้ังแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559

 ณ กองคลัง เทศบาลเมืองทุ่งสง

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ประชาสัมพนัธแ์ละใหบ้ริการข้อมูลแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สินให้

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงและประชาชนทั่วไปได้เข้าใจงานแผนที่ภาษี

ได้อย่างถูกต้อง และสร้างความเข้าใจอันดีระหวา่งหน่วยงานของรัฐกับประชาชน

ผลกำรด ำเนินงำน

 - ปฏบิติังานใหบ้ริการข้อมูลแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สินแก่ประชาชนใน

เขตเทศบาลเมืองทุ่งสงและประชาชนทั่วไปได้อย่าวทั่วถึง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

4 โครงการจา้งเหมาเจา้หน้าที่รักษาความ

ปลอดภยัสถานที่ราชการสถานีขนส่ง

ยอ่ยเทศบาลเมืองทุ่งสง

กองคลัง 324,000         324,000          - จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดบริเวณสถานีขนส่งย่อยเทศบาลเมืองทุ่ง

สง จ านวน 3 คน ด าเนินการเปน็ระยะเวลา 6 เดือน ต้ังแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2558

 - 31 มีนาคม 2559 

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ปอ้งกันไม่ใหเ้กิดเหตุร้ายแก่สถานที่ราชการและรักษาความปลอดภยัใน

ทรัพย์สินของทางราชการ

2. เพือ่บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารประจ าทาง และรักษาความ

ปลอดภยัประชาชนผู้ใช้บริการสถานที่ขนส่งย่อย

3. เพือ่จัดความเปน็ระเบยีบเรียบร้อยของรถยนต์โดยสารในสถานที่ขนส่งย่อย

เทศบาลเมืองทุ่งสง

4. เพือ่ใหก้ารติดต่อประสานงานกับผู้ทีเกี่ยวข้องกับสถานีขนส่งย่อยเปน็ไปด้วย

ความเรียบร้อยสะดวก และรวดเร็ว

ผลกำรด ำเนินงำน

- สถานีขนส่งย่อย สะอาด ถูกสุขลักษณะผู้ใช้บริการได้รับความประทับใจในการ

ใช้บริการ

 ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณทีต่ัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเรจ็ของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยทีว่ำงไว้หรอื

ระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรอืระบขุัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่ำงกำร

ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีีกำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผล

ในกำรโอนด้วย  เพ่ืออธบิำยเหตุผลต่อ

คณะกรรมกำรประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

5 โครงการจา้งเหมาเจา้หน้าที่บนัทึกขอ้มูล

โปรแกรมแผนที่ภาษแีละทะเบยีน

ทรัพยสิ์น (LTAX 3000)

กองคลัง 94,200           6,900           101,100      101,100          - จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ จ านวน 1 คน เพือ่ปฏบิติังานบนัทึกข้อมูลโปรแกรมแผนที่

ภาษแีละทรัพย์สิน 

วัตถุประสงค์

1.เพือ่บนัทึกข้อมูลลงโปรแกรมแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน  (LTAX 3000)

 ของเทศบาลเมืองทุ่งสงแล้วเสร็จครบถ้วน เพือ่สามารถน าฐานข้อมูลโปรแกรม

แผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สินไปใช้เปน็ข้อมูลในการจัดเก็บภาษไีด้ครบถ้วน

ถูกต้องต่อไป

ผลกำรด ำเนินงำน

 - เทศบาลเมืองทุ่งสงบนัทึกข้อมูลโปรแกรมแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน 

(LTAX 3000) แล้วเสร็จและสามารถน าไปใช้เปน็เคร่ืองมือในการจัดเก็บภาษแีละ

เพิม่ประสิทธภิาพในการจัดเก็บรายได้ทั่วถึงครบถ้วน

 ด าเนินการแล้วเสร็จ

6 โครงการจา้งเหมาเจา้หน้าที่รักษาความ

สะอาดบริเวณสถานีขนส่งยอ่ย

กองคลัง 94,200                                                                                                                                                                                94,200           - ด าเนินการจ้างเหมาเอกชน จ านวน 3 คน เพือ่ปฏบิติังานรักษาความสะอาด-

หอ้งส้วม และดูแลรักษาความสะอาดในและรอบๆ บริเวณสถานีขนส่งย่อย

เทศบาลเมืองทุ่งสง ใหส้ะอาดอยู่ตลอดเวลา ด าเนินการจ้างเปน็ระยะเวลา 1 ป ี

ต้ังแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 ณ สถานีขนส่งย่อยเทศบาล

เมืองทุ่งสง

วัตถุประสงค์

1. เพือ่รักษาดูแลความสะอาดภายในและรอบๆ บริเวณสถานีขนส่งย่อยใหม้ี

ความสะอาดอยู่ตลอดเวลา ท าใหเ้กิดสุขลักษณะแก่ผู้ใช้บริการ

ผลกำรด ำเนินงำน

1. ผู้รับบริการสถานีขนส่งย่อยเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้รับความสะดวกสบายใน

การใช้บริหารหอ้งน้ า-หอ้งส้วม และได้รับความประทับใจในการใช้บริการสถานี

ขนส่งย่อย

 ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณทีต่ัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยที่

วำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุัน้ตอนที่

อยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำร

ประเมนิผลและรำยงำนสภำเทศบำล

 ฯได้

1 โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่ง

สง คร้ังที่1/2559

กองวชิาการฯ            100,000               83,704  - ด าเนินการจัดประชุมประชาคม เมื่อวนัที่ 19 ก.พ.59 ณ หอ้งประชุมเทศบาล

เมืองทุ่งสง

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ใหค้วามรู้แก่ประชาคมเมืองทุ่งสงและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเทศบาลและทบทวน ปรับปรุง 

แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ.2560-2562) เทศบาลเมืองทุ่งสง

ผลกำรด ำเนินงำน

 - ประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง คร้ังที่1/2559 เพือ่รับทราบปญัหาความต้องการ 

ร่วมก าหนดประเด็นการพฒันา ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพฒันาและจัดท า

แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562) เทศบาลเมืองทุ่งสง

   - ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม จ านวน 210 คน

ผลกำรประเมนิควำมพึงพอใจ

1. จากการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 3 ด้าน ในการด าเนินโครงการปรากฏวา่

ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง คร้ังที1่/2559 เพือ่รับทราบปญัหา

ความต้องการ ร่วมก าหนดประเด็นการพฒันา ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพฒันา

และจัดท าแผนพฒันาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562) เทศบาลเมืองทุ่งสง มีความ

คิดเหน็ในภาพรวม ค่าเฉล่ีย 4.15 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงจากมากไป

น้อยได้ดังนี้ 

1. ด้านที่ 3 ด้านความพงึพอใจของการบริหารจัดการ/สถานที่  ค่าเฉล่ีย 4.15 อยู่

ในระดับมาก  2. ด้านที่ 2 ด้านวทิยากร ค่าเฉล่ีย 4.24 อยู่ในระดับมาก  

3. ด้านที่ 1 ด้านเนื้อหาวชิาการ ค่าเฉล่ีย 3.97 อยู่ในระดับมาก

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลกำรตดิตำมและประเมนิผลแผนพัฒนำเทศบำลเมอืงทุง่สง  ประจ ำป ี 2559
ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที ่ 4 ปรับปรุงและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรเทศบำลและองค์กรชมุชนสู่กำรบริหำรจัดกำรทีด่โีดยทกุภำคีมสี่วนร่วมแบบบรูณำกำรรองรับควำมเปลี่ยนแปลงสู่เทศบำลอัจฉริยะ

แนวทำงกำรพัฒนำที ่6  ส่งเสริมกำรมสี่วนร่วมทำงกำรเมอืงกำรบริหำรสู่กำรพัฒนำเมอืงอยำ่งยัง่ยนื
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณทีต่ัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยที่

วำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุัน้ตอนที่

อยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำร

ประเมนิผลและรำยงำนสภำเทศบำล

 ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่6  ส่งเสริมกำรมสี่วนร่วมทำงกำรเมอืงกำรบริหำรสู่กำรพัฒนำเมอืงอยำ่งยัง่ยนื

2 โครงการส่งเสริมและการพฒันา

เครือขา่ยการพฒันาเมืองทุ่งสง

แบบบรูณาการ

 - กจิกรรมอบรมเชิงปฏบิติัการ

เครือขา่ยสร้างฝายมีชีวติในเมือง

งานวเิคราะหฯ์

กองวชิาการฯ

             70,000                22,000  - ด าเนินการกจิกรรมอบรมเชิงปฏบิติัการเครือขา่ยสร้างฝายมีชีวติใน

เมือง  เมื่อวนัที่ 4 กนัยายน 2559 ณ บริเวณฝายมีชีวติ ชุมชนเขาปรีดี

 ต าบลปากแพรก อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์

1. เพือ่สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบ "ประชาเขา้ใจ" ใหเ้ครือขา่ยพฒันา

เมืองทุ่งสง ภายใต้กจิกรรมปฏบิติัการสร้างฝายมีชีวติในเขตเมือง

2. เพือ่ใหค้วามรู้แกเ่ครือขา่ยพฒันาเมือง ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้

และประสบการณ์ทักษะการจดัการน้ าเชิงนิเวศแบบบรูณาการ โดย

อบรมใหค้วามรู้และทักษะในการทดลองปฏบิติัการ "สร้างฝายมีชีวติใน

เมือง"

ผลกำรด ำเนินงำน 

 - ผู้เขา้อบรมเชิงปฏบิติั จ านวน 198 คน

 - ผู้เขา้อบรมเชิงปฏบิติัการและเครือฝายมีชีวติ จ านวน 5 เครือขา่ย 

ดังนี้

 1. เครือขา่ยฝายมีชีวติยางค้อม อ .พปินู

 2 .เครือขา่ยฝายมีชีวติพดุหง อ .ร่อนพบิลูย์

 3. เครือขา่ยฝายมีชีวติคลองโกง อ .รัษฎา

 4. เครือขา่ยฝายมีชีวติแหง่ประเทศไทย

 5. เครือขา่ยฝายมีชีวติหว้ยลึก ต .ก าแพงเซา อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณทีต่ัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยที่

วำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุัน้ตอนที่

อยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำร

ประเมนิผลและรำยงำนสภำเทศบำล

 ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่6  ส่งเสริมกำรมสี่วนร่วมทำงกำรเมอืงกำรบริหำรสู่กำรพัฒนำเมอืงอยำ่งยัง่ยนื

 - จากการลงพืน้ที่ภาคสนามโครงการส่งเสริมและพฒันาเครือขา่ย

พฒันาเมืองทุ่งสงแบบบรูณาการ กจิกรรม อบรมเชิงปฏบิติัการ

เครือขา่ยสร้างฝายมีชีวติในเมือง  ในวนัที่ 4 กนัยายน 2559   ณ 

บริเวณฝายฟืน้คืนระบบนิเวศคลองท่าเลา  ชุมชนเขาปรีดี  อ าเภอทุ่ง

สง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีการสรุปผลการด าเนินโครงการส่งเสริม

และพฒันาเครือขา่ยพฒันาเมืองทุ่งสงแบบบรูณาการ ประจ าป ี 2559 -

 กจิกรรมอบรมเชิงปฏบิติัการเครือขา่ยสร้างฝายมีชีวติในเมืองแต่ละ

กจิกรรมดังต่อไปนี้

  1. วนัที่ 4 กนัยายน 2559 ผู้เขา้ร่วมโครงการส่งเสริมและพฒันา

เครือขา่ยพฒันาเมืองทุ่งสงแบบบรูณาการ ประจ าป ี 2559 กจิกรรม

อบรมเชิงปฏบิติัการเครือขา่ยสร้างฝายมีชีวติในเมือง มาพร้อมเพรียง

กนัโดยเวลาประมาณ 8.00 น. ซ่ึงทุกคนได้เล็งเหน็ถงึความส าคัญของ

การมีส่วนร่วมที่จะมารับฟงัการบรรยายการใหค้วามรู้ในเร่ืองของ

กระบวนการ “ประชาเขา้ใจ” เร่ือง “ฝายมีชีวติซ่ึงเปน็นตกรรมจาก

ภมูิปญัญาชาวบา้วถิแีหง่การคืนความชุ่มชื้นและความหลายหลายทาง

ชีวภาพที่ยัง่ยนื” ซ่ึงผู้เขา้ร่วมโครงการฯทุกคนรับฟงัการบรรยายอยา่ง

ต้ังใจและมุ่งมั่นที่จะน าความรู้ไปปฏบิติัในการสร้างฝ่ายมีชีวติของเมือง

ทุ่งสงโดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเขา้ร่วมรับฟงัการบรรยาย

อกีด้วย
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณทีต่ัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยที่

วำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุัน้ตอนที่

อยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำร

ประเมนิผลและรำยงำนสภำเทศบำล

 ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่6  ส่งเสริมกำรมสี่วนร่วมทำงกำรเมอืงกำรบริหำรสู่กำรพัฒนำเมอืงอยำ่งยัง่ยนื

และ เวลา 09.00 – 09.30น. ด าเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้  “ฝายมี

ชีวติ” โดยทีมเครือขา่ยฝายมีชีวติ (เครือขา่ยฝาย มีชีวติคลองโกง 

อ.รัษฎา , เครือขา่ยฝายมีชีวติคลองตูก ต .กะปาง อ.ทุ่งสง ,เครือขา่ย

ฝายมีชีวติถลุงทอง อ .ร่อนพบิลูย์, เครือขา่ยฝายมีชีวติหว้ยลึก ต .ก าแพง

เซา อ.เมือง , เครือขา่ยฝายมีชีวติละอายและยางค้อม อ .พปินู และ

เวลา 09.30-12.00 น.   ภาคีเครือขา่ยทุกภาคส่วนร่วมปฏบิติัการ

สร้างฝายมีชีวติชุมชนเขาปรีดี  คลองท่าเลาบริเวณฝายมีชีวติชุมชน

เขาปรีดี ซ่ึงทุกคนใหค้วามร่วมมือท าเพือ่ประโยชน์ส่วนร่วม ด้วยความ

มุ่งมานะและต้ังใจที่จะสร้างฝายมีชีวติ เพือ่คืนระบบนิเวศคลองท่าเลา 

 ผลส ำเร็จของโครงกำร

 - มีผู้เขา้เขา้ร่วมการอบรม จ านวน 209 คน คิดเปน็ร้อยละ 104 เกนิ

เปา้หมาย 9 คน คิดเปน็ 4%  มีเครือขา่ยฝายมีชีวติหว้ยลึก

 ต.ก าแพงเซา อ.เมืองเขา้ร่วมโครงการและใหก้ารสนับสนุนผลไม้ตาม

ฤดูกาล (มังคุด) จ านวน 2 ลัง  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรี

วชิัย วทิยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) สนับสนุน น้ าด่ืม จ านวน 20 

โหล ในการจดัเล้ียงผู้เขา้ร่วมท าฝายมีชีวติในคร้ังและได้รับความ

ร่วมมือที่ดีจากประธานชุมชนและสมาชิกในชุมชนที่อยูใ่นสังกดั

เทศบาล ซ่ึงเปน็โครงการที่สร้างการมีส่วนร่วมและประหยดั

งบประมาณในค่าใช้จา่ย ซ่ึงบง่บอกใหเ้หน็ถงึความคุ้มค่าในการใช้จา่ย

งบประมาณอกีด้วย
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณทีต่ัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยที่

วำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุัน้ตอนที่

อยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำร

ประเมนิผลและรำยงำนสภำเทศบำล

 ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่6  ส่งเสริมกำรมสี่วนร่วมทำงกำรเมอืงกำรบริหำรสู่กำรพัฒนำเมอืงอยำ่งยัง่ยนื

 - หน่วยงานที่เขา้ร่วมโครงการส่งเสริมและพฒันาเครือขา่ยพฒันา

เมืองทุ่งสงแบบบรูณาการ ประจ าป ี2559  กจิกรรม อบรมเชิง

ปฏบิติัการเครือขา่ยสร้างฝายมีชีวติในเมือง

1. นักศึกษาคณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลฯ

2.นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

3. เครือขา่ยคลองโกง อ .รัษฎา จ.ตรัง และคลองตูก  ต .กะปาง อ.ทุ่งสง 

4. นักเรียนโรงเรียนกฬีาเทศบาลเมืองทุ่งสง    

5. ผู้น าชุมชน/ตัวแทนชุมชน   

6. พนักงานเทศบาล  

7. ประชาชนชาวทุ่งสงและอ าเภอใกล้เคียงทุกคน

8. ชุมชนหลังโรงพยาบาล

9. ชุมชนสะพานเหล็ก

10. ชุมชนบา้นนาเหนือ

11. ชุมชนหมู่บา้นพฒันา

12. ชุมชนตลาดใน

13. ชุมชนท่าแพใต้

14. ชุมชนท่าแพเหนือ

15. ชุมชนเสริมชาติ

16. ชุมชนบา้นพกัรถไฟ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณทีต่ัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยที่

วำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุัน้ตอนที่

อยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำร

ประเมนิผลและรำยงำนสภำเทศบำล

 ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่6  ส่งเสริมกำรมสี่วนร่วมทำงกำรเมอืงกำรบริหำรสู่กำรพัฒนำเมอืงอยำ่งยัง่ยนื

17. ชุมชนทุ่งสง-หว้ยยอด

18. ชุมชนเปรมประชา

20. ชุมชนตลาดสด

21. ชุมชนประชาอทุิศ

22. ชุมชนบา้นในหวงั

23. ชุมชนเขาปรีดี

24. ชุมชนยทุธศาสตร์

25. ชุมชนหมู่บา้นโดมทองธานี

26. ชุมชนทุ่งสง-นาบอน

3 โครงการส่งเสริมกระบวนการมี

ส่วนร่วมด้านประชาธปิไตย

ส านักปลัดฯ              15,000   -   - ไม่ได้ด าเนินการ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณทีต่ัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยที่

วำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุัน้ตอนที่

อยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำร

ประเมนิผลและรำยงำนสภำเทศบำล

 ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่6  ส่งเสริมกำรมสี่วนร่วมทำงกำรเมอืงกำรบริหำรสู่กำรพัฒนำเมอืงอยำ่งยัง่ยนื

โครงการพฒันาเทศบาลเนื่องใน

วนัส าคัญต่าง ๆ

ส านักปลัด ฯ 175,000 93,665          268,665       268,664.96        ด าเนินการในกจิกรรมที่ส าคัญดังนี้ ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - กจิกรรมบวงสรวงพระพรหม 28,820                - จัดกิจกรรมพธิบีวงสรวงพระพรหมและพฒันาท าความสะอาดบริเวณส านักงาน 

และลานพระพรหมเทศบาลเมืองทุ่งสง

 - ด าเนินกิจกรรมเมื่อวนัที่ 1 ต.ค.58 ณ ส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง  มีคณะ

ผู้บริหาร , พนักงานเทศบาล , ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม 

จ านวน 400 คน

วัตถุประสงค์

1. เพือ่เปน็การแสดงความเรพบชูาต่อองค์พระพรหมที่เปน็เคร่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

ของพนังานเทศบาล และประชาชนตลอดมา

2. เพือ่เปน็การส่งเสริมความรักความสามัคคีต่อกันของบคุลากรทุกกองฝ่ายของ

เทศบาลรวมตลอดถึงประชาชนทั่วไป

3. เพือ่เสริมสร้างขวญัและก าลังใจใหก้ับพนักงานเทศบาลและประชาชนทั่วไป

4. เพือ่ใหบ้ริเวณส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสงมีความสะอาด รัยบร้อย สวยงาม

ผลกำรด ำเนินงำน

 - คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองทุ่งสง และผู้เข้าร่วมโครงการได้เตรียม

ความพร้อมในการด าเนินพธิกีารบวงสรวงองค์พระพรหม  ซ่ึงสถานที่ในการ

ประกอบพธิบีวงสรวงพระพรหมมีความพร้อมเพยีงที่จะประกอบพธิบีวงสรวงพระ

พรหม และมีการเตรียมความพร้อมเปน็อย่างดี

 - การร ามโนราห ์จากโรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ เพือ่เปน็การร าบวงทรวงองค์

พระพรหม

ด าเนินการแล้วเสร็จ

4
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณทีต่ัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยที่

วำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุัน้ตอนที่

อยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำร

ประเมนิผลและรำยงำนสภำเทศบำล

 ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่6  ส่งเสริมกำรมสี่วนร่วมทำงกำรเมอืงกำรบริหำรสู่กำรพัฒนำเมอืงอยำ่งยัง่ยนื

 - กจิกรรมบวงสรวงพระปยิะ

มหาราช

ส านักปลัดฯ                                                                      109,945              - จัดพธิบีวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (ร.

5)กิจกรรมเมื่อวนัที่ 22 ตุลาคม 2558 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หวั (ร.5)

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ใหป้ระชาชนชาวอ าเภอทุ่งสงและประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันแสดงความ

จงรักภกัดีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 5

2. เพือ่เปน็การส านึกถึงพระราชกรณียกิจขององค์พระปยิะมหาราช

3. เพือ่เปน็ศิริมงคลแก่ประชาชนชาวอ าเภอทุ่งสงและประชาชนทั่วไป

4. เพือ่ตกแต่งต้นไม้ดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 

รอบ รัชกาลที่ 9 ใหเ้ติบโตร่มร่ืนและสวยงามอยู่เสมอ

ผลกำรด ำเนินงำน

 - สถานที่ในการจัดพธิบีวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (พระปยิะมหาราช)  ซ่ึงบรรยากาศในสถานที่จัดกิจกรรม

บวงสรวงเปน็ไปอย่างชุ่มชื่น และสถานที่ในการจัดกิจกรรมบวงสรวง   มีความ

สะอาดและเรียบร้อยพร้อมที่จะด าเนินการจัดพธิบีวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (พระปยิะมหาราช) เปน็อย่างดี

 - การร าชุดกฤษดาอภนิิหาร เพือ่เปน็การบวงสรวงพระบรมชานุสาวรีย์

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (พระปยิะมหาราช)

 -  การบรรเลงดนตรีไทย เพือ่เปน็การบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (พระปยิะมหาราช) จากนักเรียน

โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะท้อน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณทีต่ัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยที่

วำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุัน้ตอนที่

อยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำร

ประเมนิผลและรำยงำนสภำเทศบำล

 ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่6  ส่งเสริมกำรมสี่วนร่วมทำงกำรเมอืงกำรบริหำรสู่กำรพัฒนำเมอืงอยำ่งยัง่ยนื

 - กจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติ รวม

ใจภกัด์ิ อนุรักษ ์ส่ิงแวดล้อม

(เฉลิมพระเกยีรติพระบาท สมเด็จ

พระเจา้อยูห่วั เนื่องในโอกาสปี

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

88 พรรษา 5 ธ.ค.58)

ส านักปลัดฯ 129,899.96          - ด าเนินกจิกรรมเมื่อวนัที่ 6 ธ.ค.58 ณ บริเวณสถานที่กอ่สร้างศูนย์

กระจายสินค้าภาคใต้ทุ่งสง ต าบลปากแพรก อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั

นครศรีธรรมราช

กิจกรรมทีด่ ำเนินงำน

1. กจิกรรมปัน่จกัรยานเพือ่เสริมสร้างสุขภาพ "เฉลิมพระเกยีรติ รวม

ใจภกัด์ิ อนุรักษส่ิ์งแวดล้อม "

2. ท าพธิถีวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ เนื่องใน

โอกาสปมีหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธ.ค.58

3. กจิกรรมปลูกต้นไม้พืน้ถิน่ ณ บริเวณสถานที่กอ่สร้างศูนยก์ระจาย

สินค้าภาคใต้-ทุ่งสง

ผลกำรด ำเนินงำน

1. ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในอ าเภอทุ่งสงทุกภาคส่วน ได้

ตระหนักและสร้างจติส านึกถงึการอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดล้อม

2. เกดิการมีส่วนร่วมในการพฒันาเมืองทุ่งสงของประชาชนทุกภาคส่วน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ด ำเนินงำนประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณทีต่ัง้

ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมำณทีใ่ช้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยที่

วำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุัน้ตอนที่

อยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำย

เหตผุลตอ่คณะกรรมกำร

ประเมนิผลและรำยงำนสภำเทศบำล

 ฯได้

แนวทำงกำรพัฒนำที ่6  ส่งเสริมกำรมสี่วนร่วมทำงกำรเมอืงกำรบริหำรสู่กำรพัฒนำเมอืงอยำ่งยัง่ยนื

5 โครงการจดังานวนัเทศบาล ส านักปลัดฯ 80,000 32,140                - ด าเนินการจดังานวนัเทศบาล เมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2559 ณ หอ้ง

ประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง

ผลกำรด ำเนินงำน

 - อบรมใหค้วามรู้เร่ืองธรรมะที่ใช้ในการปฏบิติังาน

 - ท าบญุเล้ียงพระ

 - ท าบญุอทุิศส่วนกศุลใหบ้รรพบรุุษ (พนักงานเทศบาล))ที่ลาวงลับไป

แล้ว

 - พฒันาท าความสะอาดอาคารส านักงานเทศบาลและโรงเรียนใน

สังกดัเทศบาลทั้ง 6 โรงเรียน

 - ผู้บริหารและพนัดงานเทศบาลมีการท ากจิกรรมร่วมกนั

 - สร้างขวญัและก าลังใจแกผู้่ปฏบิติังานเทศบาล

ด าเนินการแล้วเสร็จ

6 โครงการเลือกต้ังสมาชิกสภา

เทศบาลและผู้บริหารเทศบาล

. 50,000  -  - ไม่ได้ด าเนินการ

(เนื่องจากไม่มีการเลือกต้ัง )
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผนด ำเนินงำน

ประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยที่

วำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุัน้ตอน

ทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุล

ในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

โครงการสรรหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และ

สถานที่ของเทศบาลเมืองทุ่งสงเพือ่เพิม่

ประสิทธภิาพในการปฏบิติังาน

4,227,100 3,782,590 สรรหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และสถานที่ของเทศบาลเมืองทุ่งสงเพือ่

เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติังาน ดังนี้

ด าเนินการแล้วเสร็จ

  ส ำนักปลัดเทศบำล  ดังนี้ 506,500 497,950 ส ำนักปลัดเทศบำล  ดงัน้ี

1. เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด

แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000

 BTU จ านวน 1 เคร่ือง

ส านักปลัด ฯ 44,000 44,000 1. เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 

ขนาด 36,000 BTU จ านวน 1 เคร่ือง

2. เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด

แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000

 BTU จ านวน 1 เคร่ือง

ส านักปลัด ฯ 28,000 28,000 2. เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 

ขนาด 18,000 BTU จ านวน 1 เคร่ือง

3.เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับประมวลผล

แบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิ้ว 

หน่วยประมวลผลกลาง มีความจ าไม่น้อย

กวา่ 6 MB จ านวน 2 เคร่ือง

ส านักปลัด ฯ 46,000 45,780 3.เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับประมวลผลแบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อย

กวา่ 18.5 นิ้ว หน่วยประมวลผลกลาง มีความจ าไม่น้อยกวา่ 6 MB 

จ านวน 2 เคร่ือง

4. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA 

สามารถส ารองไฟได้ไม่น้อยกวา่ 15 นาที 

จ านวน 2 เคร่ือง

ส านักปลัด ฯ 6,200 4,980 4. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA สามารถส ารองไฟได้ไม่น้อยกวา่

 15 นาที จ านวน 2 เคร่ือง

แนวทำงกำรพัฒนำที ่7 ปรับปรุงและพัฒนำเครื่องมอืเครื่องใชแ้ละสถำนทีป่ฏบิตังิำน

ผลกำรตดิตำมและประเมนิผลแผนพัฒนำเทศบำลเมอืงทุง่สง  ประจ ำป ี 2559
ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที ่ 4 ปรับปรุงและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรเทศบำลและองค์กรชมุชนสู่กำรบริหำรจัดกำรทีด่โีดยทกุภำคีมสี่วนร่วมแบบบรูณำกำรรองรับควำมเปลี่ยนแปลงสู่เทศบำลอัจฉริยะ

1
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เทศบำล ฯได้

5. เคร่ืองพมิชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวด า 

(30 หน้าต่อนาที) จ านวน 1 เคร่ือง

ส านักปลัด ฯ 7,300 5,890 5. เคร่ืองพมิชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวด า (30 หน้าต่อนาที) จ านวน

 1 เคร่ือง

6. ชุดโต๊ะหอ้งประชุม จ านวน 2 ชุด ส านักปลัด ฯ 98,000 98,000 6. ชุดโต๊ะหอ้งประชุม จ านวน 2 ชุด

7. ถงัต้มน้ าสแตนเลส จ านวน 1 ใบ ส านักปลัด ฯ 18,000 13,000 7. ถงัต้มน้ าสแตนเลส จ านวน 1 ใบ

8. ม่านพร้อมอปุกรณ์ จ านวน 6 ชุด ส านักปลัด ฯ 83,000 82,300 8. ม่านพร้อมอปุกรณ์ จ านวน 6 ชุด

9. จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ส านักปลัด ฯ 33,000 33,000 9. จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ

10. จดัซ้ือถงับรรจนุ้ าช่วยเหลือภยัแล้ง (ถงั

ไฟเบอร์กลาสขนาดความจ ุ2,500 ลิตร) 

จ านวน 4 ใบ

ส านักปลัด ฯ 90,000 90,000 10. จดัซ้ือถงับรรจนุ้ าช่วยเหลือภยัแล้ง (ถงัไฟเบอร์กลาสขนาดความจุ

 2,500 ลิตร) จ านวน 4 ใบ

11. สัญญาณไฟกระพริบแบบโซล่าเซลล์ 

จ านวน 2 ชุด

ส านักปลัด ฯ 53,000 53,000 11. สัญญาณไฟกระพริบแบบโซล่าเซลล์ จ านวน 2 ชุด
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  กองคลัง  ดังนี้ 46,000 46,000 กองคลัง  ดงัน้ี

1. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับประมวลผล 

แบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิ้ว 

หน่วยประมวลผลกลาง มีความจ าเปน็ไม่

น้อยกวา่ 6 MB จ านวน 2 เคร่ือง

กองคลัง 46,000 46,000 1. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อย

กวา่ 18.5 นิ้ว หน่วยประมวลผลกลาง มีความจ าเปน็ไม่น้อยกวา่ 6 

MB จ านวน 2 เคร่ือง

  กองวิชำกำร ฯ  ดงัน้ี 112,000 40,940 กองวิชำกำร ฯ  ดงัน้ี

1. เคร่ืองบนัทึกเสียง จ านวน 3 เคร่ือง กองวชิาการ ฯ 15,000 14,940 1. เคร่ืองบนัทึกเสียง จ านวน 3 เคร่ือง

2. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง กองวชิาการ ฯ 68,000  -  - 

3.เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวด า

 (33 หน้าต่อนาที) จ านวน 1 เคร่ือง

กองวชิาการ ฯ 29,000 26,000 3.เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวด า (33 หน้าต่อนาที) 

จ านวน 1 เคร่ือง

   กองสำธำรณสุข  ดังนี 1,397,900 1,138,000 กองสำธำรณสุข  ดงัน้ี

1. พดัลมชนิดต้ังพืน้ กองสาธารณสุข 4,400  - 1. พดัลมชนิดต้ังพืน้

2. ถงัขยะ กองสาธารณสุข 1,000,000 765,000 2. ถงัขยะ

3. เคร่ืองยนต์ดีเซล ส าหรับปัน่เคร่ืองพน่

สารเคมีก าจดัยงุชนิดละอองฝอย

กองสาธารณสุข 21,000 21,000 3. เคร่ืองยนต์ดีเซล ส าหรับปัน่เคร่ืองพน่สารเคมีก าจดัยงุชนิดละออง

ฝอย

4. เต็นท์ กองสาธารณสุข 372,500 352,000 4. เต็นท์
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   กองกำรศึกษำ  ดังนี้ 753,000 749,000 กองกำรศึกษำ  ดงัน้ี

1. เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด

แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000

 BTU จ านวน 2 เคร่ือง

กองการศึกษา 88,000 88,000 1. เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 

ขนาด 36,000 BTU จ านวน 2 เคร่ือง

2. เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด

แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 48,000

 BTU จ านวน 1 เคร่ือง

กองการศึกษา 56,000 56,000 2. เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 

ขนาด 48,000 BTU จ านวน 1 เคร่ือง

3. อปุกรณ์ยกน้ าหนัก ส าหรับนักกฬีาชาย -

หญงิ

กองการศึกษา 609,000 605,000 3. อปุกรณ์ยกน้ าหนัก ส าหรับนักกฬีาชาย -หญงิ

กองสวัสดกิำรสังคมฯ ดงัน้ี  -  -  -  -  - กองสวัสดกิำรสังคมฯ ดงัน้ี

  กองชำ่ง  ดังนี้ 600,600 589,600 กองชำ่ง  ดงัน้ี

1. เคร่ืองพมิพแ์บบฉดีหมึก จ านวน 1 เคร่ือง กองช่าง 9,900 6,900 1. เคร่ืองพมิพแ์บบฉดีหมึก จ านวน 1 เคร่ือง

2. เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ จ านวน 1 เคร่ือง กองช่าง 29,000 21,000 2. เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ จ านวน 1 เคร่ือง

3. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน

ประมวลผล จอขนาด 18.5 นิ้ว จ านวน 1 

เคร่ือง

กองช่าง 23,000 23,000 3. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล จอขนาด 18.5 นิ้ว 

จ านวน 1 เคร่ือง

4. เคร่ืองตัดหญา้ขอ้แขง็ จ านวน 3 เคร่ือง กองช่าง 28,500 28,500 4. เคร่ืองตัดหญา้ขอ้แขง็ จ านวน 3 เคร่ือง

5. เล่ือยวงเดือนไฟฟา้ แบบมือถอื กองช่าง 6,500 6,500 5. เล่ือยวงเดือนไฟฟา้ แบบมือถอื
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6. เคร่ืองเจยี/ตัด แบบมือถอื จ านวน 1 

เคร่ือง

กองช่าง 5,500 5,500 6. เคร่ืองเจยี/ตัด แบบมือถอื จ านวน 1 เคร่ือง

7. เคร่ืองปัม๊ลม จ านวน 1 เคร่ือง กองช่าง 15,500 15,500 7. เคร่ืองปัม๊ลม จ านวน 1 เคร่ือง

8. เคร่ืองมือซ่อมชุดเล็ก จ านวน 1 ชุด กองช่าง 6,500 6,500 8. เคร่ืองมือซ่อมชุดเล็ก จ านวน 1 ชุด

9. สวา่นแท่นเจาะ จ านวน 1 เคร่ือง กองช่าง 8,200 8,200 9. สวา่นแท่นเจาะ จ านวน 1 เคร่ือง

10. เรือส าเภาไม้หอมมงคล กองช่าง 450,000 450,000 10. เรือส าเภาไม้หอมมงคล

11. ถงัอดัจารบลีม จ านวน 1 เคร่ือง กองช่าง 18,000 18,000 11. ถงัอดัจารบลีม จ านวน 1 เคร่ือง

กองชำ่งสุขำฯ ดังนี้ 811,100 721,100 กองชำ่งสุขำฯ ดังนี้

1. คอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล

แบบ 1 จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 นิ้ว จ านวน

 1 ชุด

กองช่างสุขาฯ 23,000 22,500 1. คอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบ 1 จอขนาดไม่น้อยกวา่ 

18 นิ้ว จ านวน 1 ชุด

2. เคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 1 เคร่ือง กองช่างสุขาฯ 3,100 2,850 2. เคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 1 เคร่ือง

3. เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ชนิดสี แบบ Network

 จ านวน 1 เคร่ือง

กองช่างสุขาฯ 16,000 15,650 3. เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ชนิดสี แบบ Network จ านวน 1 เคร่ือง

4. เคร่ืองปัน่ไฟ ขนาดไม่น้อยกวา่ 2.8 KW 

จ านวน 1 ชุด

กองช่างสุขาฯ 15,000 15,000 4. เคร่ืองปัน่ไฟ ขนาดไม่น้อยกวา่ 2.8 KW จ านวน 1 ชุด

5. ระบบผลิตไฟฟา้จากแกส๊ชีวภาพขนาด

ไม่น้อยกวา่ 30 KW  จ านวน 1 ชุด

กองช่างสุขาฯ 500,000  - 5. ระบบผลิตไฟฟา้จากแกส๊ชีวภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 30 KW  

จ านวน 1 ชุด

6. เคร่ืองฉดีแมลงวนั จ านวน 1 ชุด กองช่างสุขาฯ 19,500 19,500 6. เคร่ืองฉดีแมลงวนั จ านวน 1 ชุด

7. รถจกัรยานยนต์พว่งขา้ง จ านวน 1 คัน กองช่างสุขาฯ 68,000 65,428 7. รถจกัรยานยนต์พว่งขา้ง จ านวน 1 คัน

256



ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผนด ำเนินงำน

ประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้

ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยที่

วำงไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุัน้ตอน

ทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตผุล

ในกำรโอนดว้ย  เพ่ืออธบิำยเหตผุลตอ่

คณะกรรมกำรประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

8.เคร่ืองปัม๊ลม จ านวน 1 ชุด กองช่างสุขาฯ 8,500 8,500 8.เคร่ืองปัม๊ลม จ านวน 1 ชุด

9. เคร่ืองเชื่อมอนิเวอร์เตอร์กระแสตรง 

จ านวน 1 ชุด

กองช่างสุขาฯ 15,000 15,000 9. เคร่ืองเชื่อมอนิเวอร์เตอร์กระแสตรง จ านวน 1 ชุด

10. ปัน๊จุม่ จ านวน 1 ตัว กองช่างสุขาฯ 26,000 18,000 10. ปัน๊จุม่ จ านวน 1 ตัว

11. เคร่ืองเจยีร จ านวน 1 เคร่ือง กองช่างสุขาฯ 5,500 5,500 11. เคร่ืองเจยีร จ านวน 1 เคร่ือง

12. สวา่น 3 ระบบ จ านวน 1 ตัว กองช่างสุขาฯ 8,000 8,000 12. สวา่น 3 ระบบ จ านวน 1 ตัว

13. กรรไกรตัดเหล็กแผ่น จ านวน 1 ตัว กองช่างสุขาฯ 3,500   - 13. กรรไกรตัดเหล็กแผ่น จ านวน 1 ตัว

14. เคร่ืองตัดแบป๊ จ านวน 1 ชุด กองช่างสุขาฯ 100,000 96,500 14. เคร่ืองตัดแบป๊ จ านวน 1 ชุด

2 โครงการจา้งยามรักษาการณ์ส านักงาน

เทศบาลเมืองทุ่งสง

ส านักปลัด ฯ 108,000 108,000  - จา้งยามรักษาการณ์ส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผนด ำเนินงำน

ประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยทีว่ำง

ไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุัน้ตอนทีอ่ยู่

ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ือ

อธบิำยเหตผุลตอ่คณะกรรมกำร

ประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

1 โครงการจดัเกบ็ขอ้มูล จปฐ . กอง

สวสัดิการ

สังคมฯ

5,000  -  -จดัเกบ็ขอ้มูลบนัทึกและประมวลผลขอ้มูล จ านวนครัวเรือน ทั้งหมด 

4,392 ครัวเรือน เทศบาลเมืองทุ่งสง มีทั้งส้ิน 20 ชุมชน ดังนี้

 1. ชุมชนท่าแพใต้ จ านวน 189 ครัวเรือน

 2. ชุมชนตะวนัออกวดัชัยชุมพล จ านวน 245 ครัวเรือน

 3. ชุมชนหลังโรงพยาบาลทุ่งสง จ านวน 268 ครัวเรือน

 4. ชุมชนตลาดใน  จ านวน  199 ครัวเรือน

 5. ชุมชนเขาปรีดี  จ านวน  412 ครัวเรือน

 6. ชุมชนสะพานเหล็ก  จ านวน 254 ครัวเรือน

 7. ชุมชนบา้นพกัรถไฟทุ่งสง  จ านวน 178 ครัวเรือน

 8. ชุมชนเสริมชาติ  จ านวน 142 ครัวเรือน

 9. ชุมชนหมู่บา้นพฒันา   จ านวน  263  ครัวเรือน

 10. ชุมชนเปรมประชา  จ านวน  57 ครัวเรือน

 11. ชุมชนประชาอทุิศ  จ านวน 260 ครัวเรือน

 12. ชุมชนบา้นนาเหนือ  จ านวน 277 ครัวเรือน

 13. ชุมชนยทุธศาสตร์  จ านวน 680  ครัวเรือน 

 14. ชุมชนบา้นในหวงั  จ านวน 190 ครัวเรือน

 15. ชุมชนท่าแพเหนือ  จ านวน 66 ครัวเรือน

 16. ชุมชนทุ่งสง-นาบอน  จ านวน  180 ครัวเรือน 

 17. ชุมชนท่าแพเหนือ จ านวน 66 ครัวเรือน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

(แต่ไม่ใช้งบประมาณ)

แนวทำงกำรพัฒนำที ่8  ส่งเสริมองค์กรชมุชน (อบช.) ทกุองค์กำรบริหำรชมุชน/กลุ่มตำ่ง ๆ ใหม้สี่วนร่วมในกำรพัฒนำเมอืงอยำ่งเขม้แขง็และบรูณำกำรควำมร่วมมอืจำกทกุภำคส่วน

ผลกำรตดิตำมและประเมนิผลแผนพัฒนำเทศบำลเมอืงทุง่สง  ประจ ำป ี 2559
ภำยใตย้ทุธศำสตร์ที ่ 4 ปรับปรุงและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรเทศบำลและองค์กรชมุชนสู่กำรบริหำรจัดกำรทีด่โีดยทกุภำคีมสี่วนร่วมแบบบรูณำกำรรองรับควำมเปลี่ยนแปลงสู่เทศบำลอัจฉริยะ
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ล ำดบั
โครงกำรด ำเนินกำรตำมแผนด ำเนินงำน

ประจ ำป ี 2559

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

โอนเพ่ิม 

โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้

หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยทีว่ำง

ไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุัน้ตอนทีอ่ยู่

ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

 กรณมีกีำรโอนลด  โอนเพ่ิมให้

ระบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพ่ือ

อธบิำยเหตผุลตอ่คณะกรรมกำร

ประเมนิผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได้

 18. ชุมชนตลาดสด จ านวน 225 ครัวเรือน

 19. ชุมชนโดมทองธานี(ท่าแพ) จ านวน 91 ครัวเรือน

 20. ชุมชนราชบริพาร  จ านวน 130 ครัวเรือน

-มีการจดัเกบ็ขอ้มูลที่เปน็ปจัจบุนัในแต่ละชุมชน

 -มีขอ้มูลถกูต้องครบถว้นและสมบรูณ์ในการน าไปใช้ประโยชน์

 -หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน ประชาชน มีขอ้มูลในการวางแผน

แกไ้ขปญัหาและพฒันาคุณภาพชีวติใหดี้ยิง่ขึน้

 -มีขอ้มูลถกูต้องครบถว้นและสมบรูณ์ในการน าไปใช้ประโยชน์

 -หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน ประชาชน มีขอ้มูลในการวางแผน

แกไ้ขปญัหาและพฒันาคุณภาพชีวติใหดี้ยิง่ขึน้

2 โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการชุมชน กอง

สวสัดิการ

สังคมฯ

5,000 ยงัไม่ได้ด าเนินงาน เนื่องจากไม่มี

คระกรรมการชุมชนใดหมดวาระ
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