
ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณ

ที่ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่วำง

ไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำยเหตผุลต่อ

คณะกรรมกำรประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได ้

1 โครงการจา้งเหมาเอกชนบนัทกึขอ้มูล

โปรแกรมระบบบญัชีคอมพวิเตอรข์อง

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (e-laas)

กองคลงั

(งบเทศบาล)

540,000 108,000      648,000        174.154.84  - ด าเนินการบนัทกึขอ้มูลโปรแกรมระบบบญัชีคอมพวิเตอรข์อง

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (e-laas) ด าเนินการเป็นระยะเวลา 1ปี 

ต ัง้แต่วนัที ่1 ตลุาคม 2559 - วนัที ่30 กนัยายน 2560 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหเ้ทศบาลเมอืงทุง่สงสามารถบนัทกึขอ้มูลเขา้ฐานขอ้มูล

โปรแกรมระบบบญัชีคอมพวิเตอรข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

(e-laas) ไดค้รบถว้นในทกุระบบย่อย

2. เทศบาลเมอืงทุง่สงสามารถใชข้อ้มูลในระบบประกอบการใหบ้ริการ

ประชาชนดา้นขอ้มูลข่าวสาร ไดอ้ย่างรวดเร็ว และผูบ้ริหารสามารถใช ้

ขอ้มูลในการวางแผน บริหารดา้นการบริหารการคลงั และดา้นอืน่ๆ 

ไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพเพิม่มากขึ้น

 - เทศบาลมฐีานขอ้มูลถูกตอ้ง สามารถใชง้านบนระบบไดอ้ย่างมี

ประสทิธิภาพ

ผลกำรด ำเนินงำน

1. จา้งเหมาเอกชน 5 ราย เพือ่ปฏบิตังิานบนัทกึขอ้มูลเขา้ฐานขอ้มูลใน

ระบบบญัชีคอมพวิเตอรข์อง อปท. (e-laas) ครบทกุระบบย่อย 

ระหวา่งวนัที ่1 ตลุาคม 2559 - 30 กนัยายน 2560

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 2559 - 

กนัยายน 2560)

กำรตดิตำมและประเมินผลแผนพฒันำเทศบำลเมืองทุ่งสง  ประจ ำปี  2560

ภำยใตยุ้ทธศำสตรท์ี่  4 ปรบัปรุงและพฒันำกำรบริหำรจดักำรองคก์รเทศบำลและองคก์รชุมชนสูก่ำรบริหำรจดักำรที่ดีโดยทกุภำคีมีส่วนร่วมแบบบูรณำกำรรองรบัควำมเปลี่ยนแปลงสูเ่ทศบำลอจัฉริยะ

แนวทำงกำรพฒันำที่ 1 ปรบัปรุงและพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจดักำรและเพื่อกำรบริกำรประชำชนของเทศบำลและของชุมชนใหมี้ประสิทธิภำพและไดม้ำตรฐำนสำมำรถเขำ้ถึงไดง้ำ่ย สะดวกในกำรใชป้ระโยชน์
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณ

ที่ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่วำง

ไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำยเหตผุลต่อ

คณะกรรมกำรประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได ้

กำรตดิตำมและประเมินผลแผนพฒันำเทศบำลเมืองทุ่งสง  ประจ ำปี  2560

ภำยใตยุ้ทธศำสตรท์ี่  4 ปรบัปรุงและพฒันำกำรบริหำรจดักำรองคก์รเทศบำลและองคก์รชุมชนสูก่ำรบริหำรจดักำรที่ดีโดยทกุภำคีมีส่วนร่วมแบบบูรณำกำรรองรบัควำมเปลี่ยนแปลงสูเ่ทศบำลอจัฉริยะ

2 โครงการจา้งเหมาดูแลระบบเครื่องเสยีง

ประชุมเทศบาลเมอืงทุง่สง

ส านกัปลดัฯ 

(งบเทศบาล)

93,900 46,800         - ด าเนินการจา้งเหมาผูท้  าหนา้ทีค่วบคุมระบบเครื่องเสยีง  จ านวน 1 

คน ต ัง้แต่วนัที ่1 ตลุาคม 2559 - วนัที ่30 กนัยายน 2560 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ท  าหนา้ทีค่วบคุมระบบเครื่องเสยีง การบนัทกึเสยีงการประชุม

ต่างๆ ของเทศบาลและการประชุมอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัหอ้งประชุมของ

เทศบาล

2. เพือ่ท  าหนา้ทีดู่แลบ ารุงรกัษา เครืองเสยีงในหอ้งประชุมใหอ้ยู่ใน

สภาพทีด่แีละพรอ้มการใชง้านตลอดเวลา

ผลกำรด ำเนินงำน

1. จา้งเหมาเจา้หนา้ทีดู่แลระบบเครื่องเสยีงประชุมเทศบาลเมอืงทุง่สง 

บนัทกึเสยีงในการประชุมเป็นไปอย่างเรียบรอ้ย มปีระสทิธิภาพ

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 2559 - 

กนัยายน 2560)
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่วำงไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำง

กำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำย

เหตผุลต่อคณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

โครงกำรพฒันำศกัยภำพบคุลำกรและ

หน่วยงำนในสงักดัเทศบำลเมืองทุ่งสง

 - พฒันาศกัยภาพบคุลากรและหน่วยงานในสงักดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง ดงัน้ี

1.1 อบรมเพิม่ศกัยภาพแก่บคุลากร

อบรมเชิงปฏบิตังิานแนวใหม่ของ

ขา้ราชการ/พนกังานส่วนทอ้งถิน่ ใน

ระบบจ าแนกต าแหน่งเป็นประเภทตาม

ลกัษณะของงาน (ระบบแท่ง) เ

ส านกัปลดัฯ 

(งบเทศบาล)

        300,000       121,297.70  - ด าเนินการอบรมเชิงปฏบิตังิานแนวใหม่ของขา้ราชการ/พนกังานส่วน

ทอ้งถิน่ ในระบบจ าแนกต าแหน่งเป็นประเภทตามลกัษณะของงาน (ระบบ

แท่ง) เมือ่วนัที ่12-13 พฤศจกิายน 2559 และ 6 ธนัวาคม 2559 ณ หอ้ง

ประชุมเทศบาลเมอืงทุง่สง

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมไดร้บัการพฒันาความรูท้างวชิาการเกี่ยวกบั

หลกัเกณฑแ์ละวธิีการประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังานส่วนทอ้งถิน่

ในระบบจ าแนกต าแหน่งเป็นประเภทและสายงานตามลกัษณะงาน (ระบบ

แท่ง)

2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัหลกัเกณฑแ์ละ

แนวทางปฏบิตัเิกี่ยวกบัการเลือ่นข ัน้เงนิเดอืนพนกังานส่วนทอ้งถิน่ในระบบ

จ าแนกต าแหน่งเป็นประเภทและสายงานตามลกัษณะงาน (ระบบแท่ง)

3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมไดฝึ้กปฏบิตัใินการก าหนดผลสมัฤทธิ์ของงาน 

ตวัชี้วดัความส าเร็จก าหนดค่าเป้าหมาย และเกณฑก์ารใหค้ะแนน ตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธิีการประเมนิผลการปฏบิตังิาน

ด าเนินการแลว้เสร็จ

กำรตดิตำมและประเมินผลแผนพฒันำเทศบำลเมืองทุ่งสง  ประจ ำปี  2560

ภำยใตยุ้ทธศำสตรท์ี่  4 ปรบัปรุงและพฒันำกำรบริหำรจดักำรองคก์รเทศบำลและองคก์รชุมชนสูก่ำรบริหำรจดักำรที่ดีโดยทกุภำคีมีส่วนร่วมแบบบูรณำกำรรองรบัควำมเปลี่ยนแปลงสูเ่ทศบำลอจัฉริยะ

แนวทำงกำรพฒันำที่ 2  พฒันำศกัยภำพบคุลำกรใหมี้ควำมรูแ้ละทกัษะในกำรท ำงำนเฉพำะดำ้นและท ำงำนเป็นทีมที่มีประสิทธิภำพและยกระดบัคุณภำพกำรบริหำรจดักำรแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิตำมหลกัธรรมำภบิำลผ่ำนเกณฑก์ำรบริหำรจดักำรที่ดี

1
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่วำงไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำง

กำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำย

เหตผุลต่อคณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

แนวทำงกำรพฒันำที่ 2  พฒันำศกัยภำพบคุลำกรใหมี้ควำมรูแ้ละทกัษะในกำรท ำงำนเฉพำะดำ้นและท ำงำนเป็นทีมที่มีประสิทธิภำพและยกระดบัคุณภำพกำรบริหำรจดักำรแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิตำมหลกัธรรมำภบิำลผ่ำนเกณฑก์ำรบริหำรจดักำรที่ดี

ผลกำรด ำเนินงำน

1. ด าเนินการจดัอบรมฯ จ านวน 2 ครัง้ ดงัน้ี

คร ัง้ที่ 1 อบรมหลกัการประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังานเทศบาล/

ลูกจา้งประจ าและพนกังานจา้งแนวใหม่ เมือ่วนัที ่12-13 พฤศจกิายน 2559

 ณ หอ้งประชุมเทศบาลเมอืงทุง่สง ผูเ้ขา้รบัการอบรม จ านวน  160 คน

คร ัง้ที่ 2 อบรมเชิงปฏบิตักิารโดยแบ่งกลุม่ตามประเภทต าแหน่งสายงาน 

เมือ่วนัที ่6 ธนัวาคม 2559 ณ หอ้งประชุมเทศบาลเมอืง

ทุง่สง ผูเ้ขา้รบัการอบรม จ านวน  160 คน

2. จากการประเมนิความรู ้การทดสอบก่อนและหลงัการอบรม โดยใช ้

แบบทดสอบจ านวน 10 ขอ้ พบวา่ ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจ 

ก่อนการฝึกอบรม ผูเ้ขา้รบัอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจ คิดเป็นรอ้ยะล 86.58

 หลงัการฝึกอบรม คิดเป็นรอ้ยละ 98.87 ในการอบรมครัง้น้ีผูเ้ขา้รบัการ

อบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการปฏบิตังิานแนวใหม่ฯ เพิม่มากขึ้น 

และสามารถน าไปปฏบิตังิานไดอ้ย่างมคุีณภาพมากยิง่ขึ้นต่อไป

 1.2 อบรมใหค้วามรูร้ะเบยีบ

ปฏบิตังิานอย่างโปร่งใสเพือ่เสริมสรา้ง

หลกัธรรมาภบิาล

กองวชิาการฯ           40,000   -     -   ด าเนินการในไตรมาสที ่4
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่วำงไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำง

กำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำย

เหตผุลต่อคณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

แนวทำงกำรพฒันำที่ 2  พฒันำศกัยภำพบคุลำกรใหมี้ควำมรูแ้ละทกัษะในกำรท ำงำนเฉพำะดำ้นและท ำงำนเป็นทีมที่มีประสิทธิภำพและยกระดบัคุณภำพกำรบริหำรจดักำรแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิตำมหลกัธรรมำภบิำลผ่ำนเกณฑก์ำรบริหำรจดักำรที่ดี

1.3  กิจกรรมอบรมดา้นการ

ประเมนิผล (อบรมเชิงปฏบิตักิาร

ประเมนิผลสมัฤทธิ์ของการปฏบิตัิ

ราชการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิีการ

บริหารกิจการบา้นเมอืงทีด่ ี ประจ าปี 

2559  และจดัท าค ารบัรองการปฏบิตัิ

ราชการเทศบาลเมอืงทุง่สง  ประจ าปี 

2560)

กองวชิาการฯ 

(งบเทศบาล)

          80,000   -     -   ด าเนินการในเดอืนเมษายน 2560

2 โครงการฝึกอบรมและทศันศึกษาดู

งานของผูน้ าชุมชนและสมาชิกสภา

องคก์รชุมชนทีเ่กี่ยวขอ้ง

กองสวสัดกิาร 

(งบเทศบาล)

1,000,000   -   วตัถปุระสงค ์

1.  เพือ่ส่งเสริมความรูแ้ละเพิม่พูนทกัษะการพฒันาชมุชนใหก้บัผูน้ าชมุชน

2.เพือ่เสริมสรา้งประสบการณ์จากศูนยเ์รียนรูข้องชมุชนน ามาปรบัใชพ้ฒันาชมุชน

ใหเ้ขฒ้แขง็

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

ด าเนินการระหวา่งวนัที ่25-28 เมษายน 

2560

3 โครงการเพิม่ศกัยภาพบคุลากรเพือ่

พฒันาการตดิตามแลประเมนิผล

แผนพฒันาเทศบาลเมอืงทุง่สง

กองวชิาการฯ 

(งบเทศบาล)

80,000            36,090  - ด าเนินการจดักจิกรรม อบรมเชงิปฏบิตักิารทบทวนเพิม่คุณภาพการจดัท า

รายงานผลการปฏบิตังิานตามแผนพฒันาเทศบาล ประจ าปี 2560 วนัที ่16 , 22 

และ 28 มนีาคม 2560 ณ หอ้งประชมุเลก็และหอ้งประชมุเทศบาลเมอืงทุ่งสง

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่เพิม่ทกัษะแก่บคุลากรของเทศบาล ในการจดัท ารายงานการตดิตามและ

ประเมนิผลโครงการตามแผนพฒันา

2.  เพือ่นิเทศและตดิตามและประเมนิผลตามแผนพฒันาเทศบาลเมอืงทุ่งสง การ

เขยีนรายงานผลโครงการ/กจิกรรม ไดถู้กตอ้ง

ด าเนินการแลว้เสร็จ

อยู่ระหวา่งประมวลผลการด าเนินการ
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่วำงไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำง

กำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำย

เหตผุลต่อคณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

แนวทำงกำรพฒันำที่ 2  พฒันำศกัยภำพบคุลำกรใหมี้ควำมรูแ้ละทกัษะในกำรท ำงำนเฉพำะดำ้นและท ำงำนเป็นทีมที่มีประสิทธิภำพและยกระดบัคุณภำพกำรบริหำรจดักำรแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิตำมหลกัธรรมำภบิำลผ่ำนเกณฑก์ำรบริหำรจดักำรที่ดี

4 โครงการพฒันาศกัยภาพองคก์ร

แม่บา้น เทศบาลเมอืงทุง่สง

กองสวสัดกิาร 

(งบเทศบาล)

50,000 50,000 วตัถปุระสงค ์ 

1. เพือ่อบรมและพฒันาศกัยภาพองคก์รแม่บา้นเทศบาลเมอืงทุง่สงใหม้ี

ศกัยภาพ

2. เพือ่ร่วมแลกเปลีย่นเรียนรูแ้ละศึกษาดูงานน ามาใชใ้นการด าเนินชีวติ

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

ด าเนินการแลว้เสร็จ

อยู่ระหวา่งประมวลผลการด าเนินการ

5 โครงการจา้งเหมาจดัเก็บขอ้มูล ส ารวจ

ขอ้มูลภาคสนามโครงการ/กิจกรรม

ส าคญัของเทศบาลเมอืงทุง่สง  

ประจ าปีงบประมาณ 2560

กองวชิาการฯ 

(งบเทศบาล)

100,000

วงเงนิทีก่่อหน้ี

108,000

54,000  - จา้งเหมาเอกชน(บคุคล)  จ านวน   1 คน  จดัเก็บขอ้มูลภาคสนาม

โครงการ/กิจกรรมส าคญัของเทศบาลเมอืงทุง่สง ประจ าปีงบประมาณ 2560

 จ านวน 12 เดอืน/งวด  ต ัง้แต่เดอืน ต.ค.2560 ถงึ ก.ย.2560 อย่างนอ้ย

เดอืนละ 5 โครงการ/กิจกรรม รวมท ัง้สิ้น 60 โครงการ/กิจกรรม 

ผลกำรด ำเนินงำน

- ก าหนดขอบเขตและราคากลางจา้งทีป่รึกษา (ก.ย.59)

- ประชุมคณะกรรมการ ฯ ก าหนดขอบเขต ฯ   (ก.ย.59)

- จา้งเหมาเอกชน จ านวน 1 คน  จดัเก็บขอ้มูลภาคสนามโครงการ/

กิจกรรมส าคญัของเทศบาลเมอืง   ทุง่สง ประจ าปีงบประมาณ 2560 

จ านวน 12 เดอืน/งวด  ขณะน้ีด าเนินการในช่วงเดอืน ต.ค.59 – เดอืน 

ก.พ. 60  เดอืนละ 5 โครงการ/กิจกรรม รวมท ัง้สิ้น 25 โครงการ/กิจกรรม

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 

2559 - กนัยายน 2560)
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่วำงไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำง

กำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำย

เหตผุลต่อคณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

แนวทำงกำรพฒันำที่ 2  พฒันำศกัยภำพบคุลำกรใหมี้ควำมรูแ้ละทกัษะในกำรท ำงำนเฉพำะดำ้นและท ำงำนเป็นทีมที่มีประสิทธิภำพและยกระดบัคุณภำพกำรบริหำรจดักำรแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิตำมหลกัธรรมำภบิำลผ่ำนเกณฑก์ำรบริหำรจดักำรที่ดี

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพบริการ

ประชาชน 

ส านกัปลดัฯ 

(งบเทศบาล)

6.1 กิจกรรมเพิม่ประสทิธิภาพการ

บริการประชาชน

ส านกัปลดัฯ 

(งบเทศบาล)

187,800 70,500  - ด าเนินการจา้งเหมาเอกชนเพือ่บริการแก่ประชาชนทีม่าตดิต่อราชการ 

จ านวน 2 คน ระยะเวลาด าเนินโครงการ ต ัง้แต่วนัที ่1 ตลุาคม 2559 - 

วนัที ่30 กนัยายน 2560 

วตัถปุระสงค ์

1. จา้งเหมาเอกชนเพือ่ใหบ้ริการแก่ประชาชนทีม่าตดิต่อราชการกบัเทศบาล

 เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยดัเวลา และค่าใชจ่้ายของผูม้ารบับริการ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 - จา้งเหมาเอกชน จ านวน 2 คน ใหบ้ริการแก่ประชาชนทีม่าตดิต่อราชการ

กบัเทศบาล เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยดัเวลา และค่าใชจ่้ายของผู ้

มารบับริการ

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ 

ตลุาคม 2559 - กนัยายน 2560)

6.2 เพิม่ประสทิธิภาพการด าเนินงาน

พฒันาชุมชน เทศบาลเมอืงทุง่สง

กองสวสัดกิาร 

(งบเทศบาล)

93,900 46,800  - ด าเนินการจา้งลูกจา้งโครงการเพิม่ประสทิธภิาพการด าเนินงานพฒันาชมุชน เทศบาล

เมอืงทุ่งสง จ านวน 1 คน 

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ 

ตลุาคม 2559 - กนัยายน 2560)

6.3 จา้งเหมาจดัเก็บขอ้มูลพื้นฐานใน

เขตเทศบาลเมอืงทุง่สง

กองสวสัดกิาร 

(งบเทศบาล)

93,900 46,800  - ด าเนินการจา้งเหมาจดัเก็บขอ้มลูพื้นฐานในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง จ านวน 1 

คน

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ 

ตลุาคม 2559 - กนัยายน 2560)

6
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่วำงไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำง

กำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำย

เหตผุลต่อคณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

แนวทำงกำรพฒันำที่ 2  พฒันำศกัยภำพบคุลำกรใหมี้ควำมรูแ้ละทกัษะในกำรท ำงำนเฉพำะดำ้นและท ำงำนเป็นทีมที่มีประสิทธิภำพและยกระดบัคุณภำพกำรบริหำรจดักำรแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิตำมหลกัธรรมำภบิำลผ่ำนเกณฑก์ำรบริหำรจดักำรที่ดี

6.4 เพิม่ประสทิธิภาพการจดัเก็บ

ขอ้มูลสารสนเทศของกองวชิาการและ

แผนงาน

กองวชิาการฯ 

(งบเทศบาล)

94,200 54,000  - ด าเนินจา้งเหมาเอกชนจ านวน  1  คนรวบรวมขอ้มลู วเิคราะหข์อ้มลู 

ประมวลผลขอ้มลู/สงัเคราะหข์อ้มลูและจดัท าฐานขอ้มลูสารสนเทศของกอง

วชิาการและแผนงาน 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูมาในการวางแผนพฒันาเมอืงและองคก์ร

ผลกำรด ำเนินงำน

- ก าหนดขอบเขตและราคากลางจา้งทีป่รึกษา (ก.ย.59)

- ประชมุคณะกรรมการ ฯ ก าหนดขอบเขต ฯ   (ก.ย.59)

- จา้งเหมาเอกชน จ านวน 1 คน  จดัเก็บขอ้มลู 

 - ผลการจดัเก็บขอ้มลู ต ัง้แต่ ตลุาคม 2559 - กมุภาพนัธ ์2560 จ านวน 8 เรื่อง

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ 

ตลุาคม 2559 - กนัยายน 2560)

7 โครงการอบรมเชิงปฏบิตักิารเพือ่จดัท า

แผนพฒันาทอ้งถิน่แบบบูรณาการ

 - กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิตักิารจดัท า

แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.

2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ 2560

กองวชิาการฯ 

(งบเทศบาล)

100,000 59,719  - ด าเนินการจดักิจกรรมอบรมเชิงปฏบิตักิารจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 

(พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ 2560 ระหวา่งวนัที ่13-14 ตลุาคม 

2559

 ณ หอ้งประชุมเทศบาลเมอืงทุง่สง 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรู ้และทกัษะทีจ่  าเป็นการจดัท า

แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 

ผลกำรด ำเนินงำน

 - จดัอบรมเชิงปฏบิตักิารจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 ใหก้บัพนกังานเทศบาลและพนกังานจา้ง

เป้าหมายจ านวน 100 คน มผูีเ้ขา้ร่วมรบัการอบรม 109 บรรลุเป้าหมายที่

วางไว ้

 - ระดบัความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ  คิดเป็นรอ้ยละ 83.53 

ด าเนินการแลว้เสร็จ
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่ใช ้

ด ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่วำงไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำง

กำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำย

เหตผุลต่อคณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

แนวทำงกำรพฒันำที่ 2  พฒันำศกัยภำพบคุลำกรใหมี้ควำมรูแ้ละทกัษะในกำรท ำงำนเฉพำะดำ้นและท ำงำนเป็นทีมที่มีประสิทธิภำพและยกระดบัคุณภำพกำรบริหำรจดักำรแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิตำมหลกัธรรมำภบิำลผ่ำนเกณฑก์ำรบริหำรจดักำรที่ดี

13 โครงการจา้งทีป่รึกษาพฒันาระบบ

ใหบ้ริการประชาชนของเทศบาลเมอืง

ทุง่สง

ส านกัปลดัฯ 

(งบเทศบาล)

250,000  -  - อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ 

ตลุาคม 2559 - กนัยายน 2560)
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้

ไวห้ลงัโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่วำงไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำง

กำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำย

เหตผุลต่อคณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

1 โครงการจา้งทีป่รึกษา การจดัการความรูเ้พือ่

พฒันาเครือขา่ยการสือ่สารองคก์ร

งาน

ประชาสมัพนัธฯ์ 

(งบเทศบาล)

กองวชิาการ ฯ

500,000  - ด าเนินการจดัการความรูแ้ละพฒันาเครือขา่ยการสือ่สารของเทศบาลเมอืงทุ่งสง

 ท ัง้ภาคผูป้ฏบิตังิานดา้นวชิาชพีสือ่และภาคผูบ้ริหาร สมาชกิสภาเทศบาล 

พนกังานเทศบาล และมกีารลงมอืปฏบิตักิารสือ่สารในรูปแบบการผลติสปอตวทิยุ

 ด าเนินการระหวา่งเดอืนมกราคม-สงิหาคม 2560 จ านวน 8 เดอืน

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ศึกษาสภาพปญัหาและความตอ้งการการจดัการความรูน้ ามาพฒันาองคก์ร

2. เพือ่ใหม้กีารก าหนดแผนงานการจดัการความรูแ้ละการจดัการความรูพ้ฒันา

เครือขา่ยการสือ่สารของเทศบาล เช่น ภาคผูน้ าชมุชนและประชาชน ผูบ้ริหาร 

สมาชกิสภาเทศบาลฯ และพนกังานเทศบาล

3. เพือ่ฝึกปฏบิตักิารสือ่สารองคก์รของบคุลากรในรูปแบบการผลติสปอตวทิยุ 

การแถลงขา่ว และการจดัท าหนงัสอืพมิพเ์ฉพาะกจิ

4. เพือ่ประเมนิผลการด าเนินการจดัการความรูพ้ฒันาเครือขา่ยการสือ่สารองคก์ร

ของเทศบาลเมอืงทุ่งสงทกุภาคส่วน

ผลกำรด ำเนินงำน

 - จดักจิกรรมประชมุเครือขา่ยเพือ่แลกเปลีย่นเรียนรูร้ะหวา่งกนัในประเดน็ที่

เกี่ยวขอ้งกบัการสือ่สารองคก์รภาควชิาชพีสือ่ จ านวน 1 ครัง้

 - ภาคผูน้ าชมุชนและประชาชน จ านวน 2 ครัง้

 - พนกังานเทศบาลจ านวน 2 ครัง้

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 

2559 - กนัยายน 2560)

กำรตดิตำมและประเมินผลแผนพฒันำเทศบำลเมืองทุ่งสง  ประจ ำปี  2560

ภำยใตยุ้ทธศำสตรท์ี่  4 ปรบัปรุงและพฒันำกำรบริหำรจดักำรองคก์รเทศบำลและองคก์รชุมชนสูก่ำรบริหำรจดักำรที่ดีโดยทกุภำคีมีส่วนร่วมแบบบูรณำกำรรองรบัควำมเปลี่ยนแปลงสูเ่ทศบำลอจัฉริยะ

แนวทำงกำรพฒันำที่ 3  ปรบัปรุงและพฒันำระบบกำรสื่อสำรเพื่อกำรพฒันำงำนและพฒันำชุมชนใหมี้ประสิทธิภำพ และลดขัน้ตอนปฏิบตัิงำน
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้

ไวห้ลงัโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่วำงไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำง

กำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำย

เหตผุลต่อคณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

แนวทำงกำรพฒันำที่ 3  ปรบัปรุงและพฒันำระบบกำรสื่อสำรเพื่อกำรพฒันำงำนและพฒันำชุมชนใหมี้ประสิทธิภำพ และลดขัน้ตอนปฏิบตัิงำน

2 โครงการศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการจดัซื้อ

จดัจา้งของ อปท.ระดบัอ าเภอทุง่สง

กองคลงั

 (งบเทศบาล)

30,000  - ด าเนินการอุดหนุนอบต.นาหลวงเสนในการปรบัปรุง ศูนยข์อ้มูลข่าวสาร

ระดบัอ าเภอทุง่สงจา้งเจา้หนา้ทีป่ระจ าศูนยฯ์ และซื้ออุปกรณ์เครื่องมอื

เครื่องใชป้ระจ าศูนย์

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหเ้กิดความโปร่งใส ตรวจสอบไดใ้นการจดัซื้อจดัจา้งทกุข ัน้ตอนและ

เป็นไปตามนโยบายของรฐับาล ประเทศไทยใสสะอาด และประกาศ คสช .

ฉบบัที ่104/2557

ด าเนินการในไตรมาส 3
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้

ไวห้ลงัโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่วำง

ไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำยเหตผุล

ต่อคณะกรรมกำรประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได ้

1 โครงการเทศบาลพบประชาชนเพือ่บริการ

และพฒันา

กองสวสัดกิารฯ 

(งบเทศบาล)

        20,000   -     -    ยงัไม่ไดด้  าเนินการ

ด าเนินการในไตรมาส 3

2 โครงการเทศบาลพบสภาชุมชนเมอืงเพือ่

สรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน

กองสวสัดกิาร ฯ

 (งบเทศบาล)

40,000 9,000   - ด าเนินการจดัประชุมเพือ่ปรึกษาหารือ การพฒันาโครงสรา้งข ัน้

พื้นฐาน ปญัหาต่างๆ  ในชุมชน เพือ่ประสานกบัคณะผูบ้ริหารเทศบาล

เมอืงทุง่สง ไดร้บัทราบปญัหาและไดน้ าปญัหาไปประชุมในสภาเทศบาล

 เพือ่แกไ้ขปญัหาใหเ้ป็นรูปธรรม ซึง่ไดม้กีารด าเนินการท ัง้ 12 ครัง้ 

ดงัต่อไปน้ี 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหป้ระชาชนในชุมชนไดแ้ลกเปลีย่นเรียนรู ้เสนอแนะปญัหา 

และแนวทางการแกไ้ขของชุมชน

2. เพือ่ใหบ้ริการดา้นต่างๆ แก่ประชาชนในชุมชน

ผลด ำเนินกำร

ครัง้ที ่1 ณ ชุมชนบา้นนาเหนือ

ครัง้ที ่2 ณ ชุมชนเขาปรีดี

คร ัง้ที ่3 ณ ชุมชนทุง่สง-นาบอน

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 2559

 - กนัยายน 2560)

กำรตดิตำมและประเมินผลแผนพฒันำเทศบำลเมืองทุ่งสง  ประจ ำปี  2560

ภำยใตยุ้ทธศำสตรท์ี่  4 ปรบัปรุงและพฒันำกำรบริหำรจดักำรองคก์รเทศบำลและองคก์รชุมชนสูก่ำรบริหำรจดักำรที่ดีโดยทกุภำคีมีส่วนร่วมแบบบูรณำกำรรองรบัควำมเปลี่ยนแปลงสูเ่ทศบำลอจัฉริยะ

แนวทำงกำรพฒันำที่ 4  พฒันำระบบบริกำรทกุกระบวนงำนบริกำรของเทศบำลโดยส่งเสริมใหป้ระชำชนมีส่วนร่วมอย่ำงเขม้แข็ง
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้

ไวห้ลงัโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่วำง

ไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำยเหตผุล

ต่อคณะกรรมกำรประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได ้

แนวทำงกำรพฒันำที่ 4  พฒันำระบบบริกำรทกุกระบวนงำนบริกำรของเทศบำลโดยส่งเสริมใหป้ระชำชนมีส่วนร่วมอย่ำงเขม้แข็ง

3 โครงการจา้งทีป่รึกษาวจิยัและประเมนิผล

ความพงึพอใจของประชาชน

กองวชิาการฯ 

(งบเทศบาล)

140,000 ยงัไม่เบกิจ่าย  - ด าเนินการจา้งทีป่รึกษาวจิยัและประเมนิผลความพงึพอใจของ

ประชาชนทีม่ต่ีอเทศบาลเมอืงทุง่สง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 

2559 ระยะเวลาด าเนินการต ัง้แต่เดอืนตลุาคม 2559  ถงึ เมษายน 60

ผลกำรด ำเนินงำน

- ก าหนดขอบเขตและราคากลางจา้งทีป่รึกษา (ต.ค.59)

- ประชุมคณะกรรมการ ฯ ก าหนดขอบเขต ฯ  (ต.ค.59)

- สรรหาทีป่รึกษา    โดยจา้งวทิยาลยัเทคโนโลยภีาคใต ้ (เอสเทค)  

เป็นทีป่รึกษา  สญัญาจา้งลงวนัที ่ 29  พฤศจกิายน  2559  ซึง่ขณะน้ี

วทิยาลยัเทคโนโลยภีาคใต ้(เอสเทค)  ก าลงัด าเนินการตามขอบเขต

งานทีเ่ทศบาลเมอืง ทุง่สงก าหนด  โดยด าเนินการเป็นระยะเวลา  5  

เดอืน สญัญาสิ้นสุด  27  เมษายน 2560  

อยู่ระหวา่งการด าเนินงาน

โดยด าเนินการเป็นระยะเวลา  5  เดอืน 

สญัญาสิ้นสุด  27  เมษายน 2560
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้

ไวห้ลงัโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่วำง

ไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำยเหตผุลต่อ

คณะกรรมกำรประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได ้

แนวทำงกำรพฒันำที่ 5  เพิ่มประสิทธิภำพและพฒันำกำรจดัเก็บรำยไดข้องเทศบำลใหค้รบถว้น ท ัว่ถึง และเป็นธรรม

1 โครงการจา้งเหมาเอกชนเพือ่ปฏบิตังิานใน

การจดัเก็บรายได ้

กองคลงั

(งบเทศบาล)

552,000 230,000  - ด าเนินการจา้งเหมาเอกชน 5 ราย  ต ัง้แต่ 1 ตลุาคม 2559 - 30 

กนัยายน 2560 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหเ้ทศบาลมรีายไดเ้พิม่ขึ้นสามารถน าเงนิไปใชจ่้ายในโครงการ

ต่างๆ ไดแ้ละเพิม่ประสทิธิภาพในการจดัเก็บรายได ้

ผลกำรด ำเนินงำน

 - เทศบาลมรีายไดเ้พิม่ขึ้น

 - เทศบาลลดภาระค่าใชจ่้ายดา้นบริหารงานบคุคล

 - เทศบาลสามารถจดัเก็บค่าเช่าแผงขายของในตลาดสด ค่ารกัษา

ความสะอาด และค่าธรรมเนียมต่างๆ ไดค้รบถว้น

 - เทศบาลสามารถน าไปวางแผนพฒันาเพือ่บริหารทอ้งถิน่ไดอ้ย่างมี

ประสทิธิภาพ

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 2559 -

 กนัยายน 2560)

2 โครงการจา้งเหมาเจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มูล

โปรแกรมแผนทีภ่าษแีละทะเบยีนทรพัยส์นิ 

(LTAX 3000)

กองคลงั

(งบเทศบาล)

552,000 45,000  - ด าเนินการจา้งเหมาเจา้หนา้ที ่จ านวน 1 คน  ต ัง้แต่ 1 ตลุาคม 2559

 - 30 กนัยายน 2560 

วตัถปุระสงค ์

1.เพือ่บนัทกึขอ้มูลโปรแกรม LTAX 3000 แลว้เสร็จครบถว้นและ

สามารถน าฐานขอ้มูลไปใชใ้นการจดัเก็บภาษไีดอ้ย่างครบถว้น

ผลกำรด ำเนินงำน

 - เทศบาลเมอืงทุง่สงบนัทกึขอ้มูลโปแกรมแผนทีภ่าษแีละทะเบยีน

ทรพัยส์นิ LTAX 3000แลว้เสร็จและสามารถน าไปใชเ้ป็นเครื่องมอืใน

การจดัเก็บภาษแีละเพิม่ประสทิธิภาพในการจดัเก็บรายไดท้ ัว่ถงึ

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 2559 -

 กนัยายน 2560)

กำรตดิตำมและประเมินผลแผนพฒันำเทศบำลเมืองทุ่งสง  ประจ ำปี  2560

ภำยใตยุ้ทธศำสตรท์ี่  4 ปรบัปรุงและพฒันำกำรบริหำรจดักำรองคก์รเทศบำลและองคก์รชุมชนสูก่ำรบริหำรจดักำรที่ดีโดยทกุภำคีมีส่วนร่วมแบบบูรณำกำรรองรบัควำมเปลี่ยนแปลงสูเ่ทศบำลอจัฉริยะ
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้

ไวห้ลงัโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่วำง

ไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำยเหตผุลต่อ

คณะกรรมกำรประเมินผลและรำยงำนสภำ

เทศบำล ฯได ้

แนวทำงกำรพฒันำที่ 5  เพิ่มประสิทธิภำพและพฒันำกำรจดัเก็บรำยไดข้องเทศบำลใหค้รบถว้น ท ัว่ถึง และเป็นธรรม

3 โครงการจา้งเหมาเจา้หนา้บริการขอ้มูลแผน

ทีภ่าษแีละทะเบยีนทรพัยส์นิ

กองคลงั

(งบเทศบาล)

93,900 45,000  - ด าเนินการจา้งเหมาเจา้หนา้ทีใ่หบ้ริการขอ้มูลแผนทีภ่าษแีละ

ทะเบยีนทรพัยส์นิ จ านวน 1 คน  ต ัง้แต่ 1 ตลุาคม 2559 - 30 

กนัยายน 2560 

วตัถปุระสงค ์

1.เพือ่บริการขอ้มูลแผนทีภ่าษแีละทะเบยีนทรพัยส์นิใหป้ระชาชนในเขต

เทศบาลและประชาชนท ัว่ไปเขา้ใจอย่างถูกตอ้ง

ผลกำรด ำเนินงำน

 - สามารถใหบ้ริการขอ้มูลแผนทีภ่าษไีดอ้ย่างต่อเน่ือง

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ตลุาคม 2559 -

 กนัยายน 2560)
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำย

ที่วำงไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุ

ข ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำย

เหตผุลต่อคณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

1 โครงการจดัประชุมประชาคม กองวชิาการฯ 

(งบเทศบาล)

         300,000         157,820  - ด าเนินการจดัประชุมประชาคมเมอืงทุง่สง เมือ่วนัที ่25 ตลุาคม

 2559 ณ อาคารอเนกประสงคโ์รงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่จดัประชุมประชาคมเมอืงทุง่สงร่วมกบัคณะกรรมการ

องคก์รแผนพฒันาเทศบาลทกุคณะ

2. เพือ่ร่วมวางแผนพฒันาเทศบาล และเลอืกคณะกรรมการ

จดัท าแผนพฒันาฯ ร่วมระดมความคิดเหน็ทบทวนยุทธศาสตร์

การพฒันา และจดัท าแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ.2561-2564)

ผลกำรด ำเนินงำน

 - จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมประชาคม 511 คน

- ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ในครัง้น้ี คิดเป็นรอ้ยละ

72.25 อยู่ในระดบัมาก

ด าเนินการแลว้เสร็จ

2 โครงการส่งเสริมกระบวนการมส่ีวนร่วม

ดา้นประชาธิปไตย

ส านกัปลดัฯ (งบ

เทศบาล)

          15,000   -    -  ยงัไม่ไดด้  าเนินงาน

3 โครงการจดังานวนัเทศบาล ส านกัปลดัฯ (งบ

เทศบาล)

          50,000   -    -  ยงัไม่ไดด้  าเนินงาน

ด าเนินการในวนัที ่24 เมษายน 2560 

เน่ืองจากวนัที ่24 เมษายน เป็นวนัเทศบาล

ประจ าทกุปี

กำรตดิตำมและประเมินผลแผนพฒันำเทศบำลเมืองทุ่งสง  ประจ ำปี  2560

ภำยใตยุ้ทธศำสตรท์ี่  4 ปรบัปรุงและพฒันำกำรบริหำรจดักำรองคก์รเทศบำลและองคก์รชุมชนสูก่ำรบริหำรจดักำรที่ดีโดยทกุภำคีมีส่วนร่วมแบบบูรณำกำรรองรบัควำมเปลี่ยนแปลงสูเ่ทศบำลอจัฉริยะ

แนวทำงกำรพฒันำที่ 6  ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองกำรบริหำรสูก่ำรพฒันำเมืองอย่ำงย ัง่ยืน
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำย

ที่วำงไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุ

ข ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำย

เหตผุลต่อคณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

แนวทำงกำรพฒันำที่ 6  ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองกำรบริหำรสูก่ำรพฒันำเมืองอย่ำงย ัง่ยืน

4 โครงการด าเนินการเลอืกต ัง้ ส านกัปลดัฯ (งบ

เทศบาล)

          50,000   -    -  ไม่ไดด้  าเนินการ

เน่ืองจากอยู่ในช่วงรกัษาการ คสช.

5 โครงการประชุมประชาคมชุมชน กองสวสัดกิาร 

(งบเทศบาล)

         500,000         126,418  - ด าเนินการจดัประชุมประชาคมชุมชน เมือ่เดอืนตลุาคม 2559

 ณ ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมอืงทุง่สง

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่จดัประชุมประชาคมชุมชนในการน าเสนอขอ้มูลน ามาใชใ้น

การพฒันา ตามความตอ้งการของประชาชน และน าขอ้มูลหรือ

ปญัหาไปก าหนดโครงการ/กิจกรรม

2. เพือ่สรา้งกระบวนการมส่ีวนร่วมในการจดัท าแผนพฒันาสีปี่

ผลกำรด ำเนินงำน

 - ผูเ้ขา้ร่วมประชมุมคีวามรูถ้งึความจ าเป็นและหนา้ทีข่องตน ในการเสนอ

ปญัหาความตอ้งการการร่วมมอืในการพฒันาเมอืง

 - ประชาชนในชมุชนไดร้บัประโยชนจ์ากการพฒันาเมอืง ซึง่ไดจ้ดัท าขึ้น

อยา่งมคุีณภาพ เกดิประโยชนสู์งสุด ส่งผลใหคุ้ณภาพชวีติของประชาชนใน

ชมุชนดขีึ้น

ด าเนินการแลว้เสร็จ
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

 งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำย

ที่วำงไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุ

ข ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำย

เหตผุลต่อคณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

แนวทำงกำรพฒันำที่ 7 ปรบัปรุงและพฒันำเครื่องมือเครื่องใชแ้ละสถำนที่ปฏิบตัิงำน

1 โครงกำรสรรหำเครื่องมือ เครื่องใชแ้ละ

สถำนที่ของเทศบำลเมืองทุง่สงเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภำพในกำรปฏิบตัิงำน

10,028,870         -              -              1,433,380      สรรหาเครื่องมอื เครื่องใชแ้ละสถานทีข่องเทศบาลเมอืงทุง่สงเพือ่

เพิม่ประสทิธิภาพในการปฏบิตังิาน ดงัน้ี

อยู่ระหวา่งการด าเนินงาน

แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป

1.1 เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ส านกัปลดั

(งบเทศบาล)

37,000             37,000          - จดัซื้อเครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 30,000 บทียูี 

จ านวน 1 เครื่อง

ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.2 เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังาน

ประมวลผล แบบที ่1

ส านกัปลดั

(งบเทศบาล)

22,000             22,000           - จดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผล แบบที ่1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 18.5 น้ิว) จ านวน 1  เครื่อง 

ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.3 เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิด

เลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า

ส านกัปลดั

(งบเทศบาล)

9,600               9,600           - จดัซื้อเครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED 

ขาวด า จ านวน 1 เครื่อง 

ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.4 เครื่องส ารองไฟฟ้า ส านกัปลดั

(งบเทศบาล)

3,200               2,300           - ค่าจดัซื้อเครืองส ารองไฟ  ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.5 เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ กองวชิาการฯ

(งบเทศบาล)

84,000             79,600          - จดัซื้อ เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

จ านวน 4 เครื่อง เพือ่ใชใ้น 

      - งานนิตกิาร 1 เครื่อง

      - งานวางแผนฯ 1 เครื่อง

      - งานวจิยัฯ 1 เครื่อง

      - งานงบประมาณ 1 เครื่อง

ด าเนินการแลว้เสร็จ

กำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำเทศบำลเมืองทุง่สง  ประจ ำปี  2560

ภำยใตยุ้ทธศำสตรท์ี่  4 ปรบัปรุงและพฒันำกำรบริหำรจดักำรองคก์รเทศบำลและองคก์รชุมชนสูก่ำรบริหำรจดักำรที่ดีโดยทกุภำคีมีส่วนร่วมแบบบูรณำกำรรองรบัควำมเปลี่ยนแปลงสูเ่ทศบำลอจัฉริยะ
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

 งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำย

ที่วำงไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุ

ข ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำย

เหตผุลต่อคณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

แนวทำงกำรพฒันำที่ 7 ปรบัปรุงและพฒันำเครื่องมือเครื่องใชแ้ละสถำนที่ปฏิบตัิงำน

1.6 เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังาน

ประมวลผล แบบที ่1

กองวชิาการฯ

(งบเทศบาล)

44,000             43,800          - จดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผล แบบที ่1  

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 18.5 น้ิว) จ านวน 2 เครื่อง เพือ่ใชใ้นงาน

     - งานนิตกิาร 1 เครื่อง

     - งานวจิยัประเมนิผล 1 เครื่อง

ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.7 เครื่องส ารองไฟฟ้า กองวชิาการฯ

(งบเทศบาล)

6,400               4,980           - จดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผล แบบที ่1  

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 18.5 น้ิว) จ านวน 2  เครื่อง

ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.8 เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังาน

ประมวลผล แบบที ่1

กองคลงั

(งบเทศบาล)

44,000             21,500          - จดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผล แบบที ่1  

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 18.5 น้ิว)

ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.9 เครื่องพมิพช์นิด Dot Matrix 

Printer แบบแคร่ยาว

กองคลงั

(งบเทศบาล)

23,000             

1.10 เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED

 ขาวด า (30 หนา้/นาท)ี

กองคลงั

(งบเทศบาล)

7,900               6,900           - จดัซื้อเครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า (30 หนา้/

นาท)ี จ านวน 1 เครื่อง

ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.11 เครื่องส ารองไฟฟ้า กองคลงั

(งบเทศบาล)

12,800             9,200           - จดัซื้อเครืองส ารองไฟขนาด 850 VA จ านวน 4 เครื่อง ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.12 เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังาน

ประมวลผล แบบที ่1

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

22,000             21,500          - จดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผล แบบที ่1  

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 18.5 น้ิว)

ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.13 เครื่องส ารองไฟฟ้า กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

3,200               2,300           - จดัซื้อเครืองส ารองไฟขนาด 850 VA จ านวน 1 เครื่อง ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.14 เครื่องพมิพส์ าเน าระบบดจิติอล ร.ร.โคกสะทอ้น

(งบเทศบาล)

90,000             90,000          - จดัซื้อเครื่องพมิพส์ าเน าระบบดจิติอล จ านวน 1 เครื่อง  ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.15 เตยีงนอน 2 ชัน้ กองการศึกษา

(งบอุดหนุน)

975,000            930,000         - จดัซื้อเตยีงนอนไม ้2 ชัน้ ขนาด 3 ฟตุ มขีนาดไม่นอ้ยกวา่ 

กวา้ง 96 ซ.ม.x ยาว 189 ซ.ม.x สูง 160 ซ.ม.) จ านวน 150 ชุด 

ด าเนินการแลว้เสร็จ
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

 งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำย

ที่วำงไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุ

ข ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำย

เหตผุลต่อคณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

แนวทำงกำรพฒันำที่ 7 ปรบัปรุงและพฒันำเครื่องมือเครื่องใชแ้ละสถำนที่ปฏิบตัิงำน

1.16 เครื่องพน่หมอกควนั กองสาธารณสุข

(งบเทศบาล)

59,000             59,000          - จดัซื้อเครื่องพน่หมอกควนั จ านวน 1 เครื่อง  ใชส้า้หรบัการ

ก าจดัแมลงและศตัรูพชืทางการ เกษตร การฆ่าเชื้อโรค หรือ การ

ป้องกนัก าจดัแมลง ซึง่เป็นพาหะน าโรค เช่น ยุง แมลง เป็นตน้

ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.17 โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) กองสาธารณสุข

(งบเทศบาล)

17,000             

1.18 เครื่องช ัง่น า้หนกัวเิคราะหไ์ขมนั กองสาธารณสุข

(งบเทศบาล)

7,900               

1.19 เครื่องวดัความดนัโลหติ กองสาธารณสุข

(งบเทศบาล)

3,800               

1.20 เครื่องวดัระดบัออกซเิจนในเลอืด กองสาธารณสุข

(งบเทศบาล)

8,000               

1.21 เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังาน

ประมวลผล แบบที ่1

กองสาธารณสุข

(งบเทศบาล)

22,000             21,500          - จดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผล แบบที ่1  

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 18.5 น้ิว)

ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.22 เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED

 ขาวด า แบบ Network แบบที ่1

กองสาธารณสุข

(งบเทศบาล)

7,900               7,900           - จดัซื้อเครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า (30 หนา้/

นาท)ี จ านวน 1 เครื่อง

ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.23 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA กองสาธารณสุข

(งบเทศบาล)

3,200               2,300           - จดัซื้อเครืองส ารองไฟขนาด 850 VA จ านวน 1 เครื่อง ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.24 เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน กองสาธารณสุข

(งบเทศบาล)

26,000             

1.25 ตูเ้ก็บเอกสาร กองสาธารณสุข

(งบเทศบาล)

15,000             

1.26 โตะ๊ท างาน กองสาธารณสุข

(งบเทศบาล)

5,000               

1.27 รถจกัรยานยนต์ กองสาธารณสุข

(งบเทศบาล)

489,600            
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

 งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำย

ที่วำงไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุ

ข ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำย

เหตผุลต่อคณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

แนวทำงกำรพฒันำที่ 7 ปรบัปรุงและพฒันำเครื่องมือเครื่องใชแ้ละสถำนที่ปฏิบตัิงำน

1.28 รถยนต์ กองสาธารณสุข

(งบเทศบาล)

430,000            

1.29 ตูเ้หลก็เก็บเอกสาร กองสวสัดกิาร

(งบเทศบาล)

5,000               

1.30 โตะ๊บญัชีเหลก็ พรอ้มเกา้อี้

ส  านกังาน

กองสวสัดกิาร

(งบเทศบาล)

31,500             

1.31 เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังาน

ประมวลผล แบบที ่1

กองสวสัดกิาร

(งบเทศบาล)

22,000             21,500          - จดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผล แบบที ่1  

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 18.5 น้ิว)

ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.32 เครื่องส ารองไฟฟ้า กองสวสัดกิาร

(งบเทศบาล)

6,400               4,600           - จดัซื้อเครืองส ารองไฟขนาด 850 VA จ านวน 2 เครื่อง ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.33 เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED

 ขาวด า

กองสวสัดกิาร

(งบเทศบาล)

7,900               6,900           - จดัซื้อเครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า (30 หนา้/

นาท)ี จ านวน 1 เครื่อง

ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.34 เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED

 ขาวด า

กองสวสัดกิาร

(งบเทศบาล)

16,000             

1.35 เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ส านกัปลดั

(งบเทศบาล)

174,000            

1.36 ชุดเครื่องเสยีง ส านกัปลดั

(งบเทศบาล)

216,000            

1.37 ชุดเครื่องเสยีงเคลือ่นที ่(ล าโพง

พกพา)

ส านกัปลดั

(งบเทศบาล)

36,900             

1.37 จดัซื้อเครื่องช ัง่ทองและเพชร กองคลงั

(งบเทศบาล)

36,000             

2 ค่าปรบัปรุงหอ้งปฏบิตังิานเพือ่บริการผู ้

เสยีภาษแีละประชาชนท ัว่ไปของกองคลงั

กองช่าง

(กองคลงั)

120,000            
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

 งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำย

ที่วำงไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุ

ข ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำย

เหตผุลต่อคณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

แนวทำงกำรพฒันำที่ 7 ปรบัปรุงและพฒันำเครื่องมือเครื่องใชแ้ละสถำนที่ปฏิบตัิงำน

3 ค่าปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และ

อาคารประกอบ โรงเรียนในสงักดั

เทศบาลเมอืงทุง่สง

โรงเรียนสงักดั

เทศบาล

กองการศึกษา

(งบอุดหนุน)

1,200,000          

4 ชุดศูนย ์วทิยาศาสตรป์ฏบิตักิาร โรงเรียนกีฬา

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

5,516,170          

5 เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังาน

ประมวลผล แบบที ่2

ส านกัปลดั

สถานธนานุบาล

(งบเทศบาล)

29,000             29,000          - จดัซื้อเครื่องคอมพวิเตรส์  าหรบังานประมวลผล แบบที่2 ขนาด

จอ ไม่นอ้ยกวา่ 18.5 น้ิว จ านวน 4 เครื่อง ส าหรบัใชใ้น

ด าเนินการแลว้เสร็จ

6 เครื่องส ารองไฟขนาด 800 VA/480 W ส านกัปลดั

สถานธนานุบาล

(งบเทศบาล)

9,600               

7 เครื่องพมิพช์นิเลเซอร/์ชนิด lED ขาวด า

แบบ Network แบบที ่1

ส านกัปลดั

สถานธนานุบาล

(งบเทศบาล)

16,000             

8 อุปกรณ์กระจายสญัญณ (L2Seitech) 

ขนาด 16 ช่อง

ส านกัปลดั

สถานธนานุบาล

(งบเทศบาล)

2,300               

9 เครื่องพมิพช์นิด Dot Matrix Printer 

แบบแคร่ยาว

ส านกัปลดั

สถานธนานุบาล

(งบเทศบาล)

23,000             

10 เครื่องพมิพช์นิด Dot Matrix Printer 

แบบแคร่ส ัน้

ส านกัปลดั

สถานธนานุบาล

(งบเทศบาล)

44,000             
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

 งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำย

ที่วำงไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบุ

ข ัน้ตอนที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำย

เหตผุลต่อคณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

แนวทำงกำรพฒันำที่ 7 ปรบัปรุงและพฒันำเครื่องมือเครื่องใชแ้ละสถำนที่ปฏิบตัิงำน

11 ชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบั

เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ข่าย (Server) ที่

มลีขิสทิธิ์ถูกตอ้งตามกฎหมาย

ส านกัปลดั

สถานธนานุบาล

(งบเทศบาล)

20,000             

12 ชุดโปรแกรมจดัการส านกังานทีม่ ี

ลขิสทิธิ์ถูกตอ้งตามกฎหมาย

ส านกัปลดั

สถานธนานุบาล

(งบเทศบาล)

11,000             

13 ชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบั

เครื่องคอมพวิเตอรแ์ละเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์น๊ตบุค๊แบบสทิธิการใชง้าน

ประเภทตดิต ัง้มาจากโรงงาน (OEM)ทีม่ี

ลขิสทิธิ์ถูกตอ้งตามกฎหมาย

ส านกัปลดั

สถานธนานุบาล

(งบเทศบาล)

7,600               
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่วำง

ไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำย

เหตผุลต่อคณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

1  โครงการจดัเก็บขอ้มูล จปฐ. กองสวสัดกิารฯ 

(งบเทศบาล)

5,000  -  - อยู่ระหวา่งการด าเนินงาน

ด าเนินการไตรมาส 3

2 โครงการเลอืกต ัง้คณะกรรมการ กองสวสัดกิารฯ 

(งบเทศบาล)

5,000  -  - ยงัไม่ไดด้  าเนินการเน่ืองกจากไม่มกีารหมด

วาระ

กำรตดิตำมและประเมินผลแผนพฒันำเทศบำลเมืองทุ่งสง  ประจ ำปี  2560

ภำยใตยุ้ทธศำสตรท์ี่  4 ปรบัปรุงและพฒันำกำรบริหำรจดักำรองคก์รเทศบำลและองคก์รชุมชนสูก่ำรบริหำรจดักำรที่ดีโดยทกุภำคีมีส่วนร่วมแบบบูรณำกำรรองรบัควำมเปลี่ยนแปลงสูเ่ทศบำลอจัฉริยะ

แนวทำงกำรพฒันำที่ 8  ส่งเสริมองคก์รชุมชน (อบช.) ทกุองคก์ำรบริหำรชุมชน/กลุม่ต่ำง ๆ ใหมี้ส่วนร่วมในกำรพฒันำเมืองอย่ำงเขม้แข็งและบูรณำกำรควำมร่วมมือจำกทกุภำคส่วน
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ล ำดบั

โครงกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพฒันำสำมปี 

ประจ ำปี  2560

หน่วยงำน

ด ำเนินกำร

งบประมำณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมำณที่

ใชด้ ำเนินกำร

ผลส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำร ตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่วำง

ไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต ุกรณีมีกำรโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในกำรโอนดว้ย  เพื่ออธิบำย

เหตผุลต่อคณะกรรมกำรประเมินผลและ

รำยงำนสภำเทศบำล ฯได ้

กำรตดิตำมและประเมินผลแผนพฒันำเทศบำลเมืองทุ่งสง  ประจ ำปี  2560

ภำยใตยุ้ทธศำสตรท์ี่  4 ปรบัปรุงและพฒันำกำรบริหำรจดักำรองคก์รเทศบำลและองคก์รชุมชนสูก่ำรบริหำรจดักำรที่ดีโดยทกุภำคีมีส่วนร่วมแบบบูรณำกำรรองรบัควำมเปลี่ยนแปลงสูเ่ทศบำลอจัฉริยะ

3 โครงการจา้งเหมาเจา้หนา้ทีร่กัษาความ

สะอาดสถานทีร่าชการสถานีขนส่งย่อย

เทศบาลเมอืงทุง่สง

กองคลงั 

(งบเทศบาล)

187,000 77,000  - ด าเนินการจา้งเหมาเจา้หนา้ทีร่กัษาความสะอาดสถานทีร่าชการสถานีขนส่งยอ่ย

เทศบาลเมอืงทุ่งสง  จ านวน 3 คน ต ัง้แต่วนัที ่1 ตลุาคม 2559 - 30 กนัยายน 

2560 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ดูแลรกัษาความสะอาดภายในสถานีขนส่งยอ่ยเทศบาลเมอืงทุ่งสงใหม้ี

ความสะอาด สวยงามและเป็นระเบยีบเรียบรอ้ย

ผลกำรด ำเนินงำน

 - สถานีขนส่งยอ่ย สะอาด ถกูสุขลกัษณะผูใ้ชบ้ริการไดร้บัความประทบัใจใน

การใชบ้ริการ 

 - ประชาชนและพนกังานขบัรถโดยสารมคีวามพงึพอใจ

ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ

4 โครงการจา้งเหมาเจา้หนา้ทีร่กัษาความ

ปลอดภยัสถานทีร่าชการสถานทีข่นส่งย่อย

เทศบาลเมอืงทุง่สง

กองคลงั 

(งบเทศบาล)

324,000 135,000  - ด าเนินการจา้งเหมาเจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยัสถานทีข่นส่งยอ่ยเทศบาล

เมอืงทุ่งสง จ านวน 3 คน  ต ัง้แต่วนัที ่1 ตลุาคม 2559 - 30 กนัยายน 2560 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ดูแลความปลอดภยัในดา้นทรพัยส์นิของทางราชการ ไมใ่หสู้ญหาย 

ใหบ้ริการจดัระเบยีบความเรียบรอ้ย อ านวยความสะดวกของรถยนตโ์ดยสาร

ประจ าทางในสถานีขนส่งยอ่ย

ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ
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