
ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

1 โครงการจ้างเหมาเอกชนบนัทกึข้อมูล
โปรแกรมระบบบญัชีคอมพวิเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ (e-laas)

กองคลัง
(งบเทศบาล)

540,000 355,354.84  - ด าเนินการบนัทกึข้อมูลโปรแกรมระบบบญัชีคอมพวิเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ (e-laas) ด าเนินการเปน็ระยะเวลา 1
ป ีต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - วันที่ 30 กันยายน 2560 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใหเ้ทศบาลเมืองทุ่งสงสามารถบนัทกึข้อมูลเข้าฐานข้อมูล
โปรแกรมระบบบญัชีคอมพวิเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
(e-laas) ได้ครบถ้วนในทกุระบบย่อย
2. เทศบาลเมืองทุ่งสงสามารถใช้ข้อมูลในระบบประกอบการ
ใหบ้ริการประชาชนด้านข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างรวดเร็ว และ
ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลในการวางแผน บริหารด้านการบริหาร
การคลัง และด้านอืน่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้
 - เทศบาลมีฐานข้อมูลถูกต้อง สามารถใช้งานบนระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ผลการด าเนินงาน
1. จ้างเหมาเอกชน 5 ราย เพื่อปฏิบติังานบนัทกึข้อมูลเข้า
ฐานข้อมูลในระบบบญัชีคอมพวิเตอร์ของ อปท. (e-laas) ครบทกุ
ระบบย่อย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ด าเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี  2560
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทกุภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและเพ่ือการบริการประชาชนของเทศบาลและของชุมชนใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกในการใช้ประโยชน์
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 

ฯได้

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และหน่วยงานในสังกัดเทศบาล
เมืองทุ่งสง

450,650       640           451,290      333,440         - พัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยงานในสังกดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง ดังนี้ ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.1 อบรมเพิ่มศักยภาพแก่บคุลากร
อบรมเชิงปฏิบติังานแนวใหม่ของ
ข้าราชการ/พนักงานส่วนทอ้งถิน่ ใน
ระบบจ าแนกต าแหน่งเปน็ประเภท
ตามลักษณะของงาน (ระบบแทง่)

ส านักปลัดฯ 
(งบเทศบาล)

       300,000     192,330.70  - ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบติังานแนวใหม่ของข้าราชการ/พนักงาน
ส่วนทอ้งถิน่ ในระบบจ าแนกต าแหน่งเปน็ประเภทตามลักษณะของ
งาน (ระบบแทง่) เมื่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2559 และ 6 
ธันวาคม 2559 ณ หอ้งประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรมได้รับการพฒันาความรู้ทางวิชาการ
เกีย่วกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบติังานของ
พนักงานส่วนทอ้งถิน่ในระบบจ าแนกต าแหน่งเปน็ประเภทและสาย
งานตามลักษณะงาน (ระบบแทง่)
2. เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับ
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบติัเกีย่วกับการเล่ือนขัน้เงินเดือน
พนักงานส่วนทอ้งถิน่ในระบบจ าแนกต าแหน่งเปน็ประเภทและสาย
งานตามลักษณะงาน (ระบบแทง่)
3. เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบติัในการก าหนดผลสัมฤทธ์ิ
ของงาน ตัวชี้วัดความส าเร็จก าหนดค่าเปา้หมาย และเกณฑ์การให้
คะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบติังาน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี  2560
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทกุภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ

แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม้ีความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะด้านและท างานเป็นทมีที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิต์ามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหาร
จัดการที่ดี1
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 

ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม้ีความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะด้านและท างานเป็นทมีที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิต์ามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหาร
จัดการที่ดี ผลการด าเนินงาน

1. ด าเนินการจัดอบรมฯ จ านวน 2 คร้ัง ดังนี้
ครัง้ที่ 1 อบรมหลักการประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงาน
เทศบาล/ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างแนวใหม่ เมื่อวันที่ 12-13 
พฤศจิกายน 2559 ณ หอ้งประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง ผู้เข้ารับการ
อบรม จ านวน  160 คน
ครัง้ที่ 2 อบรมเชิงปฏิบติัการโดยแบง่กลุ่มตามประเภทต าแหน่ง
สายงาน เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ณ หอ้งประชุมเทศบาลเมือง
ทุ่งสง ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน  160 คน
2. จากการประเมินความรู้ การทดสอบก่อนและหลังการอบรม โดย
ใช้แบบทดสอบจ านวน 10 ข้อ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจ ก่อนการฝึกอบรม ผู้เข้ารับอบรมมีความรู้ความเข้าใจ 
คิดเปน็ร้อยะล 86.58 หลังการฝึกอบรม คิดเปน็ร้อยละ 98.87 ใน
การอบรมคร้ังนี้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการ
ปฏิบติังานแนวใหม่ฯ เพิ่มมากขึน้ และสามารถน าไปปฏิบติังานได้
อย่างมีคุณภาพมากย่ิงขึน้ต่อไป
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 

ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม้ีความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะด้านและท างานเป็นทมีที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิต์ามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหาร
จัดการที่ดี 1.2 อบรมใหค้วามรู้ระเบยีบ

ปฏิบติังานอย่างโปร่งใสเพื่อ
เสริมสร้างหลักธรรมาภิบาล

กองวิชาการฯ          40,000           29,821  -  ด าเนินการจัดอบรมใหค้วามรู้ความเข้าใจในพระราชบญัญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อใหป้ระชาชนทั่วไปและบคุลากรของเทศบาลเมืองทุ่งสงมี
ความรู้ความเข้าใจในพระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540
2. เพื่อใหป้ระชาชนทั่วไปและบคุลากรของเทศบาลเมืองทุ่งสง
สามารถรับรู้และเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนตามที่
พระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก าหนด 
ตลอดจนสามารถปฏิบติัหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังพระราชบญัญัติฯ และเปน็ไปในทศิทาง
เดียวกัน
ผลการด าเนินงาน
1. ผู้เข้ารับการอบรมในคร้ังนี้ จ านวน 101 เกินเปา้หมายที่ต้ังไว้ 
2. จากการประเมินความรู้ : การทดสอบก่อนและหลังการอบรม 
โดยใช้แบบทดสอบ จ านวน 10 ข้อ พบว่า
 - ก่อนการฝึกอบรม  ผู้ตอบแบบทดสอบก่อนการอบรมโครงการ
อบรมใหค้วามรู้ระเบยีบปฏิบติังานอย่างโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างหลัก
ธรรมาภิบาลที่ดี

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 

ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม้ีความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะด้านและท างานเป็นทมีที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิต์ามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหาร
จัดการที่ดี  กิจกรรม อบรมใหค้วามรู้ความเข้าใจในพระราชบญัญัติข้อมูล

ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จ านวน 101 คน คิดเปน็ร้อยละ 
65.35
  - หลังการฝึกอบรม  ผู้ตอบแบบทดสอบหลังการอบรมโครงการ
อบรมใหค้วามรู้ระเบยีบปฏิบติังานอย่างโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างหลัก
ธรรมาภิบาลที่ดี กิจกรรม อบรมใหค้วามรู้ความเข้าใจใน
พระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จ านวน 101 
คน คิดเปน็ร้อยละ 91.08
ผลการประเมินความรู้ : ก่อนการอบรมและหลังการอบรมมีผล
แตกต่างกัน แสดงใหเ้หน็ว่าผู้เข้ารับการอบรม หลังได้รับความรู้
จากการอบรมโครงการอบรมใหค้วามรูร้ะเบียบปฏิบัติงานอย่าง
โปร่งใส เพ่ือเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลที่ดี กิจกรรม อบรมให้
ความรูค้วามเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
 พ.ศ.2540 ในครัง้น้ี มีความรูเ้พ่ิมมากข้ึนและสามารถน าไป
ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพมากยิง่ข้ึนต่อไป
3. ผลการประเมินความพงึพอใจต่อการจัดการอบรมในคร้ังนี้ 
ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ด้านเนื้อหาวิชาการ 
1. จากการเข้าร่วมโครงการ ทา่นมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับ 
พระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพยีงใด 
ค่าเฉล่ีย 4.31 อยู่ในระดับ มาก
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 

ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม้ีความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะด้านและท างานเป็นทมีที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิต์ามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหาร
จัดการที่ดี 2. จากการเข้าร่วมโครงการ ทา่นคิดว่าประชาชนทั่วไปและ

บคุลากรของเทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถรับรู้และเข้าใจในสิทธิและ
หน้าที่ของตนตามที่พระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 ก าหนด ตลอดจนสามารถปฏิบติัหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ตรง
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังพระราชบญัญัติฯ และเปน็ไปใน
ทศิทางเดียวกันเพยีงใด ค่าเฉล่ีย 4.11 อยู่ในระดับ มาก
3. จากการเข้าร่วมโครงการ ทา่นคิดว่าประชาชนทั่วไปและ
บคุลากรของเทศบาลเมืองทุ่งสง มีความรู้ ความเข้าใจใน
พระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพยีงใด 
ค่าเฉล่ีย 4.11 อยู่ในระดับ มาก
 -  ความคิดเหน็เก่ียวกับภาพรวมด้านวิทยากร
๑. การตอบค าถามชัดเจน ตรงประเด็น เข้าใจ ค่าเฉล่ีย ๔.73 อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด
 2. เทคนิคการน าเสนอ และส่ือการสอนน่าสนใจ ค่าเฉล่ีย ๔.63 อยู่
ในระดับ มากที่สุด
 3. สอดแทรกเนื้อหาสาระ หรือประสบการณ์อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกับ
เร่ืองที่บรรยายได้อย่างเหมาะสม  ค่าเฉล่ีย 4.63 อยู่ในระดับ มาก
ที่สุด
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 

ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม้ีความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะด้านและท างานเป็นทมีที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิต์ามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหาร
จัดการที่ดี  4. เอกสารประกอบค าบรรยาย ค่าเฉล่ีย 4.61 อยู่ในระดับ มากที่สุด

 5. การรักษาเวลาในการบรรยาย/ตรงต่อเวลา ค่าเฉล่ีย 4.59 อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด
 6. การจัดล าดับเนื้อหาวิชาเชื่อมโยงกันเหมาะสมและเปน็ปจัจุบนั 
ค่าเฉล่ีย 4.53 อยู่ในระดับ มากที่สุด
 7. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ใหเ้ปน็ที่เข้าใจง่าย 
ค่าเฉล่ีย 4.31 อยู่ในระดับ มาก
 8. การสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน ค่าเฉล่ีย 4.28 อยู่ใน
ระดับ มาก
 9. การแต่งกาย บคุลิกภาพที่ดี น่าเชื่อถือและมีการแสดงออกที่
เหมาะสม ค่าเฉล่ีย 4.11 อยู่ในระดับ มาก
10. ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของวิทยากร ค่าเฉล่ีย 
4.11 อยู่ในระดับ มาก
 - ด้านความพึงพอใจของการบริหารจัดการและสถานที่ 
1. ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสมหรือไม่ ค่าเฉล่ีย
 4.48 อยู่ในระดับ มาก
2. อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีเหมาะสม
เพยีงพอแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ หรือไม่ ค่าเฉล่ีย 4.39 อยู่ในระดับ 
มาก
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 

ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม้ีความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะด้านและท างานเป็นทมีที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิต์ามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหาร
จัดการที่ดี 3. สถานที่ในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสมหรือไม่ ค่าเฉล่ีย 

4.35 อยู่ในระดับ มาก
4. การประสานงานและการใหบ้ริการของเจ้าหน้าที่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ ค่าเฉล่ีย 4.23 อยู่ในระดับ มาก
5. โสตทศันูปกรณ์มีความทนัสมัยเหมาะสมกับการอบรมหรือไม่  
ค่าเฉล่ีย 4.17 อยู่ในระดับ มาก
 -ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่มีต่อการจัดกิจกรรมในครัง้น้ี เพ่ือน าไป
พัฒนาในครัง้ต่อไป
 1. มีเนื้อหา สาระดี
 2. ระยะเวลาในการอบรมน้อยเกินไป การอบรมโดยประมาณควร
มีระยะเวลา 2 วัน
 3. เปน็โครงการที่ท าใหผู้้เข้าอบรมได้เพิ่มพนูความรู้ดีมาก
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในครัง้น้ี  คิดเป็นร้อยละ 
86.40
นายเนติรัช  พนัสอัมพร วิทยากรจากส านักงานคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ บรรยายใหค้วามรูเ้ก่ียวกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราการ พ.ศ.2540
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 

ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม้ีความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะด้านและท างานเป็นทมีที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิต์ามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหาร
จัดการที่ดี1.3  กิจกรรมอบรมด้านการ

ประเมินผล (อบรมเชิงปฏิบติัการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบติั
ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี  ประจ าปี
 2559  และจัดท าค ารับรองการ
ปฏิบติัราชการเทศบาลเมืองทุ่งสง  
ประจ าป ี2560)

กองวิชาการฯ
 (งบเทศบาล)

         80,000           79,998  - ใหค้วามรู้ตามตัวชี้วัดแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่  (Local Performance Assessment:LPA)  
 (สถ-อปท) ประจ าป ี 2560  และฝึกปฏิบติัการประเมินผลและ
รายงานผลตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ ฯ ประจ าป ี 2559  
ของแต่ละกอง/ฝ่าย/งาน ระหว่างวันที่  15  – 19  พฤษภาคม  
2560 ณ หอ้งประชุม (เล็ก)เทศบาลเมืองทุ่งสง และ ในวันที่25  
พฤษภาคม 2560  ณ  หอ้งประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพฒันาบคุลากรด้านการประเมินผลและการรายงานผลการ
ปฏิบติัราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองที่
ดี และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบติังานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. พื่อใหค้วามรู้เกีย่วกับตัวชี้วัดตามแบบประเมินประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่(Local Performance 
Assessment:LPA)   (สถ-อปท) ประจ าป ี 2560
ผลการด าเนินงาน
 -  วันที่  15  พ.ค.2560  ฝึกปฏิบติัฯส านักปลัดเทศบาล
-  วันที่  16  พ.ค. 2560  ฝึกปฏิบติัฯกองคลัง

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 

ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม้ีความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะด้านและท างานเป็นทมีที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิต์ามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหาร
จัดการที่ดี  - วันที่ 17  พ.ค. 2560 ฝึกปฏิบติัฯกองสาธารณสุขฯ และกอง

วิชาการ ฯ
 - วันที่ 18 พ.ค. 2560 ฝึกปฏิบติัฯกองสวัสดิการสังคม และกอง
การศึกษา
 - วันที่  19  พ.ค. 2560  ฝึกปฏิบติัฯกองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล
 -  วันที่ 25 พ.ค.2560  แต่ละกลุ่มน าเสนอผลการฝึกปฏิบติัและ
รายงานผลการประเมินการ ปฏิบติัราชการใหผู้้บริหารทอ้งถิน่ทราบ
  
 -  สรุปคะแนนผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ  
ประจ าป ี2559 โดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติัราชการ  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีของเทศบาล
เมืองทุ่งสง ดังนี้
1. ภารกิจกองต่าง ๆ  ที่เกีย่วข้อง  มีตัวชี้วัดทั่วไป  จ านวน  22  
ตัวชี้วัด  คะแนนประเมินตัวชี้วัดที่ต้ังไว้  110 คะแนน B14ผลการ
ประเมินคณะกรรมการฯ  ได้คะแนน 85 คะแนน   คิดเปน็ร้อยละ  
77.27
2..  ภารกิจส านักปลัดเทศบาล มีตัวชี้วัดทั่วไป  จ านวน  45  
ตัวชี้วัด  คะแนนประเมินตัวชี้วัดที่ต้ังไว้  225 คะแนน ผลการ
ประเมินคณะกรรมการฯ  ได้คะแนน  211 คะแนน   คิดเปน็ร้อยละ
  93.78
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 

ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม้ีความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะด้านและท างานเป็นทมีที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิต์ามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหาร
จัดการที่ดี 3.ภารกิจกองการศึกษา มีตัวชี้วัดทั่วไป  จ านวน  17  ตัวชี้วัด  

คะแนนประเมินตัวชี้วัดที่ต้ังไว้  85 คะแนน ผลการประเมินคณะ
กรรมการฯ  ได้คะแนน 68  คะแนน   คิดเปน็ร้อยละ  80.00
4. ภารกิจกองวิชาการและแผนงาน มีตัวชี้วัดทั่วไป  จ านวน 14 
ตัวชี้วัด  คะแนนประเมินตัวชี้วัดที่ต้ังไว้  70 คะแนน ผลการ
ประเมินคณะกรรมการฯ  ได้คะแนน 70 คะแนน  คิดเปน็ร้อยละ  
100
5. ภารกิจกองคลัง มีตัวชี้วัดทั่วไป  จ านวน   32  ตัวชี้วัด  คะแนน
ประเมินตัวชี้วัดที่ต้ังไว้ 160 คะแนน ผลการประเมินคณะ
กรรมการฯ  ได้คะแนน  133 คะแนน   คิดเปน็ร้อยละ  83.13
6.ภารกิจกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม มีตัวชี้วัดทั่วไป  จ านวน  
12  ตัวชี้วัด  คะแนนประเมินตัวชี้วัดที่ต้ังไว้ 60 คะแนน ผลการ
ประเมินคณะกรรมการฯ  ได้คะแนน 56 คะแนน   คิดเปน็ร้อยละ  
93.33
7. ภารกิจกองสวัสดิการสังคม มีตัวชี้วัดทั่วไป  จ านวน  11  ตัวชี้วัด
  คะแนนประเมินตัวชี้วัดที่ต้ังไว้ 55 คะแนน ผลการประเมินคณะ
กรรมการฯ  ได้คะแนน  49 คะแนน   คิดเปน็ร้อยละ  89.09
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 

ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม้ีความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะด้านและท างานเป็นทมีที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิต์ามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหาร
จัดการที่ดี 8.ภารกิจกองช่าง มีตัวชี้วัดทั่วไป  จ านวน  11  ตัวชี้วัด  คะแนน

ประเมินตัวชี้วัดที่ต้ังไว้ 55 คะแนน ผลการประเมินคณะกรรมการฯ 
 ได้คะแนน 51 คะแนน   คิดเปน็ร้อยละ  92.73
9.ภารกิจกองช่างสุขาภิบาล มีตัวชี้วัดทั่วไป  จ านวน  4  ตัวชี้วัด  
คะแนนประเมินตัวชี้วัดที่ต้ังไว้  20 คะแนน ผลการประเมินคณะ
กรรมการฯ  ได้คะแนน 20 คะแนน   คิดเปน็ร้อยละ 100
สรุปภารกิจตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ มีตัวชี้วัดทั้งส้ิน  
จ านวน  168 ตัวชี้วัด คะแนนประเมินตัวชี้วัดที่ต้ังไว้ 840 คะแนน 
ผลการประเมินคณะกรรมการฯ ได้คะแนน 743 คะแนน คิดเปน็
ร้อยละ 88.45
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 

ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม้ีความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะด้านและท างานเป็นทมีที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิต์ามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหาร
จัดการที่ดี1.4 กิจกรรมพฒันาองค์ความรู้ 

ศาสตร์พระมหากษตัริย์ ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง และ
การพฒันาตามแนวพระราชด าริ

ส านักปลัด
กองการ
เจ้าหน้าที่

(งบเทศบาล)

         30,650 640         31,290           31,290  - ด าเนินการจัดอบรมพฒันาองค์ความรู้ ศาสตร์พระมหากษตัริย์ 
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง และการพฒันาตามแนว
พระราชด าริ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ หอ้งราชาวดี สวน
พฤกษาสิรินธร เทศบาลเมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใหพ้นักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง และ
ชุมชนของเทศบาลเมืองทุ่งสงได้รับการพฒันาความรู้ และความ
เข้าใจ ตลอดจนแลกเปล่ียนเรียนรู้หลักการและประสบการณ์
ในทางปฏิบติัเกีย่วกับการพฒันาตามแนวพระราชด าริ และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงใหเ้ปน็ประโยชน์ต่อตนเอง และ
ชุมชนต่อไป
 2.เพื่อเสริมสร้างและพฒันาเครือข่ายการเรียนรู้ และการ
ขับเคล่ือนการพฒันาตามแนวพระราชด าริ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง ในเขตชุมชนเทศบาล ระหว่างพนักงานเทศบาล
 พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างด้วยกัน และกับชุมชน 
ผู้ปฏิบติังานในภาคส่วนอืน่ๆ
 3. เพื่อเทดิทนู และพทิกัษรั์กษาสถาบนัพระมหากษตัริย์
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 

ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม้ีความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะด้านและท างานเป็นทมีที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิต์ามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหาร
จัดการที่ดี ผลการด าเนินงาน

1. ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 515 คน บรรยายโดย ดร.สุเมธ ตันติ
เวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพฒันา
2. ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพนูความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจน อย่าง
เปน็องค์รวมในหลักการพฒันาตามแนวพระราชด าริ และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงตลอดจนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ประสบการณ์ในทางปฏิบติัเกีย่วกับการพฒันาตามแนวพระราชด าริ
 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงที่จะได้น าไปประยุกต์ใช้ให้
เปน็รูปธรรม ซ่ึงจะเกิดประโยชน์ต่อตนเอง และชุมชน
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 

ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม้ีความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะด้านและท างานเป็นทมีที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิต์ามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหาร
จัดการที่ดี 3.มีการส่งเสริมและพฒันาเครือข่ายการเรียนรู้ใหเ้พิ่มขึน้ และ

สามารถขับเคล่ือนการพฒันาตามแนวพระราชด าริและเผยแพร่
ขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ระหว่างพนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างด้วยกัน และกับชุมชน 
ผู้ปฏิบติังานในภาคส่วนอืน่ๆ ใหก้ว้างขึน้
4..  สถาบนัพระมหากษตัริย์ได้รับการยกย่องเทดิทนู และมี
เครือข่ายในการพทิกัษรั์กษาสถาบนัพระมหากษตัริย์ ซ่ึงเปน็ศูนย์
รวมจิตใจของคนไทย
5. ความพงึพอใจของผู้เข้ารับการอบรม
 -  ความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
เพยีงใด ค่าเฉล่ีย 4.65 อยู่ในระดับ มากที่สุด
 - ความรู้ ความเข้าใจใน การพฒันาตามแนวพระราชด าริเพยีงใด 
ค่าเฉล่ีย 4.57 อยู่ในระดับ มากที่สุด
 - จากการเข้าร่วมโครงการ ทา่นคิดว่าเปน็การเทดิทนู และพทิกัษ์
รักษาสถาบนัพระมหากษตัริย์เพยีงใด ค่าเฉล่ีย 4.54 อยู่ในระดับ 
มากที่สุด
 - ได้รับการพฒันาความรู้ และความเข้าใจ ตลอดจนแลกเปล่ียน
เรียนรู้หลักการและประสบการณ์ในทางปฏิบติัเกีย่วกับการพฒันา
ตามแนวพระราชด าริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงให้
เปน็ประโยชน์ต่อตนเอง และชุมชนต่อไป เพยีงใด ค่าเฉล่ีย 4.48 
อยู่ในระดับ มาก
 - จากการเข้าร่วมโครงการ ทา่นคิดว่าเปน็การเสริมสร้างและพฒันา
เครือข่ายการเรียนรู้ การขับเคล่ือนการพฒันาตามแนวพระราชด าริ
 และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงในเขตชุมชนเทศบาล ระหว่าง
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างด้วยกัน และ
กับชุมชน ผู้ปฏิบติังานในภาคส่วนอืน่ๆ เพยีงใด ค่าเฉล่ีย 4.33 อยู่
ในระดับ มาก
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 

ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม้ีความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะด้านและท างานเป็นทมีที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิต์ามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหาร
จัดการที่ดี2 โครงการฝึกอบรมและทศันศึกษาดู

งานของผู้น าชุมชนและสมาชิกสภา
องค์กรชุมชนที่เกีย่วข้อง

กองสวัสดิการ
 (งบเทศบาล)

1,000,000 213,900 1,213,900.00       1,110,349  -ด าเนินการจัด -จัดฝึกอบรม ในวันที่ 21 เมษายน 2560และ ทัศน
ศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 25 – 28 เมษายน 2560 จัดฝึกอบรม ณ ห้อง
ประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง และทัศนศึกษาดูงาน ภาคกลางและภาคใต้ 
ประกอบด้วย จังหวัดสุราษฏร์ธานี ,ชุมพร ,ประจวบคีรีขันธ์ ,เพชรบุรี ,
นครปฐม
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสแสดงออกซ่ึงความ
จงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
 2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นประโยชน์แก่ประชาชน
 3. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เห็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมในการน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประกอบอาชีพและด าเนิน
ชีวิตประจ าวันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีย่ิงขึ้น
ผลการด าเนินงาน
 - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
1. จากการที่ท่านเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าการเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช เป็นประโยชน์แก่ประชาชนเพียงใด ค่าเฉล่ีย 4.83 อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 

ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม้ีความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะด้านและท างานเป็นทมีที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิต์ามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหาร
จัดการที่ดี 2. จากการที่ท่านเข้ารับฟังการบรรยาย ท่านมีความรู้ ความเข้าใจใน

หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา” เพียงใด ค่าเฉล่ีย 4.83 อยู่ในระดับ มากที่สุด
3. จากการที่ท่านเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าประชาชนในพื้นที่ได้เห็น
ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการประกอบอาชีพและด าเนินชีวิตประจ าวัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้ดีย่ิงขึ้นเพียงใด ค่าเฉล่ีย 4.80 อยู่ในระดับ มากที่สุด
4. จากการที่ท่านเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าเป็นการสนับสนุนให้
ประชาชนในพื้นที่ ได้มีโอกาสแสดงออกซ่ึงความจงรักภักดี และส านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้เพียงใด ค่าเฉล่ีย 4.76 
อยู่ในระดับ มากที่สุด
5. จากการที่ท่านเข้ารับฟังการบรรยาย ท่านมีความรู้ ความเข้าใจใน
เร่ืองแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพียงใด ค่าเฉล่ีย 4.72 อยู่
ในระดับ มากที่สุด
6. จากการที่ท่านได้เรียนรู้โครงการต่าง ๆ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ท่านมีความรู้ 
ความเข้าใจเพียงใด ค่าเฉล่ีย 4.71 อยู่ในระดับ มากที่สุด
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 

ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม้ีความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะด้านและท างานเป็นทมีที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิต์ามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหาร
จัดการที่ดี  - ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีต่อการจัดกิจกรรมในคร้ังนี้ เพื่อน าไปพัฒนาใน

คร้ังต่อไป
 1. ควรมีระเบียบ ความพร้อมเพรียงในการจัดประชุมและมีการ
ด าเนินงานให้ล่ืนไหลย่ิงกว่านี้
 2. ได้ความรู้ดีมาก สาระดี
 3. อยากจะให้มีการจัดระเบียบ ระบบ อบรมเหมือนทุก ๆ ปี อย่างนี้ 
อยากจะให้มีเพื่อเพิ่มศักยภาพของแต่ละคน อยากให้มีทุกปีค่ะ
 4. เป็นโครงการที่ดีมาก วิทยากรเก่ง
 - สรุปความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ทั้ง 2 ช่วงเวลา
 1. การฝึกอบรม วันที่ 22 เมษายน 2560 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.80 อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด
2.  การทัศนศึกษาดูงาน วันที่ 25 – 28 เมษายน 2560 มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.69 อยู่ในระดับ มากที่สุด
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ในครั้งน้ี  คิดเป็นร้อยละ 
94.86
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 

ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม้ีความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะด้านและท างานเป็นทมีที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิต์ามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหาร
จัดการที่ดี3 โครงการเพิ่มศักยภาพบคุลากรเพื่อ

พฒันาการติดตามแลประเมินผล
แผนพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสง

กองวิชาการฯ
 (งบเทศบาล)

80,000           34,510  - ด าเนินการจัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนเพิ่มคุณภาพการ
จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปี 2560
 วันที่ 16 , 22 และ 28 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมเล็กและห้อง
ประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มทักษะแก่บุคลากรของเทศบาล ในการจัดท ารายงานการ
ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา
2.  เพื่อนิเทศและติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
ทุ่งสง การเขียนรายงานผลโครงการ/กิจกรรม ได้ถูกต้อง
ผลการด าเนินงาน
1. จัดอบรมได้ครบถ้วนตามแผนที่ก าหนด จ านวน 3 วัน จ านวน 1 
ส านัก 7 กอง 
 - 16 มีนาคม 2560 กองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
ทุ่งสง
- 22 มีนาคม 2560  กองช่าง   กองช่างสุขาภิบาล  กองสาธารณสุขฯ  
และ กองสวัสดิการสังคม
 - 28 มีนาคม 2560  กองส านักปลัดเทศบาล  กองวิชาการและแผนงาน 
และ กองคลัง 
2. มีผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 101 คน 

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 

ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม้ีความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะด้านและท างานเป็นทมีที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิต์ามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหาร
จัดการที่ดี 3. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการจัดท ารายงาน

การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพฒันาเทศบาลเมือง
ทุ่งสง และการเขียนรายงานผลโครงการ/กิจกรรม ได้ถูกต้อง
4. จากการสรุปผลการวิเคราะหโ์ครงการทั้ง 3 คร้ัง ในการด าเนิน
โครงการปรากฏว่าผู้เข้าร่วมโครงการ มีความคิดเหน็ในภาพรวม 
ค่าเฉล่ีย เทา่กับ 4.02 อยู่ในระดับ มาก โดยสามารถเรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อยได้ดังนี้    
1. คร้ังที่ 3 วันที่ 28 มีนาคม 2560 มีค่าเฉล่ียเทา่กับ 4.21 อยู่ใน
ระดับ มาก
2. คร้ังที่ 2 วันที่ 22 มีนาคม 2560 มีค่าเฉล่ียเทา่กับ 4.11 อยู่ใน
ระดับ มาก
3. คร้ังที่ 1 วันที่ 16 มีนาคม 2560 มีค่าเฉล่ียเทา่กับ 3.74 อยู่ใน
ระดับ มาก
สรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในครัง้น้ี  คิดเป็น
ร้อยละ 80.40
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 

ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม้ีความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะด้านและท างานเป็นทมีที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิต์ามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหาร
จัดการที่ดี4 โครงการพฒันาศักยภาพองค์กร

แม่บา้น เทศบาลเมืองทุ่งสง
กองสวัสดิการ
 (งบเทศบาล)

50,000 50,000  - ด าเนินการพฒันาศักยภาพองค์กรแม่บา้น เทศบาลเมืองทุ่งสง 
ระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม 2560 ณ หอ้งประชุมเมืองทุ่งสง , 
จังหวัดพงังา และจังหวัดภูเก็ต
วัตถุประสงค์  
1. เพื่ออบรมและพฒันาศักยภาพองค์กรแม่บา้นเทศบาลเมืองทุ่งสง
ใหม้ีศักยภาพ
2. เพื่อร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และศึกษาดูงานน ามาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง
ผลการด าเนินงาน
1. ศึกษาดูงานงานการรวมกลุ่มแม่บา้น การบริหารจัดการร้านค้า 
เศรษฐกิจพอเพยีงเพื่อใหอ้งค์กรแม่บา้นได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้
2. ศึกษาดูงานกองแม่ของแผ่นดิน ณ เทศบาลเมืองปา่ตอง การ
บริหารจัดการและการด าเนินงาน เพื่อน าใช้ประโยชน์ในการบริหาร
จัดกการกองทนุแม่ของแผ่นดินเทศบาลเมืองทุ่งสง

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 

ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม้ีความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะด้านและท างานเป็นทมีที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิต์ามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหาร
จัดการที่ดี5 โครงการจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล 

ส ารวจข้อมูลภาคสนามโครงการ/
กิจกรรมส าคัญของเทศบาลเมืองทุ่งสง
 ประจ าปงีบประมาณ 2560

กองวิชาการฯ
 (งบเทศบาล)

108,000 108,000  - จ้างเหมาเอกชน(บคุคล)  จ านวน   1 คน  จัดเก็บข้อมูล
ภาคสนามโครงการ/กิจกรรมส าคัญของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ประจ าปงีบประมาณ 2560 จ านวน 12 เดือน/งวด  ต้ังแต่เดือน 
ต.ค.2560 ถึง ก.ย.2560 อย่างน้อยเดือนละ 5 โครงการ/กิจกรรม 
รวมทั้งส้ิน 60 โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน
- ก าหนดขอบเขตและราคากลางจ้างที่ปรึกษา (ก.ย.59)
- ประชุมคณะกรรมการ ฯ ก าหนดขอบเขต ฯ   (ก.ย.59)
- จ้างเหมาเอกชน จ านวน 1 คน  จัดเก็บข้อมูลภาคสนาม
โครงการ/กิจกรรมส าคัญของเทศบาลเมือง   ทุ่งสง ประจ าปี
งบประมาณ 2560 จ านวน 12 เดือน/งวด  ขณะนี้ด าเนินการในช่วง
เดือน ต.ค.59 – เดือน ก.ย. 60  เดือนละ 5 โครงการ/กิจกรรม 
รวมทั้งส้ิน 60 โครงการ/กิจกรรม

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 

ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม้ีความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะด้านและท างานเป็นทมีที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิต์ามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหาร
จัดการที่ดีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการ

ประชาชน 
ส านักปลัดฯ 
(งบเทศบาล)

469,800 469,800  - ด าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพบริการประชาชน ด้านต่างๆ ดังนี้ ด าเนินการแล้วเสร็จ

6.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริการประชาชน

ส านักปลัดฯ 
(งบเทศบาล)

187,800 187,800  - ด าเนินการจ้างเหมาเอกชนเพื่อบริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ จ านวน 2 คน ระยะเวลาด าเนินโครงการ ต้ังแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2559 - วันที่ 30 กันยายน 2560 
วัตถุประสงค์
1. จ้างเหมาเอกชนเพื่อใหบ้ริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการกับ
เทศบาล เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย
ของผู้มารับบริการ 
ผลการด าเนินงาน 
 - จ้างเหมาเอกชน จ านวน 2 คน ใหบ้ริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการกับเทศบาล เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และ
ค่าใช้จ่ายของผู้มารับบริการ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

6.2 เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน
พฒันาชุมชน เทศบาลเมืองทุ่งสง

กองสวัสดิการ
 (งบเทศบาล)

93,900 93,900  - ด าเนินการจา้งลูกจา้งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานพัฒนาชมุชน
 เทศบาลเมอืงทุ่งสง จ านวน 1 คน ระหว่าง 1 ตุลาคม 2559 - 30 กนัยายน 
2560 
ผลการด าเนินงาน
1. จา้งเหมาเอกชน จ านวน ๑ คน ด าเนินการจดัประชมุคณะกรรมการ
องค์การบริหารสภาชมุชนเมอืงเทศบาลเมอืงทุ่งสงและผู้ที่เกี่ยวขอ้ง  ๑  เดือน
 / ๑ คร้ัง , สรุปปัญหาความต้องการของแต่ละชมุชน เพื่อแจง้ให้แต่ละ
หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการ , ติดตามผลด าเนินงานจากหน่วยงานนั้นๆ 
เพื่อแจง้ให้ชมุชนทราบ ตลอดจนสรุปรายงานการประชมุแต่ละคร้ังให้
ผู้บริหารทราบ
2. ชมุชนเมอืงแต่ละชมุชน ได้รับประโยชน์ ในการแกไ้ขปัญหาและความ
ต้องการได้อย่างทั่วถงึ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 

ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม้ีความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะด้านและท างานเป็นทมีที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิต์ามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหาร
จัดการที่ดี6.3 จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานใน

เขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
กองสวัสดิการ
 (งบเทศบาล)

93,900 93,900  - ด าเนินการจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
จ านวน 1 คน  ระหว่าง 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 
ผลการด าเนินงาน
1. ด าเนินการจ้างเหมาบุคคล  จ านวน 1  คน  ในการจัดเก็บ  บันทึก 
และประมวลผลข้อมูลชุมชนของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  
จ านวน  1 ชุมชน/เดือน  จ านวน  12  เดือน
2.ผลจากการจัดเก็บข้อมูลชุมชน  สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุง  
พัฒนา  และแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และ
ประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น
3. เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ
ชุมชนต่างๆ  ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  สามารถน าไปใช้ในการบริหาร
จัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ด าเนินการแล้วเสร็จ

6

C195



ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 

ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม้ีความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะด้านและท างานเป็นทมีที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิต์ามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหาร
จัดการที่ดี6.4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ

ข้อมูลสารสนเทศของกองวิชาการและ
แผนงาน

กองวิชาการฯ
 (งบเทศบาล)

94,200 94,200  - ด าเนินจ้างเหมาเอกชนจ านวน  1  คนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล/สังเคราะหข์้อมูลและจัดท าฐานข้อมูล
สารสนเทศของกองวิชาการและแผนงาน 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใหไ้ด้ข้อมูลมาในการวางแผนพฒันาเมืองและองค์กร
ผลการด าเนินงาน
- ก าหนดขอบเขตและราคากลางจ้างที่ปรึกษา (ก.ย.59)
- ประชุมคณะกรรมการ ฯ ก าหนดขอบเขต ฯ   (ก.ย.59)
- จ้างเหมาเอกชน จ านวน 1 คน  จัดเก็บข้อมูล 
-ผู้รับจ้างต้องด าเนินงานใหแ้ก่เทศบาลเมืองทุ่งสง  ดังนี้
 - รวบรวมข้อมูล/วิเคราะหข์้อมูล/ประมวลผลข้อมูล/สังเคราะห์
ข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลการ จัดเก็บข้อมูลจากกอง/ฝ่าย/งานของ
เทศบาล หรือหน่วยงานภายนอก ประชาชน ชุมชนหรือผู้ที่มีส่วน
เกีย่วข้องกับข้อมูลที่ต้องการแล้วน ามาวิเคราะห ์ ได้แก่ 
 1. บนัทกึข้อมูลแผนพฒันาสามปใีนระบบสารสนเทศเพื่อการ
วางแผนและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ (E-Plan)

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 

ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม้ีความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะด้านและท างานเป็นทมีที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิต์ามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหาร
จัดการที่ดี 2.วิเคราะหน์โยบายสาธารณะและแผนพฒันาที่เกีย่วข้องกับการ

วางแผนพฒันาเทศบาลพร้อมเปรียบเทยีบกับแผนพฒันาเทศบาลที่
ใช้อยู่ ว่าตอบ สนองนโยบายหรือไม่เพยีงใดอย่างไร และจัดท า
ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดท าแผนพฒันาเทศบาล
3. ส ารวจเอกสารงานวิจัย/ส ารวจงานวิจัยของเทศบาลที่ผ่านมา
ด้านการพฒันา ระบบการส่ือสารแก่ประชาชน
4. จัดเก็บส ารวจข้อมูลภาคสนามโดยทอดแบบสอบถามและบนัทกึ
ข้อมูลภาคสนามและบนัทกึ ข้อมูลประมวลผลความพงึพอใจในการ
ปฏิบติังานของบคุลากรเมืองทุ่งสง โดยใช้โปรแกรม SPSS และ
จัดท าข้อเสนอแนะเพื่อการจัดท าแผนพฒันาเทศบาล   
ถ ค่าถอดแบบสอบถามประเมินความพงึพอใจในการปฏิบติังาน
ของบคุลากร
- ค่าบนัทกึและประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS และ
อภิปรายผล สรุปข้อมูลการประเมินความพงึพอใจในการปฏิบติังาน
ของบคุลากรเทศบาลเมืองทุ่งสง
5. ส ารวจเอกสารงานวิจัย/ส ารวจงานวิจัยของเทศบาลที่ผ่านมาไม่
น้อยกว่า 5 เร่ืองดังนี้
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 

ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม้ีความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะด้านและท างานเป็นทมีที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิต์ามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหาร
จัดการที่ดี 5.1 ออกแบบ/รวบรวมข้อมูล/วิเคราะหข์้อมูล/ประมวลผลข้อมูล/

สังเคราะหข์้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลผลการวิจัยการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อการอนุรักษน์ิเวศวิทยาคลองทา่แพ (2 ฉบบั) และจัดท า
ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดท าแผนพฒันาเทศบาล
5.2 ออกแบบ/รวบรวมข้อมูล/วิเคราะหข์้อมูล/ประมวลผลข้อมูล/
สังเคราะหข์้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลผลการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนคนรักษน์้ าคลองทา่แพ และจัดท า
ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดท าแผนพฒันาเทศบาล
5.3 ออกแบบ/รวบรวมข้อมูล/วิเคราะหข์้อมูล/ประมวลผลข้อมูล/
สังเคราะหข์้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลผลการวิจัยชีววิทยาบาง
ประการของปลาพื้นถิน่คลองทา่แพ (2 ฉบบั)  พร้อมข้อเสนอแนะ
เพื่อการวางแผนพฒันาเทศบาล
6. ออกแบบ/รวบรวมข้อมูล/วิเคราะหข์้อมูล/ประมวลผลข้อมูล/
สังเคราะหข์้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลด้านการจัดการน้ าเสียของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง และจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อการจัดท า
แผนพฒันาเทศบาล
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 

ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม้ีความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะด้านและท างานเป็นทมีที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิต์ามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหาร
จัดการที่ดี 7.ออกแบบ/รวบรวมข้อมูล/วิเคราะหข์้อมูล/ประมวลผลข้อมูล/

สังเคราะหข์้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลการใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบงัคับใช้ ผลของการบงัคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึน้
ต่อการพฒันาทอ้งถิน่และจัดข้อเสนอแนะเพื่อการจัดท าแผนพฒันา
เทศบาล
8. ออกแบบ/รวบรวมข้อมูล/วิเคราะหข์้อมูล/ประมวลผลข้อมูล/
สังเคราะหข์้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลผลการประเมินผลความพงึ
พอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
(ประจ าป2ี555, 2557,2558) โดยสรุปผลเชิงเปรียบเทยีบ   และ
จัดท าข้อเสนอแนะเพื่อการจัดท าแผนพฒันาเทศบาล
9. ออกแบบ/รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล/ประมวลผลข้อมูล/
สังเคราะห์ข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลการจัดประชุมประชาคม  การจัด
ประชุมประชาคมชุมชน  การจัดประชุมการจัดท าผังและแผนชุมชน  
การจัดท าประชาคมแผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
เมืองทุ่งสง  การประชุมองค์การบริหารสภาชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง 
การประชุมผู้ปกครองของโรงเรียนในสังกัด  ปีการศึกษา 2559   หรือ
การประชุมภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  พร้อมสรุปเฉพาะ
ปัญหา/ความต้องการ/ข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมแต่ละคร้ัง  และ
จัดท าข้อเสนอแนะเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล

C199



ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 

ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม้ีความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะด้านและท างานเป็นทมีที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิต์ามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหาร
จัดการที่ดี 10. ออกแบบ/รวบรวมข้อมูล/วิเคราะหข์้อมูล/ประมวลผลข้อมูล/

สังเคราะหข์้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของภารกิจของประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง(ประจ าป ี2557,2558)
 โดยสรุปเชิงเปรียบเทยีบและจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อการจัดท า
แผนพฒันาเทศบาล
11. ออกแบบ/รวบรวมข้อมูล/วิเคราะหข์้อมูล/ประมวลผลข้อมูล/
สังเคราะหข์้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลผลการประเมินผลความคุ้มค่า
ของการใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองทุ่งสง  (ประจ าป ี
2557,2558) โดยสรุปเชิงเปรียบเทยีบและจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อ
การจัดท าแผนพฒันาเทศบาล
12. ส ารวจข้อมูล/รวบรวมข้อเสนอแนะ ข้อร้องทกุข์ ปญัหาความ
ต้องการของประชาชนใน www.tungsong.com มาวิเคราะหแ์ละ
จัดท าข้อมูลและจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อการจัดท าแผนพฒันา
เทศบาล
13. ออกแบบ/รวบรวมข้อมูล/วิเคราะหข์้อมูล/ประมวลผลข้อมูล/
สังเคราะหข์้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลผลการประเมินความพงึพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสงและ
จัดท าข้อเสนอแนะเพื่อการจัดท าแผนพฒันาเทศบาล

C200



ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 

ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม้ีความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะด้านและท างานเป็นทมีที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิต์ามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหาร
จัดการที่ดี 14. ออกแบบ/รวบรวมข้อมูล/วิเคราะหข์้อมูล/ประมวลผลข้อมูล/

สังเคราะหข์้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย (ประจ าป ี
2555,2556,2557,2558) และจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อการจัดท า
แผนพฒันาเทศบาล
15. ออกแบบ/รวบรวมข้อมูล/วิเคราะหข์้อมูล/ประมวลผลข้อมูล/
สังเคราะหข์้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลผลการประเมินโครงการ/
กิจกรรมส าคัญ และจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อการจัดท าแผนพฒันา
เทศบาล
16. ออกแบบ/รวบรวมข้อมูล/วิเคราะหข์้อมูล/ประมวลผลข้อมูล/
สังเคราะหข์้อมูลและจัดท าฐานข้อมูล ดังนี้
- ผลการจ้างที่ปรึกษาเสริมสร้างศักยภาพการด าเนินงานทาง
ส่ิงแวดล้อมของชุมชนและเทศบาลเมืองทุ่งสง  ตามแนวทางตัวชี้วัด
อาเซียนด้านส่ิงแวดล้อมที่ย่ังยืน  และจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อการ
จัดท าแผนพฒันาเทศบาล
- ข้อมูลส่ิงแวดล้อมพื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือส่ิงที่เกิดขึน้  การประดิษฐ์ที่มีผลต่อส่ิงแวดล้อม
และการพฒันา 

C201



ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 

ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม้ีความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะด้านและท างานเป็นทมีที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิต์ามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหาร
จัดการที่ดี  - ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า   และจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อการ

จัดท าแผนพฒันาเทศบาล
17. ออกแบบ/รวบรวมข้อมูล/วิเคราะหข์้อมูล/ประมวลผลข้อมูล/
สังเคราะหข์้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลด้านสาธารณสุข  และจัดท า
ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดท าแผนพฒันาเทศบาล
18. ออกแบบ/รวบรวมข้อมูล/วิเคราะหข์้อมูล/ประมวลผลข้อมูล/
สังเคราะหข์้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลพื้นฐาน บริเวณย่านการค้า
ของเทศบาล  และจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อการจัดท าแผนพฒันา
เทศบาล
19. ออกแบบ/รวบรวมข้อมูล/วิเคราะหข์้อมูล/ประมวลผลข้อมูล/
สังเคราะหข์้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลด้านข้อมูลพื้นฐานทั่วไป (ด้าน
ภารกิจทั่วไป) ทกุด้านของเทศบาล  จากแหล่งข้อมูล ITA ข้อมูล
กลาง (ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่) หรือข้อมูลจากฐานอืน่ๆ (ถ้าม)ี ข้อมูล
ปริมาณน้ าฝน  และจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อการจัดท าแผนพฒันา
เทศบาล 
20. ออกแบบ/รวบรวมขอ้มลู/วิเคราะห์ขอ้มลู/ประมวลผลขอ้มลู/สังเคราะห์
ขอ้มลูด้านการบริหารจดัการน้ าการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วมเมอืงทุ่งสง
 ต้ังแต่อดีตจนถงึปัจจบุัน G32ตลอดจนรวบรวมผลงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัพื้นที่
เมอืงทุ่งสง พร้อมรวบรวมเสนอแนะเพื่อการวางแผนพัฒนาเทศบาล

C202



ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 

ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม้ีความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะด้านและท างานเป็นทมีที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิต์ามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหาร
จัดการที่ดี7 โครงการจ้างเหมาดูแลระบบเคร่ือง

เสียงประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง
ส านักปลัดฯ 
(งบเทศบาล)

93,900 93,900           - ด าเนินการจ้างเหมาผู้ท าหน้าที่ควบคุมระบบเคร่ืองเสียง  จ านวน
 1 คน ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - วันที่ 30 กันยายน 2560 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อท าหน้าที่ควบคุมระบบเคร่ืองเสียง การบนัทกึเสียงการ
ประชุมต่างๆ ของเทศบาลและการประชุมอืน่ๆ ที่เกีย่วข้องกับหอ้ง
ประชุมของเทศบาล
2. เพื่อท าหน้าที่ดูแลบ ารุงรักษา เครืองเสียงในหอ้งประชุมใหอ้ยู่ใน
สภาพที่ดีและพร้อมการใช้งานตลอดเวลา
ผลการด าเนินงาน
1. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเคร่ืองเสียงประชุมเทศบาลเมืองทุ่ง
สง บนัทกึเสียงในการประชุมเปน็ไปอย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 

ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม้ีความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะด้านและท างานเป็นทมีที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิต์ามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหาร
จัดการที่ดี8 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อ

จัดท าแผนพฒันาทอ้งถิน่แบบบรูณา
การ
 - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการจัดท า
แผนพฒันาทอ้งถิน่ส่ีป ี(พ.ศ.
2561-2564) ประจ าปงีบประมาณ 
2560

กองวิชาการฯ
 (งบเทศบาล)

100,000 59,719  - ด าเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการจัดท าแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) ประจ าปงีบประมาณ 2560 ระหว่าง
วันที่ 13-14 ตุลาคม 2559 ณ หอ้งประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และทกัษะที่จ าเปน็การจัดท า
แผนพฒันาทอ้งถิน่ส่ีป ี
ผลการด าเนินงาน
1.ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบติัการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ส่ีปี(พ.ศ.
2561-2564)ใหก้ับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเปา้หมาย
จ านวน 100คนมีผู้เข้ารับการอบรม 109 คน บรรลุเปา้หมายที่วาง
ไว้โดยมีการด าเนินการดังนี้  บรรยาย หลักการและแนวคิดการ
จัดท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ส่ีป ี
(พ.ศ.2561-2564) ประจ าปงีบประมาณ   2560 และปฏิบติัการ
จัดท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ส่ีป ี (พ.ศ.2561-2564) ประจ าปี
งบประมาณ   2560

ด าเนินการแล้วเสร็จ

2. ระดับความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ คิดเปน็ร้อยละ 
83.53
จากการฝึกปฏิบติัการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ส่ีป ี(พ.ศ.
2561-2564) ประจ าปงีบประมาณ 2560 ท าใหผู้้เข้ารับการอบรม
มีทกัษะในการจัดท าแผนพฒันาส่ีป ี- มีแผนงาน/โครงการเพื่อ
น ามาบรรจุในแผนพฒันาส่ีปี
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 

ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม้ีความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะด้านและท างานเป็นทมีที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิต์ามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหาร
จัดการที่ดี8 โครงการจ้างที่ปรึกษาพฒันาระบบ

ใหบ้ริการประชาชนของเทศบาลเมือง
ทุ่งสง

ส านักปลัดฯ 
(งบเทศบาล)

250,000 250,000  - ด าเนินการพฒันาระบบใหบ้ริการประชาชนของเทศบาลเมือง
ทุ่งสง
วัตถุประสงค์
1.  เพื่อใหไ้ด้ข้อมูลเกีย่วสภาพปญัหาและความต้องการในการ
พฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนของเทศบาลเมืองทุ่งสงจากผู้ที่
เกีย่วข้อง 
2.  เพื่อใหไ้ด้ข้อมูลเกีย่วกับการทบทวนกระบวนการหลักในการ
ใหบ้ริการประชาชนของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
3. เพื่อใหม้ีการด าเนินการจัดการความรู้ในการด าเนินงานการ
ใหบ้ริการประชาชนของเทศบาลเมืองทุ่งสงแก่บคุลากรที่เกีย่วข้อง 
4. พื่อใหม้ีการน ากระบวนการใหบ้ริการประชาชนของเทศบาล
เมืองทุ่งสงมาปฏิบติั
ผลการด าเนิงาน
 - แนวคิดการศึกษาสภาพปญัหาและความต้องการในการพฒันา
ระบบการใหบ้ริการประชาชนของเทศบาลเมืองทุ่งสงจากผู้ที่
เกีย่วข้องโดยก าหนดเปน็แผนภูมิเพื่ออธิบายความสัมพนัธ์
องค์ประกอบต่างๆ กล่าวคือ พนักงานเทศบาลจะแสดงความคิดเหน็
เกีย่วกับสภาพปญัหา

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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งบ
โอนเพ่ิม 
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งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 

ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม้ีความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะด้านและท างานเป็นทมีที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิต์ามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหาร
จัดการที่ดี และต้องการมนการพฒันา เพื่อน าไปสู่การวางแผน ลงมือปฏิบติั 

เพื่อผลปลายทาง คือ การบริการที่ดี เกิดความพงึพอใจในการรับ
บริการจากเทศบาล
 - ความต้องการพฒันาการบริการของเทศบาลด้วยเหตุผลส าคัญ 
คือ (1) ต้องการใหม้ีขัน้ตอนชัดเจน (2) ต้องการใหม้ีความรวดเร็ว
ในการท างาน (3) ต้องการใหม้ีการประสานงานภายในระหว่างกันที่
ดี (4) ต้องการใหพ้นักงานส่ือสารพดูคุยแนะน าที่สุภาพ อ่อนโยน (5)
 ต้องการใหพ้นักงานย้ิมแย้มแจ่มใส (6) ต้องการใหม้ีสถานที่นั่งพกั
ระหว่างรอ (7) ต้องการใหท้ างานที่มีความเรียบร้อยและคุณภาพดี 
ไม่ผิดพลาด (8) ต้องการใหม้ีการปรับปรุง/ทบทวนใหคุ้ณภาพดีขึน้
ย่ิง ๆ ขึน้ไป (9) ต้องการใหท้กุคนท างานอย่างจริงจัง ด้วยความเต็ม
ใจโดยไม่ต้องมีใครมาก ากับ และในปงีบประมาณ 2560 บคุลากร
ของเทศบาลได้ด าเนินการจัดท าคู่มือปฏิบติังาน จ านวน 47 งาน 
ประกอบด้วยงานหลัก ๆ ได้แก่ งานบตัรประจ าตัวประชาชน งาน
ทะเบยีนราษฎร การจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ส่ีป ีการจัดการท า
ข้อมูล จปฐ การจัดท าแผนพฒันาชุมชน การเบกิจ่ายเงินสวัสดิการ
พนักงานครูเทศบาล การจัดท าแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน

 การขอรับบ าเหน็จหรือบ านาญปกติของบคุลากร การขอรับเงิน
บ าเหน็จตกทอดและเงินช่วยพเิศษ การออกใบอนุญาตการก่อสร้าง
อาคาร หลักเกณฑ์การโฆษณา งานบริการโรงรับจ าน า และงาน
บริการอืน่ ๆ ของกอง/ส านัก รวมทั้งมาตรฐานกลาง 7 มาตรฐาน 
คือ บคุลิกภาพในการบริการ การรับโทรศัพท ์การต้อนรับผู้เข้ามา
ติดต่อ การบนัทกึข้อมูล ธุรการทกุกอง/ส านัก การจัดซ้ือพสัดุของ
กอง/ส านัก งานธุรการทกุกอง/ส านัก งานสารบรรณ งานธุรการทกุ
กอง/ส านัก
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ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 

ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม้ีความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะด้านและท างานเป็นทมีที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิต์ามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหาร
จัดการที่ดี  และการส่งใช้เงินยืม ส าหรับการจัดกิจกรรมจัดการความรู้ได้

ด าเนินการ 3 คร้ัง  กล่าวคือคร้ังที่ 1 จัดในวันพธุที่ 15 กุมภาพนัธ์ 
2560 เวลา 09.00-11.00 น. เปน็เวลา 2 ชั่วโมง ประชุมเพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างกัน ในประเด็นที่เกีย่วข้องกับ ประสิทธิภาพการบริการ
ประชาชน โดยมีประเด็นย่อย คือ หลักการและแนวคิดการ
ใหบ้ริการที่ประทบัใจ รูปแบบการบริการ เทคนิคการใหบ้ริการ 
พฤติกรรมการบริการ คร้ังที่ 2 จัดในวันพธุที่ 15 กุมภาพนัธ์ 2560 
เวลา 13.00-15.00 น. เปน็เวลา 2 ชั่วโมง ประชุมเพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่างกัน ในประเด็นที่เกีย่วข้องกับ การจัดท าคู่มือ
ปฏิบติังาน โดยมีประเด็นย่อย คือ การวัดความพงึพอใจในการ
บริการ คร้ังที่ 3 จัดในวันพฤหสับดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 
13.00-15.00 น. เปน็เวลา 2 ชั่วโมง ประชุมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างกัน ในประเด็นที่เกีย่วข้องกับ การจัดท าคู่มือปฏิบติังาน 
โดยมีประเด็นย่อย คือ จิตวิทยาการบริการ การ การประสานงาน 
และการส่ือสารในงานบริการ

ส าหรับกิจกรรมการลงนามตามข้อตกลงเพื่อน าไปคู่มือไปปฏิบติั จัด
ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น. เปน็เวลา
 2 ชั่วโมง ประชุมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน ลงนามใน
ข้อตกลงระหว่างนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล โดยมีสาระของ
เอกสารลงนามดังนี้
“ข้าพเจ้านายทรงชัย วงษวั์ชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 
ผู้แทนฝ่ายฝ่ายนโยบาย ได้ลงนามในข้อตกลงกับนายชาคร ไอยศูรย์
 ปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ผู้แทนฝ่ายปฏิบติั เพื่อร่วมมือกันกับ
บคุลากรของเทศบาลเมืองทุ่งสงทกุกอง/ส านักในการขับเคล่ือนการ
บริการของเทศบาลเมือง ทุ่งสงใหม้ีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ น าไปสู่
ความประทบัใจ
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หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 

ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม้ีความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะด้านและท างานเป็นทมีที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิต์ามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหาร
จัดการที่ดี ของผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก โดยจะร่วมกันทุ่มเทพฒันา

งานบริการของเทศบาลใหเ้ปน็เลิศ ดังค าที่ว่า “บริการด้วยใจ เอาใจ
ใส่ด้วยคุณภาพ” บนัทกึข้อตกลงนี้จัดท าขึน้เมื่อวันศุกร์ที่ 19 
พฤษภาคม 2560 โดยทั้งสองฝ่ายเข้าใจตรงกัน จึงได้ลงนามเปน็
เอกสารไว้สืบไป”
 - ข้อเสนอแนะ
เทศบาลเมืองทุ่งสงจะต้องพฒันาอย่างต่อเนื่อง น าคู่มือไปปฏิบติั
อย่างจริงจัง ในปถีัดไปควรน ามาตรฐานงานที่ยังไม่ปรับปรุง มา
ปรับปรุงต่อ รวมทั้งงานใหม่ๆ ใหน้ ามาก าหนดมาตรฐานการท างาน
ต่อไป รวมทั้งต้องประเมินความพงึพอใจของผู้รับบริการในทกุ ๆ 4 
เดือน เพื่อน าผลมาปรับปรุงพฒันาต่อไป
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่

อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 
ฯได้

1 โครงการจ้างที่ปรึกษา การจัดการความรู้
เพื่อพัฒนาเครือข่ายการส่ือสารองค์กร

งาน
ประชาสัมพันธ์ฯ
 (งบเทศบาล)
กองวิชาการ ฯ

500,000 500,000  - ด าเนินการจัดการความรู้และพฒันาเครือข่ายการส่ือสารของเทศบาล
เมืองทุ่งสง ทั้งภาคผู้ปฏิบติังานด้านวิชาชีพส่ือและภาคผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และมีการลงมือปฏิบติัการส่ือสารใน
รูปแบบการผลิตสปอตวิทยุ ด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม-สิงหาคม 
2560 จ านวน 8 เดือน
วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อใหไ้ด้ข้อมูลเกีย่วกับสภาพปญัหาและความต้องการการจัดการ
ความรู้เพื่อพฒันาเครือข่ายการส่ือสารองค์กรของเทศบาลเมืองทุ่งสง
2)  เพื่อใหม้ีการก าหนดแผนงานการจัดการความรู้เพื่อพฒันาเครือข่าย
การส่ือสารองค์กรของเทศบาลเมืองทุ่งสง
3)  เพื่อใหม้ีการจัดการความรู้เพื่อพฒันาเครือข่ายการส่ือสารองค์กรของ
เทศบาลเมืองทุ่งสงภาคผู้น าชุมชนและประชาชน
4)  เพื่อใหม้ีการด าเนินการการจัดการความรู้เพื่อพฒันาเครือข่ายการ
ส่ือสารองค์กรของเทศบาลเมืองทุ่งสงภาคผู้ปฏิบติังานด้านวิชาชีพส่ือ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

5)  เพื่อใหม้ีการด าเนินการการจัดการความรู้เพื่อพฒันาเครือข่ายการ
ส่ือสารองค์กรของเทศบาลเมืองทุ่งสงภาคผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
และพนักงานของเทศบาล
6)  เพื่อใหม้ีการลงมือปฏิบติัการส่ือสารองค์กรของบคุลากรในรูปแบบ
การผลิตสปอตวิทยุ การแถลงข่าว และการจัดท าหนังสือพมิพเ์ฉพาะกิจ
7) เพื่อประเมินผลการด าเนินการการจัดการความรู้เพื่อพฒันาเครือข่าย
การส่ือสารองค์กรของเทศบาลเมืองทุ่งสงทกุภาคส่วน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี  2560
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทกุภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ

แนวทางการพัฒนาที่ 3  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการสื่อสารเพ่ือการพัฒนางานและพัฒนาชุมชนใหม้ีประสิทธิภาพ และลดข้ันตอนปฏิบัติงาน
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่

อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 
ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 3  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการสื่อสารเพ่ือการพัฒนางานและพัฒนาชุมชนใหม้ีประสิทธิภาพ และลดข้ันตอนปฏิบัติงาน

ผลการด าเนินงาน
1.1 ศึกษาสภาพปญัหาและความต้องการการจัดการความรู้เพื่อพฒันา
เครือข่ายการส่ือสารองค์กรของเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยวิธีการส ารวจ จ านวนไม่น้อยกว่า 50 ตัวอย่าง 
และเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม จ านวนไม่น้อยกว่า 10 ผู้ให้
ข้อมูลหลัก ตามหลักการวิจัยจากผู้ที่เกีย่วข้องกับงานการส่ือสารองค์กร
ของเทศบาลเมืองทุ่งสง
  - กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความต้องการเนื้อหาในการจัดการความรู้
ด้านส่ือสารองค์กรอยู่ในระดับมากที่สุด และผู้ใหข้้อมูลหลักได้ให้
สัมภาษณ์เกีย่วสภาพปญัหาและความต้องการการจัดการความรู้เพื่อ
พฒันาเครือข่ายการส่ือสารองค์กรของเทศบาลเมืองทุ่งสง คือการ
พฒันาบคุลากรด้านประชาสัมพนัธ์ใหท้นัต่อความเปล่ียนแปลง
 - การจัดระบบงานประชาสัมพนัธ์ต้องมีส่วนร่วมจากกอง ส านักต่าง ๆ 
ในการผลิตข่าวสารเพื่อท าการส่ือสารโดยตรง การสร้างส่ือควรร่วมมือ
กันผลิตส่ือใหต้อบโจทย์ของานแต่ละกอง  

 การสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชนในการส่ือสารเปน็ส่ิงที่เทศบาล
ท าได้เปน็อย่างดีโดยเฉพาะการส่ือสารกับผู้น าชุมชนและอาสาพฒันา
ปากแพรก ควรพฒันาเครือข่ายนี้อย่างต่อเนื่องเพราะเปน็กระบอกเสียง
สองทางในชุมชน
1.2 ก าหนดแผนงานการจัดการความรู้เพื่อพฒันาเครือข่ายการส่ือสาร
องค์กรของเทศบาลเมืองทุ่งสง ซ่ึงแผนประกอบด้วยแนวคิด รูปแบบการ
ด าเนินการ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
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ที่ต้ังไว้
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โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่

อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 
ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 3  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการสื่อสารเพ่ือการพัฒนางานและพัฒนาชุมชนใหม้ีประสิทธิภาพ และลดข้ันตอนปฏิบัติงาน

กจิกรรมต่างๆ ที่เกีย่วขอ้งกบัการจดัการความรู้แต่ละกลุ่ม 
ระยะเวลา และสาระที่เป็นจดุเน้นในการจดัการความรู้ 
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 3 กลุ่ม คือ (1) ผู้น าชุมชน
และประชาชน (2) ผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพส่ือ (3) ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานของเทศบาล
 - มีแผนการจดัการความรู้และรูปแบบแนวคิดการด าเนินการ
จดัการความรู้แต่ละกลุ่ม และก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน
1.3 กจิกรรมการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกนั ใน
ประเด็นเร่ืองการพัฒนาเครือขา่ยการส่ือสารองค์กรของเทศบาล
เมืองทุ่งสง

ภาคผู้น าชุมชนและภาคประชาชนให้เขม็แขง็ จ านวน 2 คร้ัง ๆ 
ละ 2 ชัว่โมง โดยมีผู้น าชุมชนและประชาชน เขา้ร่วม 100 คน 
โดยมีสาระเกีย่วกบับทบาทผู้น าชุมชนและภาคประชาชน การ
พัฒนาศักยภาพการส่ือสาร หลักและเทคนิควิธีการส่ือสารที่มี
ประสิทธิภาพในฐานะผู้เป็นเครือขา่ยร่วมในการส่ือสารองค์กร
 - กจิกรรม วันจนัทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00-15.00
 น. มีผู้เขา้ร่วมกจิกรรม 72 คน
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 งบประมาณ
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ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่

อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 
ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 3  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการสื่อสารเพ่ือการพัฒนางานและพัฒนาชุมชนใหม้ีประสิทธิภาพ และลดข้ันตอนปฏิบัติงาน

1.4 กิจกรรมประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน ประเด็นที่เกีย่วกับ
การพฒันาเครือข่ายการส่ือสารองค์กรของเทศบาลเมืองทุ่งสงภาค
วิชาชีพส่ือ จ านวน 1 คร้ัง 2 ชั่วโมง โดยมีส่ือมวลชนแขนงต่างๆ เข้า
ร่วมกิจกรรม 20 คน โดยมีสาระเกีย่วกับบทบาทผู้ปฏิบติังานด้าน
วิชาชีพส่ือ แนวทางการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิน่ ในฐานะเปน็
เครือข่ายร่วมในการพฒันาทอ้งถิน่และการส่ือสารองค์กร
 - กิจกรรม: วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00-15.00 น.มี
ผู้เข้าร่วม 32 คน
1.5  กิจกรรมการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน ในประเด็นที่
เกีย่วกับการพฒันาเครือข่ายการส่ือสารองค์กรของเทศบาลเมืองทุ่งสง
ภาคผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานของเทศบาล จ านวน 3 
คร้ัง ๆ ละ 2 ชั่วโมง โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงาน
ของเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรม 60 คน สาระการประชุมเกีย่วกับบทบาท
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานของเทศบาล แนวทางการ
ส่ือสารองค์กร การพฒันาศักยภาพการส่ือสาร หลักและเทคนิควิธีการ
ส่ือสารที่มีประสิทธิภาพในฐานะผู้น าที่ท าการส่งสารของการส่ือสาร
องค์กร
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่

อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 
ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 3  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการสื่อสารเพ่ือการพัฒนางานและพัฒนาชุมชนใหม้ีประสิทธิภาพ และลดข้ันตอนปฏิบัติงาน

 - กิจกรรมการประชุมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมกัน 91 คน
 จัดกิจกรรมคร้ังที่ 1 วันอังคารที่ 14 กุมภาพนัธ์ 2560 เวลา 
09.00-12.00 น.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 32 คน จัดกิจกรรมคร้ังที่ 2 
 วันอังคารที่ 14 กุมภาพนัธ์ 2560 เวลา 13.00-15.00 น. ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 32 คน จัดกิจกรรมคร้ังที่ 3 วันพฤหสับดีที่ 23 มีนาคม
 2560 เวลา 09.00-12.00 น.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 27 คน
1.6 การใหค้ าปรึกษาแนะน าในการลงมือปฏิบติัการส่ือสารองค์กรของ
บคุลากรที่เข้าร่วมพฒันาศักยภาพการส่ือสารองค์กรในรูปแบบ (1) การ
ผลิต สปอตวิทยุบริการสังคม 1 ชุด 10 เร่ือง ความยาว 30 วินาท ีเพื่อ
ตอบสนองต่องานการส่ือสารองค์กรของเทศบาล และการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ในการบริการข่าวสารเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะชนในพื้นท ี
(2) การแถลงข่าวผลการด าเนินงานของเทศบาลต่อผู้ที่เกีย่วข้อง 1 คร้ัง 
2 ชั่วโมง เพื่อตอบสนองต่อการส่ือสารองค์กรกับผู้มีส่วนได้เสีย (3) การ
จัดท าหนังสือพมิพเ์ฉพาะกิจเพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง 350 
ฉบบั 8 หน้า ขนาด Tabloid เพื่อตอบสนองต่อการส่ือสารองค์กรกับผู้
มีส่วนได้เสีย โดยทั้ง 3 รูปแบบจะเน้นการพฒันาศักยภาพด้านการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวางแผน การด าเนินการ การประเมิน
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่

อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 
ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 3  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการสื่อสารเพ่ือการพัฒนางานและพัฒนาชุมชนใหม้ีประสิทธิภาพ และลดข้ันตอนปฏิบัติงาน

และการพฒันาปรับปรุงงาน
  - ด าเนินการจัดกิจกรรมประชุมวางแผนการผลิตสปอตวิทยุ จัดท า
หนังสือพมิพเ์ฉพาะกิจ  และการจัดงานแถลงข่าวในวันพฤหสับดีที่ 23 
มีนาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. และวันพฤหสับดีที่ 13 กรกฎาคม
 2560 เวลา 13.00-16.00 น. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 27 คน  
1.7 การประเมินผลการด าเนินการการจัดการความรู้เพื่อพฒันา
เครือข่ายการส่ือสารองค์กรของเทศบาลเมืองทุ่งสงทกุภาคส่วน ทั้งใน
เชิงปริมาณด้วยการส ารวจ จ านวน 100 ตัวอย่าง และเชิงคุณภาพด้วย
การสนทนากลุ่ม 10 ผู้ใหข้้อมูลหลัก จากกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ

 - กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพงึพอในการจัดการความรู้ด้านส่ือสารองค์กร
อยู่ในระดับมากที่สุด และผู้ใหข้้อมูลหลักได้ใหข้้อเสนอแนะเพื่อพฒันา
เครือข่ายการส่ือสารองค์กรของเทศบาลเมืองทุ่งสง คือการพฒันา
บคุลากรด้านประชาสัมพนัธ์ใหท้นัต่อความเปล่ียนแปลง การจัด
ระบบงานประชาสัมพนัธ์ต้องมีส่วนร่วมจากกอง ส านักต่าง ๆ ในการ
ผลิตข่าวสารเพื่อท าการส่ือสารโดยตรง การสร้างส่ือควรร่วมมือกันผลิต
ส่ือใหต้อบโจทย์ของานแต่ละกอง  การสร้างความร่วมมือกับภาค
ประชาชนในการส่ือสารเปน็ส่ิงที่เทศบาลท าได้เปน็อย่างดีโดยเฉพาะ
การส่ือสารกับผู้น าชุมชนและอาสาพฒันาปากแพรก ควรพฒันา
เครือข่ายนี้อย่างต่อเนื่องเพราะเปน็กระบอกเสียงสองทางในชุมชน
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุข้ันตอนที่

อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 
ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 3  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการสื่อสารเพ่ือการพัฒนางานและพัฒนาชุมชนใหม้ีประสิทธิภาพ และลดข้ันตอนปฏิบัติงาน

2 โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
จัดซ้ือจัดจ้างของ อปท.ระดับอ าเภอทุ่ง
สง

กองคลัง
 (งบเทศบาล)

30,000 20,000  - ด าเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือจ้างของอปท.(ที่ว่าการ
อ าเภอทุ่งสง ระหว่าง 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการจัดซ้ือจัดจ้างทกุขัน้ตอน
และเปน็ไปตามนโยบายของรัฐบาล ประเทศไทยใสสะอาด และประกาศ
 คสช.ฉบบัที่ 104/2557
ผลการด าเนินงาน
(1) อุดหนุนอบต.นาหลวงเสนในการปรับปรุง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับ
อ าเภอทุ่งสงจ้างเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ และซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ประจ าศูนย์

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ต้ังไว้หลัง
โอนเพ่ิม
โอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

1 โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการ
และพฒันา

กองสวัสดิการฯ
 (งบเทศบาล)

       20,000          8,000  - ด าเนินการจัดกืจกรรมเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและ
พฒันา จ านวน 2 คร้ัง ได้แก่
ครัง้ที่ 1 เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 60  ณ  ทที าการชุมชนตลาดใน 
ครัง้ที่ 2 เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 60 ณ  โรงเรียนเทศบาลบา้น นาเหนือ 
 ชุมชนเสริมชาติ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใหค้วามรู้กับประชาชนและได้มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้
2. เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชนได้แลกเปล่ียนความคิดเหน็ซ่ึงกัน
และกัน
3. เพื่อสร้างสัมพนัธภาพอันดีต่อกันระหว่างคนในชุมชน
4. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี และประสานความร่วมมือระหว่าง
เทศบาลกับฃุมฃน
5. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งใหก้ับชุมชน
ผลการด าเนินงาน
1.ประชาชนและเทศบาล มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันละกัน
2.ประชาชนในชุมชน ได้รับการบริการในด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง

 ด าเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี  2560
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทกุภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทกุกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ต้ังไว้หลัง
โอนเพ่ิม
โอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทกุกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง

3. ใหบ้ริการด้านต่างๆ แก่ประชาชนในชุมชน
4. กิจกรรมที่ใหบ้ริการ  มีดังนี้ 
    1. ตรวจสุขภาพ  
    2. บริการตัดผม ชาย – หญิง
    3.บริการซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟา้
    4. บริการซ่อมรถจักรยานยนต์
    5. ฉีดวัคซีนปอ้งกัน (สุนัข / แมว)
    6.แจกน้ าหมักชีวภาพ (EM)
    7. กิจกรรมหอ้งสมุดเคล่ือนที่
    8. ใหค้วามรู้เร่ืองการช าระภาษี
    9. จ าหน่ายสินค้าราคาถูก
    10. บริการนวดแผนไทย
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ต้ังไว้หลัง
โอนเพ่ิม
โอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทกุกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง

2 โครงการเทศบาลพบสภาชุมชนเมืองเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

กองสวัสดิการ 
ฯ (งบเทศบาล)

40,000 21,000   - ด าเนินการจัดประชุมสภาชุมชนเมืองฯ ณ ชุมชนต่างๆ ในเขต
เทศบาล
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ เสนอแนะ
ปญัหา และแนวทางการแก้ไขของชุมชน
2. เพื่อใหบ้ริการด้านต่างๆ แก่ประชาชนในชุมชน
ผลด าเนินการ
1. ด าเนินการจัดประชุมทั้งหมด 7 คร้ัง 
 - คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 4  พ.ย.  59 ณ ชุมชนบา้นนาเหนือ
 - คร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 22  ธ.ค. 59 ณ ชุมชนเขาปรีดี
 - คร้ังที่ 3 เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 60  ณ  ชุมชนทุ่งสง-นาบอน
 - คร้ังที่ 4 เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 60 ณ ชุมชนเปรมประชา
 - คร้ังที่ 5 เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 60 ณ ชุมชนตะวันออกวัดชัยชุมพล
 - คร้ังที่ 6 เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 60 ณ ชุมชนทา่แพใต้
 - คร้ังที่ 7 เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 60 ณ ชุมชนเสริมชาติ
3. ชุมชนต่างๆ ได้รับประโยชน์ร่วมกันในการแก้ไขปญัหาได้อย่าง
ทั่วถึง 4. ชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึน้

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ต้ังไว้หลัง
โอนเพ่ิม
โอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทกุกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง

3 โครงการจ้างที่ปรึกษาวิจัยและประเมินผล
ความพงึพอใจของประชาชน

กองวิชาการฯ 
(งบเทศบาล)

140,000 140,000  - ด าเนินการจ้างที่ปรึกษาวิจัยและประเมินผลความพงึพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประจ าป ี2559 ระยะเวลาด าเนินการต้ังแต่เดือนตุลาคม 2559  
ถึง เมษายน 60
ผลการด าเนินงาน
 - จ้างวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอสเทค)  เปน็ที่ปรึกษาวิจัย
และประเมินผลความพงึพอใจของประชาชน  ประจ าป ี2559  
จ านวน  4  ด้าน  ผลการประเมิน  ดังนี้
1. ศึกษาระดับความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการใหบ้ริการ
ของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าป ี2559
 - สรุปภาพรวมความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการใหบ้ริการ
ของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าป ี2559
1. กองสวัสดิการสังคม  ค่าเฉล่ีย 3.910  อยู่ในระดับมาก
2. กองสาธารณสุข ฯ  ค่าเฉล่ีย 3.456  อยู่ในระดับปานกลาง
3. งานทะเบยีนราษฎร์  ค่าเฉล่ีย 3.452  อยู่ในระดับปานกลาง
4. งานสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดล้อม  ค่าเฉล่ีย 3.392  อยู่ใน
ระดับปานกลาง5. งานหอ้งสมุด  ค่าเฉล่ีย 3.308  อยู่ใน ระดับ
ปานกลาง
 

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ต้ังไว้หลัง
โอนเพ่ิม
โอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทกุกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง

6. กองช่าง  ค่าเฉล่ีย 3.173  อยู่ในระดับปานกลาง
7. กองคลัง  ค่าเฉล่ีย 2.942  อยู่ในระดับปานกลาง
ส่ิงที่ประชาชนมีความต้องการใหป้รับปรุงการใหบ้ริการในปต่ีอไป
1. ที่จอดรถไม่เพยีงพอและควรปรับปรุงใหม้ีความปลอดภัย ที่
จอดรถส าหรับผู้ติดต่อมีน้อยมาก

2. ปรับปรุงด้านการบริการ ความรวดเร็ว และความเต็มใจในการ
ท างาน การพดูจา หน้าไม่ย้ิมแย้มไม่ค่อยต้อนรับ
3. หอ้งน้ าสกปรกและควรมีกระดาษทชิชู่ในหอ้งน้ า
4. มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ใช้งานใหค้รบ
5. การใหบ้ริการด้านสาธารณสุขที่มีการใหบ้ริการกับบคุคลใน
พื้นที่ได้เพยีงพอและทั่วถึง
2. ศึกษาระดับความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงาน
ของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ประจ าป ี2559
สรุปภาพรวมความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงาน
ตามภารกิจต่างๆ ของเทศบาลเมือง  ทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าป ี2559

C218



ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ต้ังไว้หลัง
โอนเพ่ิม
โอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทกุกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง

4.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ค่าเฉล่ีย 3.235 อยู่ในระดับปานกลาง
5. ด้านการจัดระเบยีบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ค่าเฉล่ีย 3.186 อยู่ในระดับปานกลาง
6. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ค่าเฉล่ีย 3.153  อยู่ในระดับปาน
กลาง
1. ด้านการส่งเสริม สนับสนุน กีฬาและนันทนาการ ค่าเฉล่ีย 
3.287 อยู่ในระดับปานกลาง
2. ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และ
ภูมิปญัญาทอ้งถิน่ ค่าเฉล่ีย 3.270  อยู่ในระดับปานกลาง 
3. ด้านการศึกษา ค่าเฉล่ีย 3.257 อยู่ในระดับปานกลาง
4.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ค่าเฉล่ีย 3.235 อยู่ในระดับปานกลาง
5. ด้านการจัดระเบยีบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ค่าเฉล่ีย 3.186 อยู่ในระดับปานกลาง
6. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ค่าเฉล่ีย 3.153  อยู่ในระดับปาน
กลาง
7. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ค่าเฉล่ีย 3.141 อยู่ในระดับปานกลาง
8. ด้านการบริหารจัดการเทศบาล ค่าเฉล่ีย 3.138  อยู่ในระดับ
ปานกลาง

C219



ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ต้ังไว้หลัง
โอนเพ่ิม
โอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทกุกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง

1. ถังขยะมีน้อยไม่ทั่วถึง ถังขยะควรมีทกุบา้น ยังไม่สะอาด ขาด
ถังขยะและเก็บไม่หมด ช่วงเวลาเย็นขยะจะเต็มถนน อยากให้
พนักงานเก็บขยะใหดี้กว่านี้ การจัดการปญัหาขยะและการเผา
ขยะที่เปน็มลพษิต่อส่ิงแวดล้อม ถังขยะในชุมชนไม่เพยีงพอ ควร
เพิ่มถังขยะ ฯ

2. ถนนขรุขระ  เปน็หลุมเปน็บอ่ ถนนมีรอยปะ รอยทอ่กลางถนน
ท าให้
3. อยากใหม้ีอุปกรณ์กีฬา สนามฟตุบอล ขาดอุปกรณ์กีฬา สร้าง
ลานกีฬาใหท้กุชุมชน เน้นอุปกรณ์กีฬาคนสูงวัย ควรจัดกิจกรรม
การกีฬาใหม้ากขึน้เพื่อหา่งไกลยาเสพติด
4. การจอดรถไม่เปน็ระเบยีบ จราจรติดขัด รถติดมากในเวลาตอน
เช้าและตอนเย็น ติดกล้อง CCTV กระจกทางโค้งไม่เพยีงพอ
5. ใหเ้ข้าถึงประชาชนใหม้ากกว่านี้ การท างานล่าช้า ด าเนินการ
ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง อย่าท าผักชีโรยหน้า ไม่ค่อย
ติดตามค าร้องเรียน
6. การให้ขอ้มลูขา่วสารมนี้อย การประชาสัมพันธ์ควรประชาสัมพันธ์ให้
ทั่วถงึ และให้มหีอกระจายขา่วเหมอืนเดิม
7. ให้ทุนการศึกษา ควรมนีโยบายเร่ืองเรียนฟรี ควรมอบทุนการศึกษาให้
เด็กนักเรียนยากจน ควรชว่ยเหลือโรงเรียนในเขตเทศบาลทุกโรงเรียนเท่า
เทียมกนั
9. ด้านเศรษฐกจิ การวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว ค่าเฉล่ีย 3.121 อยู่ในระดับปานกลางส่ิงที่ประชาชนมคีวาม
ต้องการให้เทศบาลเมอืงทุ่งสง   ปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไปเป็น
อนัตราย การซ่อมถนนควรจดัการให้เรียบร้อยกว่านี้
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ต้ังไว้หลัง
โอนเพ่ิม
โอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทกุกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง

8. พฒันาการ ซอย 12 ไฟฟา้ตกมาก
9. คูระบายน้ า ทอ่ระบายน้ ามีกล่ินเหม็น ขุดบอ่น้ าล าคลอง
10. ควรมีการอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกับอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ 
ใหแ้ก่ประชาชน จัดระเบยีบแม่ค้า
11. ควรส่งเสริมสถานที่ทอ่งเที่ยว ควรจัดสถานที่ทอ่งเที่ยวใหเ้ปน็
เอกลักษณ์ของอ าเภอ
12. ควรส่งเสริมใหเ้ด็กอ่านหนังสือออกมากกว่าที่เปน็อยู่ ส่งเสริม
การศึกษาเข้าในระดับสากล เน้นภาษาต่างประเทศ
13. มีการดูแลผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ผู้พกิาร ผู้ปว่ยนอนติด
เตียง แพทย์และพยาบาลไม่เพยีงพอต่อจ านวนคนที่ใช้บริการมีมาก
14. ขาดกิจกรรมทางศาสนา

15. ขาดบคุลากรในด้านความสงบเรียบร้อย
3. ประเมินผลสัมฤทธ์ิของภารกิจของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
จากการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลเมือง
ทุ่งสง ประจ าปงีบประมาณ 2559  เทศบาลได้
ต้ังงบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพฒันา 4 ยุทธศาสตร์ รวมทั้งส้ิน 124 
โครงการ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ต้ังไว้หลัง
โอนเพ่ิม
โอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทกุกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง

 - จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 101 โครงการ 
คิดเปน็ ร้อยละ 81.45 
- จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ คิด
เปน็ ร้อยละ 2.42
- จ านวนโครงการที่ไม่ด าเนินการ จ านวน 20 โครงการ คิดเปน็ 
ร้อยละ 16.13 
ปรากฏผลการด าเนินงาน ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีจ านวนโครงการตามแผนการด าเนินงาน  
ประจ าป ี2559 ทั้งหมด 38 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการ
แล้วเสร็จ
จ านวน 33 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 91.67 จ านวนโครงการที่อยู่
ระหว่างด าเนินการ (ไม่ม)ี โครงการที่ไม่ด าเนินการ 3 โครงการ คิด
เปน็ร้อยละ 8.33 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 มี จ านวนโครงการแผนการด าเนินงาน  
ประจ าป ี2559 ทั้งหมด 26 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการ
แล้วเสร็จ จ านวน 20 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 76.92 
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ต้ังไว้หลัง
โอนเพ่ิม
โอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทกุกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง

จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 โครงการ คิดเปน็ร้อย
ละ 7.69 โครงการที่ไม่ด าเนินการ จ านวน 4 โครงการ คิดเปน็
ร้อยละ 15.38
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีจ านวนโครงการตามแผนการด าเนินงาน  
ประจ าป ี2559  ทั้งหมด 32 โครงการ เทศบาลสามารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 22 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 68.75 
จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 โครงการ คิดเปน็ร้อย
ละ 3.13 จ านวนโครงการที่ไม่ด าเนินการ 9โครงการ คิดเปน็ร้อย
ละ 28.13 ดังนั้น จากสัดส่วนผลการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ตาม
แผนพฒันาเทศบาล ประจ าป ี2559 ผลปรากฏว่า สัดส่วนของ 
โครงการที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ มีมากที่สุด ร้อยละ 81.45 ของโครงการ
ทั้งหมด เนื่องจากคณะผู้บริหารได้มีการเร่งรัด และติดตามการ
ท างานของทกุ งาน / ฝ่าย / กอง ของเทศบาลเมืองทุ่งสงให้
ท างานให้
เกิดผลแก่ประชาชนใหม้ากที่สุด แสดงใหเ้หน็ว่าเทศบาลเมืองทุ่ง
สงมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานได้ตามแผนพฒันาเทศบาล 
ประจ าป ี2559
ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พฒันาของเทศบาล  4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพฒันาเทศบาลเมือง
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าป ี2559 ตามความพงึพอใจ
ของประชาชน
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ต้ังไว้หลัง
โอนเพ่ิม
โอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทกุกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง

 4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีจ านวนโครงการตามแผนการด าเนินงาน  
ประจ าป ี2559  
ทั้งหมด 30 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ 
จ านวน 26 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 86.67 จ านวนโครงการที่อยู่
ระหว่างด าเนินการ
 (ไม่ม)ี  และจ านวนโครงการที่ไม่ด าเนินการ จ านวน 4 โครงการ 
คิดเปน็ร้อยละ 13.33  เทศบาลได้น าโครงการต่าง ๆ ตาม
แผนพฒันาเทศบาลสามป ี(2559-2561) สู่การปฏิบติั โดยได้ต้ัง
งบประมาณ เพื่อด าเนินการซ่ึงปรากฏตาม แผนด าเนินงาน
ประจ าป ี2559 จ านวน 124 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 82.67  
ของโครงการทั้งหมดจาก แผนพฒันาสามป ี
-ผู้ประเมินได้เก็บรวบรวมข้อมูล จากประชาชนที่เปน็ตัวแทน
ครัวเรือนที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยแบง่พื้นที่ออกเปน็ 20 ชุมชน และ 1 ย่าน
การค้า จ านวน 400 คนซ่ึงได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Sample 
Random Sampling) และหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
เอกชน และอืน่ ๆ ที่อยู่ในเขต

เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 50 
หน่วยงานซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบโควตา (Quota Sampling) 
รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 450 คน ซ่ึงผลการประเมิน  ดังนี้
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ต้ังไว้หลัง
โอนเพ่ิม
โอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทกุกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง

ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พฒันาของเทศบาล ตามความพงึพอใจของประชาชน พบว่าทกุ
ยุทธศาสตร์ประชาชนมีความพงึพอใจเกินกึง่หนึ่ง คือเกิน 2.50 
จาก 
คะแนนเต็ม 5.00 ถือได้ว่าบรรลุผลสัมฤทธ์ิ แต่เมื่อพจิารณาระดับ
ความพงึพอใจ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉล่ียเทา่กับ
3.195 ซ่ึงถือได้ว่ายังไม่บรรลุผลสัมฤทธ์ิเทา่ที่ควรโดยสามารถ
เรียงล าดับความพงึพอใจ 3 อันดับแรก ได้ดังนี้
ความพงึพอใจมากที่สุด  3 อันดับแรก (เรียงจากมากไปหาน้อย)
 อันดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านพฒันาการศึกษา ศาสนา ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบรูณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่
เหนือกว่า 
ประชาชนมีความพงึพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉล่ีย 
3.267
 อันดับที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านร่วมกันจัดวางผังเมือง พฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ปอ้งกัน น้ าทว่ม สู่เมืองน่า
อยู่อย่างย่ังยืน ประชาชนมีความพงึพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
คือมีค่าเฉล่ีย 3.207
อันดับที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านร่วมกันพฒันาเศรษฐกิจและสังคม สู่
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ต้ังไว้หลัง
โอนเพ่ิม
โอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทกุกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง

คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ประชาชนมีความ พงึพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง คือมีค่าเฉล่ีย 3.159
สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
การพฒันาของเทศบาลเมืองทุ่งสง
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 พฒันาการศึกษา  ศาสนา ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบรูณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่
เหนือกว่า
มีทั้งหมด  36 โครงการ เทศบาล

สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 33 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ
 91.67 จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ (ไม่ม)ี  โครงการ
ที่ไม่ด าเนินการ  3 โครงการ  คิดเปน็ร้อยละ 8.33  แสดงถึงการ
ท างานส่วนใหญ่เปน็ไปตามแผนการด าเนินงานตามเปา้หมายที่
ก าหนดไว้
ประชาชนมีความพงึพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉล่ีย
เทา่กับ 3.267
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
รักษาส่ิงแวดล้อม ปอ้งกันน้ าทว่ม สู่เมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน
มีทั้งหมด  26  โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ 
จ านวน  20 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 76.92 จ านวนโครงการที่อยู่
ระหว่างด าเนินการ 2 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 7.69  โครงการที่
ไม่ด าเนินการ จ านวน 4 
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ต้ังไว้หลัง
โอนเพ่ิม
โอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทกุกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง

ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพฒันาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิต
ที่ดีกว่า
มีทั้งหมด  32 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ 
จ านวน 22 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 68.75 จ านวนโครงการที่อยู่
ระหว่างด าเนินการ 1  โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 3.13 จ านวน
โครงการที่ไม่ด าเนินการ  9 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 28.13  
แสดงถึงการท างานส่วนใหญ่เปน็ไปตามแผนการด าเนินงานตาม
เปา้หมายที่ก าหนดไว้
ประชาชนมีความพงึพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉล่ีย
เทา่กับ 3.159
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพฒันาการบริหารจัดการองค์กร
เทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทกุภาคีมี
ส่วนร่วมแบบบรูณาการรองรับความเปล่ียนแปลงสู่เทศบาล
อัจฉริยะ
มีทั้งหมด  30 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ 
จ านวน 26 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 86.67 จ านวนโครงการที่อยู่
ระหว่างด าเนินการ (ไม่ม)ี  และจ านวนโครงการที่ไม่ด าเนินการ 
จ านวน 4 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 13.33 แสดงถึงการท างาน
เปน็ไปตามแผนการด าเนินงานตามเปา้หมายที่ก าหนดไว้
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ต้ังไว้หลัง
โอนเพ่ิม
โอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทกุกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง

โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 15.38 แสดงถึงการท างานส่วนใหญ่
เปน็ไปตามแผนการด าเนินงานตามเปา้หมายที่ก าหนดไว้
ประชาชนมีความพงึพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉล่ีย
เทา่กับ 3.207
ประชาชนมีความพงึพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉล่ีย
เทา่กับ 3.148
ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พฒันา
ของเทศบาล ตามความพงึพอใจของประชาชน พบว่าทกุ
ยุทธศาสตร์ประชาชนมีความพงึพอใจเกินกึง่หนึ่ง คือเกิน 2.50 
จากคะแนนเต็ม 5.00 ถือได้ว่าบรรลุผลสัมฤทธ์ิ แต่เมื่อพจิารณา
ระดับความพงึพอใจ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉล่ีย
เทา่กับ 3.195ซ่ึงถือได้ว่ายังไม่บรรลุผลสัมฤทธ์ิเทา่ที่ควร
4. การประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณของเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าป ี2559
 ผลการประเมินการใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพฒันา

ผลการประเมินการใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพฒันา 
เทศบาลได้น าโครงการต่าง ๆ ตามแผนพฒันาเทศบาลสามป ี
(2559-2561) สู่การปฏิบติั โดยได้ต้ังงบประมาณ เพื่อด าเนินการ
ซ่ึง
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ต้ังไว้หลัง
โอนเพ่ิม
โอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทกุกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง

ปรากฏตามแผนด าเนินงานประจ าป ี2559 จ านวน 124 โครงการ
 สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 101 โครงการ คิดเปน็ร้อย
ละ 81.45 ต้ังงบประมาณไว้ 482,928,317.05 บาท ใช้
งบประมาณไป  164,904,568.25 บาท 
คิดเปน็ร้อยละ 34.15 สรุปได้ว่าเทศบาลมีประสิทธิภาพในการใช้
งบประมาณ ดูได้จากสัดส่วนการด าเนินการแล้วเสร็จ สูงกว่า
สัดส่วนการใช้งบประมาณ
ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พฒันาของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพฒันาเทศบาลเมือง
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าป ี2559 ตามความพงึพอใจ
ของประชาชน
ผู้ประเมินได้เก็บรวบรวมข้อมูล จากประชาชนที่เปน็ตัวแทน
ครัวเรือนที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยแบง่พื้นที่ออกเปน็ 20 ชุมชน และ 1 ย่าน
การค้า จ านวน 400 คนซ่ึงได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Sample 
Random Sampling) และหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
เอกชน และอืน่ ๆ ที่อยู่ในเขต
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ต้ังไว้หลัง
โอนเพ่ิม
โอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทกุกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง

เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 50 
หน่วยงานซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบโควตา (Quota Sampling) 
รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 450 คน ซ่ึงผลการประเมิน  ดังนี้
ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พฒันาของเทศบาล ตามความพงึพอใจของประชาชน พบว่าทกุ
ยุทธศาสตร์ประชาชนมีความพงึพอใจเกินกึง่หนึ่ง คือเกิน 2.50

จากคะแนนเต็ม 5.00 ถือได้ว่าบรรลุผลสัมฤทธ์ิ แต่เมื่อพจิารณา
ระดับความพงึพอใจ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉล่ีย
เทา่กับ 3.195ซ่ึงถือได้ว่ายังไม่บรรลุผลสัมฤทธ์ิเทา่ที่ควรโดย
สามารถเรียงล าดับความพงึพอใจ 
3 อันดับแรก ได้ดังนี้
ความพงึพอใจมากที่สุด  3 อันดับแรก (เรียงจากมากไปหาน้อย)
 อันดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านพฒันาการศึกษา ศาสนา ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบรูณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่
เหนือกว่า ประชาชนมีความพงึพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมี
ค่าเฉล่ีย 3.267
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ต้ังไว้หลัง
โอนเพ่ิม
โอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทกุกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง

 อันดับที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านร่วมกันจัดวางผังเมือง พฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ปอ้งกัน น้ าทว่ม สู่เมืองน่า
อยู่อย่างย่ังยืน ประชาชนมีความพงึพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
คือมีค่าเฉล่ีย 3.207
อันดับที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านร่วมกันพฒันาเศรษฐกิจและสังคม สู่
คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ประชาชนมีความ พงึพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง คือมีค่าเฉล่ีย 3.159
โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 91.67  จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ (ไม่ม)ี โครงการที่ไม่ด าเนินการ 3 โครงการ   แสดงถึง
การท างานส่วนใหญ่เปน็ไปตามแผนการด าเนินงานตามเปา้หมาย
ที่ก าหนดไว้
ประชาชนมีความพงึพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉล่ีย
เทา่กับ 3.267
งบประมาณที่ต้ังไว้ จ านวน 67,222,500.00 บาท มีการใช้
งบประมาณ จ านวน 57,089,046.15 บาท คิดเปน็ร้อยละ 84.93
 แสดงว่าการใช้งบประมาณมีการบริหารจัดการที่ดีโดยใช้อย่าง
ประหยัดและค านึงถึงประโยชน์ของงานที่มีคุณภาพ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ต้ังไว้หลัง
โอนเพ่ิม
โอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทกุกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง

ยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
รักษาส่ิงแวดล้อม ปอ้งกันน้ าทว่ม สู่เมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน
มีทั้งหมด 26โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ 
จ านวน 20 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 76.92  จ านวนโครงการที่อยู่
ระหว่างด าเนินการ 2 โครงการ โครงการที่ไม่ด าเนินการ จ านวน 4
 โครงการ แสดงถึงการท างานส่วนใหญ่เปน็ไปตามแผนการ
ด าเนินงานตามเปา้หมายที่ก าหนดไว้
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ต้ังไว้หลัง
โอนเพ่ิม
โอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทกุกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง

สรุปผลการประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ 
ประจ าป ี2559
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 พฒันาการศึกษา  ศาสนา ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบรูณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่
เหนือกว่า
มีทั้งหมด 36 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ 
จ านวน 33 ประชาชนมีความพงึพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมี
ค่าเฉล่ียเทา่กับ 3.207
งบประมาณที่ต้ังไว้ จ านวน 342,688,866.00 บาท มีการใช้
งบประมาณ จ านวน 42,136,048.00 บาท คิดเปน็ร้อยละ 12.30
 แสดงว่าการใช้งบประมาณมีการบริหารจัดการที่ดีโดยใช้อย่าง
ประหยัดและค านึงถึงประโยชน์ของงานที่มีคุณภาพ
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพฒันาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิต
ที่ดีกว่ามีทั้งหมด 32  โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแล้ว
เสร็จ จ านวน 22 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 68.75   จ านวน
โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 โครงการ จ านวนโครงการที่ไม่
ด าเนินการ 9 โครงการ แสดงถึงการท างานส่วนใหญ่เปน็ไปตาม
แผนการด าเนินงาน
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิ
ที่ต้ังไว้หลัง
โอนเพ่ิม
โอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบบริการทกุกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง

ตามเปา้หมายที่ก าหนดไว้ประชาชนมีความพงึพอใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง คือมีค่าเฉล่ียเทา่กับ 3.159
งบประมาณที่ต้ังไว้ จ านวน 61,614,386.09 บาท มีการใช้
งบประมาณ จ านวน 55,973,573.20 บาท คิดเปน็ร้อยละ 90.84
 แสดงว่าการใช้งบประมาณมีการบริหารจัดการที่ดีโดยใช้อย่าง
ประหยัดและค านึงถึงประโยชน์ของงานที่มีคุณภาพยุทธ์ศาสตร์ที่ 
4 ปรับปรุงและพฒันาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและ
องค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทกุภาคีมีส่วนร่วมแบบ
บรูณาการรองรับความเปล่ียนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ
มีทั้งหมด 30 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ 
จ านวน 26 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 86.67 จ านวนโครงการที่อยู่
ระหว่างด าเนินการ (ไม่ม)ี และจ านวนโครงการที่ไม่ด าเนินการ 
จ านวน 4 โครงการ แสดงถึงการท างานเปน็ไปตามแผนการ
ด าเนินงานตามเปา้หมายที่ก าหนดไว้ ประชาชนมีความพงึพอใจ
อยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉล่ียเทา่กับ 3.148

งบประมาณที่ต้ังไว้ จ านวน 11,402,564.96  บาท มีการใช้
งบประมาณ จ านวน 9,705,900.90  บาท คิดเป็นร้อยละ 85.12 
แสดงว่าการใช้งบประมาณมีการบริหารจัดการที่ดีโดยใช้อย่าง
ประหยัดและค านึงถึงประโยชน์ของงานที่มีคุณภาพ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

1 โครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อปฏิบติังาน
ในการจัดเก็บรายได้

กองคลัง
(งบเทศบาล)

552,000 460,000  - ด าเนินการจ้างเหมาเอกชน 5 ราย  ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 
กันยายน 2560 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใหเ้ทศบาลมีรายได้เพิ่มขึน้สามารถน าเงินไปใช้จ่ายใน
โครงการต่างๆ ได้และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้
ผลการด าเนินงาน
 - เทศบาลมีรายได้เพิ่มขึน้
 - เทศบาลลดภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบคุคล
 - เทศบาลสามารถจัดเก็บค่าเช่าแผงขายของในตลาดสด ค่ารักษา
ความสะอาด และค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้ครบถ้วน
 - เทศบาลสามารถน าไปวางแผนพฒันาเพื่อบริหารทอ้งถิน่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

2 โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บนัทกึข้อมูล
โปรแกรมแผนที่ภาษแีละทะเบยีน
ทรัพย์สิน (LTAX 3000)

กองคลัง
(งบเทศบาล)

108,000 90,000  - ด าเนินการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ จ านวน 1 คน  ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 
2559 - 30 กันยายน 2560 
วัตถุประสงค์
1.เพื่อบนัทกึข้อมูลโปรแกรม LTAX 3000 แล้วเสร็จครบถ้วนและ
สามารถน าฐานข้อมูลไปใช้ในการจัดเก็บภาษไีด้อย่างครบถ้วน
ผลการด าเนินงาน
 - เทศบาลเมืองทุ่งสงบนัทกึข้อมูลโปแกรมแผนที่ภาษแีละทะเบยีน
ทรัพย์สิน LTAX 3000แล้วเสร็จและสามารถน าไปใช้เปน็เคร่ืองมือ
ในการจัดเก็บภาษแีละเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ทั่วถึง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี  2560
ภายใต้ยทุธศาสตร์ที่  4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสูก่ารบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลีย่นแปลงสูเ่ทศบาลอัจฉริยะ

แนวทางการพัฒนาที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลใหค้รบถ้วน ทั่วถึง และเป็นธรรม

235



ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลใหค้รบถ้วน ทั่วถึง และเป็นธรรม

3 โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าบริการข้อมูล
แผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน

กองคลัง
(งบเทศบาล)

93,900 78,000  - ด าเนินการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ใหบ้ริการข้อมูลแผนที่ภาษแีละ
ทะเบยีนทรัพย์สิน จ านวน 1 คน ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 
กันยายน 2560 
วัตถุประสงค์
1.เพื่อบริการข้อมูลแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สินใหป้ระชาชนใน
เขตเทศบาลและประชาชนทั่วไปเข้าใจอย่างถูกต้อง
ผลการด าเนินงาน
 - สามารถใหบ้ริการข้อมูลแผนที่ภาษไีด้อย่างต่อเนื่อง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

4 โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความ
สะอาดสถานที่ราชการสถานีขนส่งย่อย
เทศบาลเมืองทุ่งสง

กองคลัง
(งบเทศบาล)

187,800 187,800  - ด าเนินจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดสถานที่ราชการสถานี
ขนส่งย่อยเทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน 3 คน ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2559 -
 30 กันยายน 2560 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อดูแลรักษาความสะอาดในและรอบๆ สถานที่ขนส่งย่อย ทม.
ทุ่งสงใหม้ีความสะอาดอยู่ตลอดเวลา
ผลการด าเนินงาน
1. สถานีขนส่งย่อย สะอาดถูกสุขลักษณะผู้ใช้บริการได้รับความ
ประทบัใจในการใช้บริการ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลใหค้รบถ้วน ทั่วถึง และเป็นธรรม

5 โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยสถานที่ราชการสถานที่ขนส่ง
ขนย่อยเทศบาลเมืองทุ่งสง

กองคลัง
(งบเทศบาล)

324,000 324,000  - ด าเนินการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่
ราชการสถานที่ขนส่งขนย่อยเทศบาลเมืองทุ่งสง ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 
2559 - 30 กันยายน 2560 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปอ้งกันไม่ใหเ้กิดเหตุร้ายแก่สถานที่ราชการ บริการข้อมูล
ข่าวสาร จัดความเปน็ระเบยีบเรียบร้อยแก่ผู้ขับขีร่ถยนต์โดยสาร
ประจ าทาง
ผลการด าเนินงาน
1. สถานีขนส่งย่อยเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้รับการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยจากเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึน้และได้รับความพอใจจาก
ผู้ใช้บริการ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้

  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

1 โครงการจัดประชุมประชาคม กองวิชาการฯ 
(งบเทศบาล)

       300,000        229,870  - ด าเนินการจัดประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง เมื่อวันที่ 25 
ตุลาคม 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบา้น
นาเหนือ 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดประชุมประชาคมเมืองทุ่งสงร่วมกับคณะกรรมการ
องค์กรแผนพฒันาเทศบาลทกุคณะ
2. เพื่อร่วมวางแผนพฒันาเทศบาล และเลือกคณะกรรมการ
จัดท าแผนพฒันาฯ ร่วมระดมความคิดเหน็ทบทวน
ยุทธศาสตร์การพฒันา และจัดท าแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.
2561-2564)

ด าเนินการแล้วเสร็จ

157,820 ครัง้ที่ 1. วันที่ ๒๕  ตุลาคม2559 ด าเนินการ ดังนี้
- ใหค้วามรู้แก่ประชาคมเมืองทุ่งสง  
- คัดเลือกคณะกรรมการฯ กรณีที่ใหป้ระชาคมทอ้งถิน่
คัดเลือกเปน็คณะกรรมการฯ จ านวน ๓ ชุด
- เปดิเวทรัีบทราบปญัหาความต้องการ ร่วมก าหนดประเด็น
การพฒันา ทบทวนยุทธศาสตร์การพฒันาและจัดท า
แผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองทุ่งสง
๑. ผลการคัดเลือกผู้แทนประชาคมเปน็คณะกรรมการพฒันา
เทศบาล จ านวน 6 คน ได้แก่ 1.นายสุจินต์    สมทรง  
2.นายปรารถนา    แสงมณี  
3.ร.ต.ต.ไวยวุฒิ    จันทร์ส้ม 
4.นางวันเพญ็     จันทร์ทพิย์  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี  2560
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทกุภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ

แนวทางการพัฒนาที่ 6  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารสู่การพัฒนาเมืองอย่างยัง่ยืน

C238



ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้

  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 6  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารสู่การพัฒนาเมืองอย่างยัง่ยืน

5.นายจรัส     แหลมเพชร  
6.นางขนิษฎา   นาคฤทธ์ิ  
๒. ผลการเลือกผู้แทนประชาคมเปน็คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพฒันาเทศบาล จ านวน   3  คน  ได้แก่
1. นางเสาวภา   อินทรสุวรรณ  
2. นายไพวุฒิ    ดวงทอง 
3. นางธัญจิรา  ปยิะศาสตร์
๓. ผลการเลือกผู้แทนประชาคมเปน็คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน 2 คน 
 ได้แก่
๑. นายพชิิต    ณ นคร 
๒. นางกัลยา     ปานชู

4. ประชาคมเสนอความคิดเหน็/เสนอปญัหาความต้องการ
แผนงาน/โครงการและจัดล าดับความส าคัญ  เพื่อบรรจุใน
แผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองทุ่งสง และ
จัดล าดับความส าคัญของโครงการ จ านวน 193 โครงการ
5. ประชาคมร่วมพจิารณาแผนงาน/โครงการ  เพื่อน าไป
บรรจุในแผนพฒันาสามป ี(พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม คร้ังที่
 ๒ จ านวน 8 โครงการ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้

  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 6  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารสู่การพัฒนาเมืองอย่างยัง่ยืน

 - ครัง้ที่ 2 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559  ด าเนินการดังนี้  คือ  
-ขอรับความเหน็ชอบจากประชาคมในการขอกูเ้งินจาก ก.
ส.ท. (กองทนุส่งเสริมกิจการเทศบาล) เพื่อด าเนินการ
ก่อสร้างอาคารส านักงาน ระยะที่ 2  
-น าเสนอร่างแผนพฒันาทอ้งถิน่สามป ี(พ.ศ.2560-2562)
แก้ไขเปล่ียนแปลงเพิ่มเติม  ฉบบัที่ 2        
1.ประชาคมเมืองทุ่งสง เหน็ชอบใหจ้ัดสร้างอาคารส านักงาน
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ระยะที่ 2  และใหกู้เ้งินจากกองทนุ
ส่งเสริมกิจการเทศบาล
2.ประชาคมเหน็ชอบร่างแผนพฒันาสามป ี(พ.ศ.
2560-2562)แก้ไขเพิ่มเติม ฉบบัที่ 2และเทศบาลน าโครงการ
มาบรรจุไว้ในแผนพฒันาสามป ี(พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม 
คร้ังที่ ๒ จ านวน 8  โครงการ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้

  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 6  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารสู่การพัฒนาเมืองอย่างยัง่ยืน

55,000 ครัง้ที่ 3 วันที่ 23  ธันวาคม  2559
-รับฟงัข้อเสนอแนะการจัดท าร่างแผนพฒันาเทศบาลส่ีป ี
(พ.ศ.2561-2564) จากประชาชนทกุภาคส่วน  รับทราบ
ปญัหา  ความต้องการ ร่วมก าหนดประเด็นการพฒันา  
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ส่ีป ีน าไปสู่การตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพฒันาทอ้งถิน่ต่อไป
ประชาคมเสนอความคิดเหน็/เสนอปญัหาความต้องการ
แผนงาน/โครงการและจัดล าดับความส าคัญ  เพื่อบรรจุใน
แผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองทุ่งสง และ
จัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และใหค้วามเหน็ชอบ
จ านวน 193 โครงการ

C241



ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้

  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 6  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารสู่การพัฒนาเมืองอย่างยัง่ยืน

 - ครัง้ที่ 4 วันที่ 23 กุมภาพนัธ์  2560
-รับฟงัข้อเสนอแนะการจัดท าร่างแผนพฒันาสามป ี(พ.ศ.
2560-2562) เทศบาลเมืองทุ่งสง  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบบัที่ 3  
จากประชาชนทกุภาคส่วน
 - ประชาคมพจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบต่อร่าง
แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ2560-2562) เทศบาลเมืองทุ่งสง  
แก้ไขเพิ่มเติม   ฉบบัที่ 3
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้

  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 6  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารสู่การพัฒนาเมืองอย่างยัง่ยืน

17,050 คร้ังที่ 5 วันที่ 26 พฤษภาคม  2560
-รับฟงัข้อเสนอแนะการจัดท าร่างแผนจากประชาชนทกุภาค
ส่วน  ดังนี้
1. ร่างแผนพฒันาสามป ี(พ.ศ.2560-2562) เทศบาลเมืองทุ่ง
สง  แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบบัที่ 4  
2. ร่างแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองทุ่งสง 
 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบบัที่ 1  
3. ร่างแผนปฏิบติัการปอ้งกันการทจุริต 4 ปี
4. น าเสนอผลการประเมินความพงึพอใจประชาชนต่อการ
ด าเนินงานของเทศบาล ในปงีบประมาณ 2559 โดย อาจารย์
รัฐศวรรษ  กิง่แก้ว
ประชาคมพจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบต่อร่างแผนจ านวน 3
 ฉบบั ดังนี้
1. ร่างแผนพฒันาสามป ี(พ.ศ.2560-2562) เทศบาลเมืองทุ่ง
สง  แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบบัที่ 4  
2. ร่างแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองทุ่งสง 
 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบบัที่ 1  
3. ร่างแผนปฏิบติัการปอ้งกันการทจุริต 4 ปี
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้

  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 6  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารสู่การพัฒนาเมืองอย่างยัง่ยืน

2 โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วน
ร่วมด้านประชาธิปไตย

ส านักปลัดฯ
 (งบเทศบาล)

         15,000   -    -  ไม่ได้ด าเนินการ
เนื่องจากอยู่ในช่วงรักษาการ คสช.

3 โครงการจัดงานวันเทศบาล ส านักปลัดฯ
 (งบเทศบาล)

         50,000          35,740   -  ด าเนินการจัดกิจกรรมงานวันเทศบาล เมื่อวันที่ 24 
สิงหาคม 2560 ณ ส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง ,ร.ร.ในสังกัด
เทศบาล
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อใหพ้นักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนร่วมกันพฒันาเทศบาล
(2) เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และความผูกพนัระหว่าง
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและประชาชน
ทั่วไป
(3) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม คุณธรรม และความโปร่งมใส่ใน
องค์กรตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน
ผลการด าเนินงาน
1. จัดกิจกรรมท าบญุเล้ียงพระ อุทศิส่วนกุศลใหบ้รรพบรุุษที่
ล่วงลับไปแล้ว , ปลูกต้นไม้พื้นถิน่ ณ หนองพกุ จ านวน 150 
วัน,พฒันาท าความสะอาดอาคารส านักงานเทศบาลโรงเรียน
ในสังกัด ,มอบประกาศใหก้ับผู้ที่ได้ช าระภาษใีหแ้ก่เทศบาล
สูงสูด จ านวน 10 ราย
2. ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 - จากการที่ทา่นเข้าร่วมโครงการในคร้ังนี้  ทา่นคิดว่า
สามารถท า

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้

  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 6  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารสู่การพัฒนาเมืองอย่างยัง่ยืน

ใหพ้นักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง สมาชิกสภา
เทศบาล และประชาชนร่วมกันพฒันาเทศบาลได้เพยีงใด 
ค่าเฉล่ีย 4.51 อยู่ในระดับ มากที่สุด
 - จากการที่ทา่นเข้าร่วมโครงการในคร้ังนี้  ทา่นคิดว่า
สามารถสร้างความรัก ความสามัคคี และความผูกพนั
ระหว่างพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และ
ประชาชนทั่วไปได้เพยีงใด ค่าเฉล่ีย4.48 อยู่ในระดับ มาก
 -  จากการที่ทา่นเข้าร่วมโครงการในคร้ังนี้  ทา่นคิดว่าเปน็
การเสริมสร้างวัฒนธรรม คุณธรรม และความโปร่งใสใน
องค์กร ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน
ได้เพยีงใดค่าเฉล่ีย4.48 อยู่ในระดับ มาก

4 โครงการด าเนินการเลือกต้ัง ส านักปลัดฯ 
(งบเทศบาล)

         50,000   -    -  ไม่ได้ด าเนินการ
เนื่องจากอยู่ในช่วงรักษาการ คสช.
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้

  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 6  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารสู่การพัฒนาเมืองอย่างยัง่ยืน

5 โครงการประชุมประชาคมชุมชน กองสวัสดิการ 
(งบเทศบาล)

       500,000        126,418  - ด าเนินการจัดประชุมประชาคมชุมชน วันที่ 24  ตุลาคม 
2559  ณ ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดประชุมประชาคมชุมชนในการน าเสนอข้อมูล
น ามาใช้ในการพฒันา ตามความต้องการของประชาชน และ
น าข้อมูลหรือปญัหาไปก าหนดโครงการ/กิจกรรม
2. เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพฒันาส่ีปี
ผลการด าเนินงาน
1. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ถึงความจ าเปน็และหน้าที่ของตน
 ในการเสนอปญัหาความต้องการการร่วมมือในการพฒันา
เมือง
2. ประชาชนในชุมชนได้รับประโยชน์จากการพฒันาเมือง ซ่ึง
ได้จัดท าขึน้อย่างมีคุณภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลให้
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนดีขึน้
3. ความพึงพอใจจองผู้เข้าร่วม
1. จากการที่ทา่นเข้าร่วมการประชุม ทา่นมีความรู้ ความ
เข้าใจเกีย่วกับหลักการและแนวคิดการจัดท าแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ส่ีปมีากน้อยเพยีงใด ได้ค่าเฉล่ีย 3.84 อยู่ในระดับ มาก

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้

  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 6  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารสู่การพัฒนาเมืองอย่างยัง่ยืน

2. จากการที่ทา่นเข้าร่วมการประชุม ทา่นคิดว่าการมีส่วนร่วม
ในการพฒันาเมืองทุ่งสง มีความส าคัญมากน้อยเพยีงใด ได้
ค่าเฉล่ีย3.78อยู่ในระดับ มาก
3. จากการที่ทา่นเข้าร่วมการประชุม ทา่นคิดว่าการพฒันา
เมืองใหม้ีคุณภาพ จะช่วยส่งผลใหคุ้ณภาพชีวิตของประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงดีขึน้ได้มากน้อยเพยีงใด ได้ค่าเฉล่ีย
 3.74 อยู่ในระดับ มาก
4. จากการที่ทา่นเข้าร่วมการประชุม ทา่นมีส่วนร่วมในการ
ระดมแสดงความคิดเหน็และแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์
ในระหว่างการประชุมได้มากน้อยเพยีงใด  ได้ค่าเฉล่ีย 3.65
อยู่ในระดับ มาก
5.จากการที่ทา่นเข้าร่วมการประชุม ทา่นคิดว่าสามารถ
ตอบสนองความต้องการ และปญัหาของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสงได้มากน้อยเพยีงใด ได้ค่าเฉล่ีย 3.65อยู่ใน
ระดับ มาก
6. จากการที่ทา่นเข้าร่วมการประชุม ทา่นมีส่วนร่วมในการ
จัดท าและประสานแผนพฒันาทอ้งถิน่ส่ีปไีด้มากน้อยเพยีงใด 
 ได้ค่าเฉล่ีย3.65 อยู่ในระดับ มาก

7.จากการที่ทา่นเข้าร่วมการประชุม ทา่นมีความรู้เกีย่วกับ
บทบาท หน้าที่ของภาคประชาชนในการพฒันาทอ้งถิน่ได้
มากน้อยเพยีงใด  ได้ค่าเฉล่ีย 3.50 อยู่ในระดับ ปานกลาง
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในครัง้น้ี คิดเป็น
ร้อยละ 72.41
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

 งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้

  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 7 ปรับปรุงและพัฒนาเครือ่งมือเครือ่งใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
1 โครงการสรรหาเครือ่งมือ เครือ่งใช้

และสถานที่ของเทศบาลเมืองทุ่งสง
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

3,878,890        3,525,970   สรรหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และสถานที่ของเทศบาลเมืองทุ่งสง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ดังนี้

ด าเนินการแล้วเสร็จ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.1 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ส านักปลัด

(งบเทศบาล)
37,000             37,000         - จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพื้นหรือ

ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 
บทียูี จ านวน 1 เคร่ือง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.2 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 ส านักปลัด

(งบเทศบาล)

22,000             22,000        
  - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 
1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จ านวน 1  เคร่ือง 

ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.3 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า

ส านักปลัด
(งบเทศบาล)

9,600               9,600           - จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวด า จ านวน 1 เคร่ือง 

ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.4 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ส านักปลัด
(งบเทศบาล)

3,200               2,300           - ค่าจัดซ้ือเครืองส ารองไฟ  ขนาด 800 VA จ านวน 1 เคร่ือง ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.5 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก กองวิชาการฯ
(งบเทศบาล)

84,000             79,600         - จัดซ้ือ เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน 4 เคร่ือง เพื่อใช้ใน 
      - งานนิติการ 1 เคร่ือง
      - งานวางแผนฯ 1 เคร่ือง
      - งานวิจัยฯ 1 เคร่ือง
      - งานงบประมาณ 1 เคร่ือง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.6 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

กองวิชาการฯ
(งบเทศบาล)

44,000             43,800         - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 
1  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จ านวน 2 เคร่ือง เพื่อใช้
ในงาน
     - งานนิติการ 1 เคร่ือง
     - งานวิจัยประเมินผล 1 เคร่ือง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี  2560
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทกุภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

 งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้

  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 7 ปรับปรุงและพัฒนาเครือ่งมือเครือ่งใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
1.7 เคร่ืองส ารองไฟฟา้

กองวิชาการฯ
(งบเทศบาล)

6,400               4,980           - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 
1  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จ านวน 2  เคร่ือง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.8 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

กองคลัง
(งบเทศบาล)

44,000             21,500         - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 
1  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.9 เคร่ืองพมิพช์นิด Dot Matrix Printer
 แบบแคร่ยาว

กองคลัง
(งบเทศบาล)

23,000             23,000         -  เคร่ืองพมิพช์นิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.10 เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวด า (30 หน้า/นาท)ี

กองคลัง
(งบเทศบาล)

7,900               6,900           - จัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (30 
หน้า/นาที) จ านวน 1 เคร่ือง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.11 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ กองคลัง
(งบเทศบาล)

12,800             9,200           - จัดซ้ือเครืองส ารองไฟขนาด 850 VA จ านวน 4 เคร่ือง ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.12 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

กองการศึกษา
(งบเทศบาล)

22,000             21,500         - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 
1  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.13 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ กองการศึกษา
(งบเทศบาล)

3,200               2,300           - จัดซ้ือเครืองส ารองไฟขนาด 850 VA จ านวน 1 เคร่ือง ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.14 เคร่ืองพมิพส์ าเน าระบบดิจิตอล
ร.ร.โคกสะทอ้น
(งบเทศบาล)

90,000             90,000         - จัดซ้ือเคร่ืองพมิพส์ าเน าระบบดิจิตอล จ านวน 1 เคร่ือง
เปน็เคร่ืองพมิพส์ าเนาระบบดิจิตอลพร้อมแสกนเนอร์ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.15 เตียงนอน 2 ชั้น กองการศึกษา
(งบอุดหนุน)

975,000           930,000        - จัดซ้ือเตียงนอนไม้ 2 ชั้น ขนาด 3 ฟตุ มีขนาดไม่น้อยกว่า 
กว้าง 96 ซ.ม.x ยาว 189 ซ.ม.x สูง 160 ซ.ม.) จ านวน 150 
ชุด 

ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.16 เคร่ืองพน่หมอกควัน กองสาธารณสุข
(งบเทศบาล)

59,000             59,000         - จัดซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควัน จ านวน 1 เคร่ือง  ใช้ส้าหรับ
การก าจัดแมลงและศัตรูพชืทางการ เกษตร การฆ่าเชื้อโรค 
หรือ การปอ้งกันก าจัดแมลง ซ่ึงเปน็พาหะน าโรค เช่น ยุง 
แมลง เปน็ต้น

ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.17 โทรทศัน์ แอล อี ดี (LED TV)
กองสาธารณสุข
(งบเทศบาล)

17,000             17,000         - จัดซ้ือโทรทศัน์ แอล อี ดี (LED TV) ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

 งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้

  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 7 ปรับปรุงและพัฒนาเครือ่งมือเครือ่งใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
1.18 เคร่ืองชั่งน้ าหนักวิเคราะหไ์ขมัน

กองสาธารณสุข
(งบเทศบาล)

7,900               7,900           - จัดซ้ือเคร่ืองชั่งน้ าหนักวิเคราะหไ์ขมัน ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.19 เคร่ืองวัดความดันโลหติ
กองสาธารณสุข
(งบเทศบาล)

3,800               3,800           - จัดซ้ือเคร่ืองวัดความดันโลหติ ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.20 เคร่ืองวัดระดับออกซิเจนในเลือด
กองสาธารณสุข
(งบเทศบาล)

8,000               8,000           - จัดซ้ือเคร่ืองวัดระดับออกซิเจนในเลือด ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.21 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 กองสาธารณสุข

(งบเทศบาล)

22,000             21,500         - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 
1  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.22 เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวด า แบบ Network แบบที่ 1 กองสาธารณสุข

(งบเทศบาล)

7,900               7,900           - จัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (30 
หน้า/นาที) จ านวน 1 เคร่ือง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.23 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA
กองสาธารณสุข
(งบเทศบาล)

3,200               2,300           - จัดซ้ือเครืองส ารองไฟขนาด 850 VA จ านวน 1 เคร่ือง ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.24 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน
กองสาธารณสุข
(งบเทศบาล)

26,000             23,900         - จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน จ านวน 1 เคร่ือง ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.25 ตู้เก็บเอกสาร
กองสาธารณสุข
(งบเทศบาล)

15,000             9,600           - จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 4 ล้ินชัก สามารถเก็บได้ทั้งเอกสาร
แฟม้งาน  จ านวน 2 ตู้

ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.26 โต๊ะท างาน
กองสาธารณสุข
(งบเทศบาล)

5,000               5,000           - จัดซ้ือโต๊ะท างานเหล้กขนาด 5 ฟตุ พร้อมเก้าอี้ ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

 งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้

  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 7 ปรับปรุงและพัฒนาเครือ่งมือเครือ่งใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
1.27 รถจักรยานยนต์

กองสาธารณสุข
(งบเทศบาล)

489,600           459,000        - จัดซ้ือรถจักรยานยนต์พว่งข้าง จ านวน 6 คัน ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.28 รถยนต์
กองสาธารณสุข
(งบเทศบาล)

430,000           419,800        - จัดซ้ือรถยนต์เก็บขนขยะติดเชื้อ ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.29 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร กองสวัสดิการ
(งบเทศบาล)

5,000               5,000           - จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร จ านวน 1 ตัว ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.30 โต๊ะบญัชีเหล็ก พร้อมเก้าอีส้ านักงาน กองสวัสดิการ
(งบเทศบาล)

31,500             31,500         - จัดซ้ือโต๊ะบญัชีเหล็ก พร้อมเก้าอีส้ านักงาน จ านวน 5 ชุด ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.31 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

กองสวัสดิการ
(งบเทศบาล)

22,000             21,500         - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 
1  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.32 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ กองสวัสดิการ
(งบเทศบาล)

6,400               4,600           - จัดซ้ือเครืองส ารองไฟขนาด 850 VA จ านวน 2 เคร่ือง ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.33 เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวด า

กองสวัสดิการ
(งบเทศบาล)

7,900               6,900           - จัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (30 
หน้า/นาที) จ านวน 1 เคร่ือง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.34 เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวด า

กองสวัสดิการ
(งบเทศบาล)

16,000             16,000         - จัดซ้ือ เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.35 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ส านักปลัด
(งบเทศบาล)

174,000           170,500        - จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนพร้อมติดต้ัง จ านวน
 4 เคร่ือง 
 - เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวนต้ังพื้นหรือแขวน ขนาด 
44,000 บทียูี มีระบบฟอกอากาศ พร้อมติดต้ัง จ านวน 3 
เคร่ือง 
 - เคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 12,500 บทียูี 
ประหยัดไฟเบอร์ 5 มีระบบฟอกอากาศ พร้อมติดต้ัง จ านวน
 1 เคร่ือง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.36 1.36 ชุดเคร่ืองเสียง ส านักปลัด
(งบเทศบาล)

216,000           
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

 งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้

  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 7 ปรับปรุงและพัฒนาเครือ่งมือเครือ่งใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
1.37 ชุดเคร่ืองเสียงเคล่ือนที่ (ล าโพงพกพา) ส านักปลัด

(งบเทศบาล)
36,900             36,900         - จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียงเคล่ือนที่ (ล าโพงพกพา) จ านวน 1 ชุด ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.38 เคร่ืองชั่งทองและเพชร กองคลัง
(งบเทศบาล)

36,000             36,000         - จัดซ้ือเคร่ืองชั่งทองและเพชร  จ านวน 1 เคร่ือง

1.39 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 ส านักปลัด

สถานธนานุบาล
(งบเทศบาล)

29,000             29,000         - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่2 
ขนาดจอ ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จ านวน 4 เคร่ือง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.40 เคร่ืองส ารองไฟขนาด 800 VA/480
 W ส านักปลัด

สถานธนานุบาล
(งบเทศบาล)

9,600               9,600           - จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟขนาด 800 VA/480 W จ านวน 3 
เคร่ืองๆ ละ 3,200 บาท

ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.41 เคร่ืองพมิพช์นิเลเซอร์/ชนิด lED ขาว
ด าแบบ Network แบบที่ 1 ส านักปลัด

สถานธนานุบาล
(งบเทศบาล)

16,000             16,000         - จัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิเลเซอร์/ชนิด lED ขาวด าแบบ 
Network แบบที่ 1 จ านวน  1 เคร่ือง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.42 อุปกรณ์กระจายสัญญณ (L2Seitech)
 ขนาด 16 ช่อง ส านักปลัด

สถานธนานุบาล
(งบเทศบาล)

2,300               2,300           - จัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญณ (L2Seitech) ขนาด 16 
ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.43 เคร่ืองพมิพช์นิด Dot Matrix Printer
 แบบแคร่ยาว ส านักปลัด

สถานธนานุบาล
(งบเทศบาล)

23,000             23,000         - จัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว 
จ านวน 1 เคร่ือง

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

 งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้

  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 7 ปรับปรุงและพัฒนาเครือ่งมือเครือ่งใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
1.44 เคร่ืองพมิพช์นิด Dot Matrix Printer

 แบบแคร่ส้ัน ส านักปลัด
สถานธนานุบาล

(งบเทศบาล)

44,000             44,000         - จัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ส้ัน 
จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 22,000 บาท

ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.45 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบติัการส าหรับ
เคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย (Server) 
ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย

ส านักปลัด
สถานธนานุบาล

(งบเทศบาล)

20,000             20,000         - จัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบปฏิบติัการส าหรับเคร่ือง
คอมพวิเตอร์แม่ข่าย (Server) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตาม
กฎหมาย จ านวน 1 ชุด

ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.46 ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานที่มี
ลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักปลัด

สถานธนานุบาล
(งบเทศบาล)

11,000             11,000         - จัดซ้ือชุดโปรแกรมจัดการส านักงานที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตาม
กฎหมาย จ านวน 1 ชุด

ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.47 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบติัการส าหรับ
เคร่ืองคอมพวิเตอร์และเคร่ือง
คอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊คแบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน 
(OEM)ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย

ส านักปลัด
สถานธนานุบาล

(งบเทศบาล)

7,600               7,600           - จัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบปฏิบติัการส าหรับเคร่ือง
คอมพวิเตอร์และเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊คแบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM)ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้อง
ตามกฎหมาย จ านวน 2 ชุด ชุดละ 3,800

ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.48 MODER WIRELESS ADSL 
ROUTER พร้อม SWITCH4 PORT 
10/100 MBPS

ส านักปลัด
สถานธนานุบาล

(งบเทศบาล)

2,500               2,500           - จัดซ้ือMODER WIRELESS ADSL ROUTER พร้อม 
SWITCH4 PORT 10/100 MBPS

ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.49 โปรแกรมปอ้งกันไวรัส 3 USER ส านักปลัด
สถานธนานุบาล

(งบเทศบาล)

3,000               3,000           - จัดซ้ือโปรแกรมปอ้งกันไวรัส 3 USER  จ านวน 1 ชุด ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

 งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้

  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 7 ปรับปรุงและพัฒนาเครือ่งมือเครือ่งใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
1.50 ระบบไฟฟา้พร้อมสายดิน ส านักปลัด

สถานธนานุบาล
(งบเทศบาล)

10,000             10,000         - จัดซ้ือระบบไฟฟา้พร้อมสายดิน จ านวน 1 ระบบ ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.51 ระบบสายสัญญาณเครือข่าย ส านักปลัด
สถานธนานุบาล

(งบเทศบาล)

10,000             10,000         - จัดซ้ือระบบสายสัญญาณเครือข่าย จ านวน 1 ระบบ ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.52 เคร่ืองอ่านลายนิ้วมือแบบความเร็วสูง ส านักปลัด
สถานธนานุบาล

(งบเทศบาล)

35,000             35,000         - จัดซ้ือเคร่ืองอ่านลายนิ้วมือแบบความเร็วสูง จ านวน 2 
เคร่ืองๆละ 17,500

ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.53 เคร่ืองอ่านบตัรประชาชนแบบ 
SMART CARD

ส านักปลัด
สถานธนานุบาล

(งบเทศบาล)

24,000             24,000         - จัดซ้ือเคร่ืองอ่านบตัรประชาชนแบบ SMART CARD ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.54 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ระบบงาน
สถานธนานุบาลพร้อมติดต้ัง

ส านักปลัด
สถานธนานุบาล

(งบเทศบาล)

138,000           138,000        - จัดซ้ือโปรแกรมคอมพวิเตอร์ระบบงานสถานธนานุบาล
พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 ระบบ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.55 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก กองช่าง
(งบเทศบาล)

34,800             34,800         - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก จ านวน 1 เคร่ือง ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.56 เคร่ืองโทรสาร ส านักปลัด
สถานธนานุบาล

(งบเทศบาล)

3,990               3,990           - จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร จ านวน 1 เคร่ือง ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

 งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้

  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 7 ปรับปรุงและพัฒนาเครือ่งมือเครือ่งใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
1.57 โต๊ะเก้าอีน้ักเรียน ระดับมัธยม ร.ร.มัธม

เทศบาลวัดทา่
แพ

(งบเทศบาล)

321,000           321,000        - จัดซ้ือโต๊ะนักเรียน ระดับมัธยม พื้นหน้าโต๊ะท าด้วยไม้
ยางพาราทั้งตัว ขนาดกว้าง 400 มม. ยาว 600 มม. สูงจาก
พื้น 750 มม. สีธรรมชาติ 
 - เก้าอีน้ักเรียน ระดับมัธยม พื้นเก้าอีท้ าด้วยไม้ยางพารา
ทั้งตัว ที่นั่งขนาดความกว้าง 355 มม. ยาว 440 มม. สูงจาก
พื้น 840 มม. สีธรรมชาติ จ านวน 200 ชุด

ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.58 ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บานประตู ส านักปลัด
สถานธนานุบาล

(งบเทศบาล)

9,000               9,000           - จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บานประตู จ านวน 2 ตู้ๆ ละ 
4,500 บาท

ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.59 ชั้นวางเอกสารอเนกประสงค์ ส านักปลัด
สถานธนานุบาล

(งบเทศบาล)

2,000               2,000            - จัดซ้ือชั้นวางเอกสารอเนกประสงค์ ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.60 โต๊ะรับแขก ชนิด 4 ที่นั่ง ส านักปลัด
สถานธนานุบาล

(งบเทศบาล)

5,000               5,000            - จัดซ้ือโต๊ะรับแขก ชนิด 4 ที่นั่ง ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.61 เก้าอีแ้ถว 4 ที่นั่ง ขนาด 
2,380x680x800 มม.

ส านักปลัด
สถานธนานุบาล

(งบเทศบาล)

20,000             20,000          - จัดซ้ือ เก้าอีแ้ถว 4 ที่นั่ง ขนาด 2,380x680x800 มม. 
จ านวน 4 ชุดๆละ 5,000 บาท

ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.62 เก้าอีส้ านักงาน สามารถปรับระดับได้ ส านักปลัด
สถานธนานุบาล

(งบเทศบาล)

4,400               4,400           - จัดซ้ือเก้าอีส้ านักงาน สามารถปรับระดับได้ จ านวน 4 ตัวๆ
 ละ 1,100 บาท

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

 งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ังไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้

  หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯได้

แนวทางการพัฒนาที่ 7 ปรับปรุงและพัฒนาเครือ่งมือเครือ่งใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
1.63 ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 15 ล้ินชัก ส านักปลัด

สถานธนานุบาล
(งบเทศบาล)

22,200             22,200          - จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร ชนิด 15 ล้ินชัก จ านวน 6 ตู้ๆละ 
3,700 บาท

ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.64 ตู้นิรภัย ขนาด 590x551x760 มม. ส านักปลัด
สถานธนานุบาล

(งบเทศบาล)

17,000             17,000         - จัดซ้ือตู้นิรภัย ขนาด 590x551x760 มม. จ านวน 1 ตู้ ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.65 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
พร้อมติดต้ัง

ส านักปลัด
สถานธนานุบาล

(งบเทศบาล)

24,300             24,300         - จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดต้ัง ด าเนินการแล้วเสร็จ

2 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร 
สถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ของเทศบาล
เมืองทุ่งสง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังาน

6,836,170         6,716,170     - ด าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร สถานที่ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ของเทศบาลเมืองทุ่งสง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน ดังนี้

ด าเนินการแล้วเสร็จ

2.1 ค่าปรับปรุงหอ้งปฏิบติังานเพื่อ
บริการผู้เสียภาษแีละประชาชนทั่วไป
ของกองคลัง

กองช่าง
(กองคลัง)

120,000           กัน้เงินด าเนินการป ี2561

2.2 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
 และอาคารประกอบ โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง

โรงเรียนสังกัด
เทศบาล

กองการศึกษา
(งบอุดหนุน)

1,200,000         1,200,000     - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

2.3 ชุดศูนย์ วิทยาศาสตร์ปฏิบติัการ กองการศึกษา
(งบเทศบาล)

5,516,170         5,516,170     - ด าเนินการจัดต้ังชุดศูนย์ วิทยาศาสตร์ปฏิบติัการ ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

1  โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. กองสวัสดิการฯ 
(งบเทศบาล)

5,000 10,000          15,000        13,104  - ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 - 
เมษายน 2560 ณ อาคารธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองทุ่งสง , 
ชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดเก็บ บนัทกึ และประมวลผลข้อมูลพื้นฐานในเขตชุมชน
เมือง
2. เพื่อใหม้ีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและสมบรูณ์ในการน าไปใช้
ประโยชน์และได้น ามาเปรียนบเทยีบกับเกณฑ์มาตรฐานขัน้ต่ า
ในช่วงปี
3. เพื่อใหห้น่วยงานราชการ องค์กรเอกชน ประชาชน มีข้อมูลใน
เบื้องต้น ในการวางแผนแก้ไขปญัหาและพฒันาคุณภาพชีวิตใน
ด้านต่างๆ ได้ตรงตามเปา้หมาย
ผลการด าเนินการ
1. จัดประชุมเพื่อชี้แจงในแบบสอบถามที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลฯ
2. จัดเก็บข้อมูลบนัทกึและประมวลผลข้อมูล จ านวน 4,252 
ครัวเรือน
3. มีการจัดเก็บข้อมูลที่เปน็ปจัจุบนัในแต่ละชุมชน
4. ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและสมบรูณ์ในการน าไปใช้ประโยชน์

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี  2560
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทกุภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ

แนวทางการพัฒนาที่ 8  ส่งเสริมองค์กรชุมชน (อบช.) ทกุองค์การบริหารชุมชน/กลุ่มต่าง ๆ ใหม้ีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอย่างเข้มแข็งและบูรณาการความร่วมมือจากทกุภาคส่วน
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี  2560

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ต้ัง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรือระบุข้ันตอนที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี  2560
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทกุภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ

2 โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการ กองสวัสดิการฯ 
(งบเทศบาล)

5,000  -  -  ด าเนินการเลือกต้ังคณะกรรมการชมุชน จ านวน 1 คร้ัง ได้แก ่ชมุชน
หมู่บ้านพัฒนา เมื่อวันที่ 10 มถินุายน 2560 ณ ที่ท าการชมุชนหมู่บ้าน
พัฒนา และเทศบาลเมอืงทุ่งสงได้ด าเนินการจดัท าประกาศแต่งต้ัง
คณะกรรมการ อนุกรรมการ และที่ปรึกษาองค์การบริหารชมุชนหมู่บ้าน
พัฒนา  เมื่อวันที่ 30 มถินุายน 2560 การด าเนินการเลือกต้ังฯ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
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หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

ด าเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี  2560
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทกุภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ

แนวทางการพัฒนาที่ 8  ส่งเสริมองค์กรชุมชน (อบช.) ทกุองค์การบริหารชุมชน/กลุ่มต่าง ๆ ใหม้ีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอย่างเข้มแข็งและบูรณาการความร่วมมือจากทกุภาคส่วน
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หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี  2560
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทกุภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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