
ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4  พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5   การพฒันาการบริหารจดัการองคก์รภายใตร้ะบบธรรมาภบิาล

ยทุธศาสตรท์ี่ 4  ปรบัปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสูก่ารบริหารจดัการที่ดีโดยทกุภาคีมีสว่นร่วมแบบบูรณาการรองรบัความเปลี่ยนแปลงสูเ่ทศบาลอจัฉริยะ

กลยทุธท์ี่ 1 ปรบัปรุงและพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการและเพื่อการบริการประชาชนของเทศบาลและของชุมชนใหมี้ประสทิธิภาพและไดม้าตรฐานสามารถเขา้ถงึไดง้า่ย สะดวกในการใชป้ระโยชน์

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบเุหตผุล

ที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

1 โครงการจา้งเหมาเอกชนบนัทกึขอ้มลู

โปรแกรมระบบบญัชคีอมพวิเตอรข์อง

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (e-laas)

กองคลงั

(งบเทศบาล)

540,000 401,100        - ด าเนินการบนัทกึขอ้มลูโปรแกรมระบบบญัชคีอมพวิเตอรข์ององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ (e-laas) ด าเนินการเป็นระยะเวลา 1ปี ต ัง้แต่วนัที ่1 ตลุาคม 2560 - วนัที ่30 

กนัยายน 2561 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหเ้ทศบาลเมอืงทุ่งสงสามารถบนัทกึขอ้มลูเขา้ฐานขอ้มลูโปรแกรมระบบบญัชี

คอมพวิเตอรข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (e-laas) ไดค้รบถว้นในทกุระบบย่อย

2. เทศบาลเมอืงทุ่งสงสามารถใชข้อ้มลูในระบบประกอบการใหบ้ริการประชาชนดา้น

ขอ้มลูขา่วสาร ไดอ้ย่างรวดเร็ว และผูบ้ริหารสามารถใชข้อ้มลูในการวางแผน บริหารดา้น

การบริหารการคลงั และดา้นอืน่ๆ ไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพเพิม่มากขึ้น

ผลการด าเนินงาน

1. จา้งเหมาเอกชน 5 ราย เพือ่ปฏบิตังิานบนัทกึขอ้มลูเขา้ฐานขอ้มลูในระบบบญัชี

คอมพวิเตอรข์อง อปท. (e-laas) ครบทกุระบบย่อย 

2.เทศบาลมฐีานขอ้มลูถูกตอ้ง สามารถใชง้านบนระบบไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ

ด าเนินการแลว้เสร็จ

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4  พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบเุหตผุล

ที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรและ

หน่วยงานในสงักดัเทศบาลเมืองทุ่งสง

400,000         -       -              236,937.00        - พฒันาศกัยภาพบคุลากรและหน่วยงานในสงักดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง ดงัน้ี ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.1 กจิกรรม อบรมเรื่องการพฒันา

คุณภาพการบริหารจดัการภาครฐั 

(PMQA)

ส านกัปลดัฯ

งานการเจา้หนา้ที ่

(งบเทศบาล)

         400,000             87,000  - ด าเนินการอบรมเรื่องการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครฐั (PMQA) ระหวา่ง

วนัที ่7-8 พฤศจกิายน 2560 ณ หอ้งประชมุเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ยกระดบัคุณภาพการปฏบิตังิานของเทศบาลใหส้อดคลอ้งกบัพระราชกฤษฎกีาวา่

ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิีการบริหารงานกจิการบา้นเมอืงทีด่ี

ผลการด าเนินงาน

1. ผูเ้ขา้ร่วมอบรมเป้าหมายตัง้ไว ้120 คน มผูีเ้ขา้ร่วมอบรม จ านวน 120 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 100 

2. จากการประเมนิความรู ้: การทดสอบก่อนและหลงัการอบรม โดยใชแ้บบทดสอบ

จ านวน 10 ขอ้  

 - กอ่นการฝึกอบรม ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัเรื่องการอบรมเชงิ

ปฏบิตักิารการพฒันาศกัยภาพบคุลากรเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพในการปฏบิตังิานแก่

บคุลากรของเทศบาลเมอืง

ทุ่งสง กจิกรรมอบรมเรื่องการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครฐั (PMQA) รอ้ยละ 

83.00

ด าเนินการแลว้เสร็จ

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

ภายใตย้ทุธศาสตรท์ี่  4 ปรบัปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสูก่ารบริหารจดัการที่ดีโดยทกุภาคีมีสว่นร่วมแบบบูรณาการรองรบัความเปลี่ยนแปลงสูเ่ทศบาลอจัฉริยะ

กลยทุธท์ี่ 2  พฒันาศกัยภาพบคุลากรใหมี้ความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะดา้นและท างานเป็นทีมที่มีประสทิธิภาพและยกระดบัคุณภาพการบริหารจดัการแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิตามหลกัธรรมาภบิาลผ่านเกณฑก์ารบริหารจดัการที่ดี

1
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4  พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบเุหตผุล

ที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

ภายใตย้ทุธศาสตรท์ี่  4 ปรบัปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสูก่ารบริหารจดัการที่ดีโดยทกุภาคีมีสว่นร่วมแบบบูรณาการรองรบัความเปลี่ยนแปลงสูเ่ทศบาลอจัฉริยะ

กลยทุธท์ี่ 2  พฒันาศกัยภาพบคุลากรใหมี้ความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะดา้นและท างานเป็นทีมที่มีประสทิธิภาพและยกระดบัคุณภาพการบริหารจดัการแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิตามหลกัธรรมาภบิาลผ่านเกณฑก์ารบริหารจดัการที่ดี

 - หลงัการฝึกอบรม ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัเรื่องการอบรมเชงิ

ปฏบิตักิารการพฒันาศกัยภาพบคุลากรเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพในการปฏบิตังิานแก่

บคุลากรของเทศบาลเมอืง

ทุ่งสง กจิกรรมอบรมเรื่องการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครฐั (PMQA) รอ้ยละ 

100

 - ผลการประเมินความรู ้ : ก่อนการอบรมและหลงัการอบรมมผีลแตกต่างกนั แสดงให ้

เหน็วา่ผูเ้ขา้รบัการอบรม หลงัไดร้บัความรูจ้ากการอบรมเรื่องความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบั

การเรื่องการอบรมเชงิปฏบิตักิารการพฒันาศกัยภาพบคุลากรเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพใน

การปฏบิตังิานแก่บคุลากรของเทศบาลเมอืงทุ่งสง กจิกรรมอบรมเรื่องการพฒันาคุณภาพ

การบริหารจดัการภาครฐั (PMQA)  ในครัง้น้ี มคีวามรู ้เพิม่มากขึ้น และสามารถน าไป

ปฏบิตังิานไดอ้ย่างมคุีณภาพมากยิง่ขึ้นต่อไป

3.ความพึงพอใจของผูเ้ขา้รบัการอบรม

 - ภาพรวม ค่าเฉลีย่ 4.33 อยู่ในระดบัมาก โดยสามารถเรียงจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี

 -  ดา้นที ่4 การน าความรูไ้ปใช ้ค่าเฉลีย่ 4.43 อยู่ในระดบัมาก

 -  ดา้นที ่2 ดา้นวทิยากร ค่าเฉลีย่ 4.36 อยู่ในระดบัมาก

 - ดา้นที ่1 ดา้นเน้ือหาวชิาการ ค่าเฉลีย่  4.31 อยู่ในระดบัมาก

 -  ดา้นที ่3 ดา้นสถานที ่/ ระยะเวลา / อาหารค่าเฉลีย่ 4.25 อยู่ในระดบัมาก

ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ในคร ัง้น้ี คิดเป็นรอ้ยละ 86.75
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4  พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบเุหตผุล

ที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

ภายใตย้ทุธศาสตรท์ี่  4 ปรบัปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสูก่ารบริหารจดัการที่ดีโดยทกุภาคีมีสว่นร่วมแบบบูรณาการรองรบัความเปลี่ยนแปลงสูเ่ทศบาลอจัฉริยะ

กลยทุธท์ี่ 2  พฒันาศกัยภาพบคุลากรใหมี้ความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะดา้นและท างานเป็นทีมที่มีประสทิธิภาพและยกระดบัคุณภาพการบริหารจดัการแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิตามหลกัธรรมาภบิาลผ่านเกณฑก์ารบริหารจดัการที่ดี

1.2  กจิกรรมอบรมเรื่องการพฒันา

คุณภาพการบริหารจดัการภาครฐั 

(PMQA) ครัง้ที ่2 การเตรียมความพรอ้ม

เพือ่ขอรบัการตรวจรบัรองตามเกณฑ์

คุณภาพการบริหารจดัการภาครฐั 

ระดบัพื้นฐาน

ส านกัปลดัฯ

งานการเจา้หนา้ที่

        45,200.00  - ด าเนินการจดัอบรมเรื่องการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครฐั (PMQA) ครัง้ที ่

2 การเตรียมความพรอ้มเพือ่ขอรบัการตรวจรบัรองตามเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการ

ภาครฐั ระดบัพื้นฐาน ระหวา่งวนัที ่8-9 กมุภาพนัธ ์2561 ณ หอ้งประชมุเทศบาลเมอืงทุ่ง

สง

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมเชงิปฏบิตักิาร มกีารเตรียมความพรอ้มในเรื่องของเอกสารและ

หลกัฐานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งในการขอรบัการตรวจรบัรองเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการ

ภาครฐัระดบัพื้นฐาน

ผลการด าเนินงาน

1. ผูเ้ขา้ร่วมอบรมเป้าหมายตัง้ไว ้80 คน มผูีเ้ขา้ร่วมอบรม จ านวน 84 คน คดิเป็นรอ้ยละ

 105

2. ความพงึพอใจต่อการเขา้รบัการอบรม

 - ในภาพรวม ค่าเฉลีย่ 4.53 อยู่ในระดบัมาก โดยสามารถเรียงจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี

  -ดา้นที ่3 ดา้นสถานที ่/ ระยะเวลา / อาหาร ค่าเฉลีย่ 4.62 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด

ด าเนินการแลว้เสร็จ

 - ดา้นที ่4 การน าความรูไ้ปใช ้ค่าเฉลีย่ 4.54 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด

 - ดา้นที ่1 ดา้นเน้ือหาวชิาการ ค่าเฉลีย่ 4.53 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด

 - ดา้นที ่2 ดา้นวทิยากร ค่าเฉลีย่ 4.46 อยู่ในระดบัมาก

ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ในคร ัง้น้ี คิดเป็นรอ้ยละ 90.78
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4  พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบเุหตผุล

ที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

ภายใตย้ทุธศาสตรท์ี่  4 ปรบัปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสูก่ารบริหารจดัการที่ดีโดยทกุภาคีมีสว่นร่วมแบบบูรณาการรองรบัความเปลี่ยนแปลงสูเ่ทศบาลอจัฉริยะ

กลยทุธท์ี่ 2  พฒันาศกัยภาพบคุลากรใหมี้ความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะดา้นและท างานเป็นทีมที่มีประสทิธิภาพและยกระดบัคุณภาพการบริหารจดัการแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิตามหลกัธรรมาภบิาลผ่านเกณฑก์ารบริหารจดัการที่ดี

งานการเจา้หนา้ที่             24,415  - ด าเนินการอบรมเรื่องการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครฐั (PMQA) ระหวา่ง

วนัที ่9 พฤษภาคม 2561 ณ หอ้งประชมุเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

ส านกัปลดัฯ วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมเชงิปฏบิตักิารไดจ้ดัเตรียมเอกสารและหลกัฐานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง

ในการขอรบัการตรวจรบัรองเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครฐัระดบัพื้นฐานได ้

อย่างครบถว้น

ผลการด าเนินงาน

1. จ านวนผูเ้ขา้รบัการอบรมจ านวน 80 คน เป็นไปตามเป้าหมาย

2. ผูเ้ขา้รบัการอบรมสามารถจดัเตรียม เอกสารและหลกัฐานต่างๆ  ทีเ่กี่ยวขอ้งในการ

ขอรบัรองการตรวจ รบัรองเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครฐัระดบัพื้นฐานไดอ้ย่าง

ถูกตอ้ง

กองคลงั             80,322  - ด าเนินการอบรมเชงิปฏบิตักิาร แนวทางปฏบิตัติามพระราชบญัญตักิารจดัซื้อจดัจา้ง

และการบริหารพสัดุภาครฐั พ.ศ.2560 กฎหมายและระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง เทศบาลเมอืงทุ่ง

สง ระหวา่งวนัที ่27-28 ธนัวาคม 2560 ณ หอ้งประชมุเทศบาลเมอืงทุ่งสง

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหบ้คุลากรของเทศบาลไดร้บัทราบหลกัการ แนวคดิ และวธิีปฏบิตัติาม

พระราชบญัญตักิารจดัซื้อจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครฐั พ.ศ.2560

2.  เพือ่ใหบ้คุลากรของเทศบาลมคีวามรูค้วามเขา้ใจแนวทางปฏบิตัติามระเบยีบ

กระทรวงการคลงัวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัซื้อจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครฐั พ.ศ.

2560

1.3 กจิกรรมอบรมเรื่องการพฒันา

คุณภาพการบริหารจดัการภาครฐั 

(PMQA) ครัง้ที ่2 การเตรียมความพรอ้ม

เพือ่ขอรบัการตรวจรบัรองตามเกณฑ์

คุณภาพการบริหารจดัการภาครฐั 

ระดบัพื้นฐาน

1.3 กจิกรรมอบรมเชงิปฏบิตักิาร 

แนวทางปฏบิตัติามพระราชบญัญตักิาร

จดัซื้อจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครฐั 

พ.ศ.2560 กฎหมายและระเบยีบที่

เกี่ยวขอ้ง เทศบาลเมอืงทุ่งสง
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4  พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบเุหตผุล

ที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

ภายใตย้ทุธศาสตรท์ี่  4 ปรบัปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสูก่ารบริหารจดัการที่ดีโดยทกุภาคีมีสว่นร่วมแบบบูรณาการรองรบัความเปลี่ยนแปลงสูเ่ทศบาลอจัฉริยะ

กลยทุธท์ี่ 2  พฒันาศกัยภาพบคุลากรใหมี้ความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะดา้นและท างานเป็นทีมที่มีประสทิธิภาพและยกระดบัคุณภาพการบริหารจดัการแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิตามหลกัธรรมาภบิาลผ่านเกณฑก์ารบริหารจดัการที่ดี

3.  เพือ่ใหบ้คุลากรของเทศบาลมคีวามรูค้วามเขา้ใจข ัน้ตอนวธิีการปฏบิตัใินการจดัหา

พสัดุ ระบบการจดัซื้อจดัจา้งภาครฐั (e-Government Procurement : e-GP) 

กระบวนการจดัซื้อจดัจา้งดว้ยวธิีตลาดอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Market : e-market)

 และกระบวนการจดัซื้อจดัจา้งดว้ยวธิีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส(์Electronic Bidding

 : e-bidding)

4. เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีท่ีร่บัผดิชอบเกี่ยวกบัการจดัซื้อจดัจา้งและการบริหารพสัดุขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นไปอย่างถูกตอ้ง มปีระสทิธิภาพ และถอืปฏบิตัเิป็นไปในแนวทาง

เดยีวกนั

ผลการด าเนินงาน

1. การประเมินผลความรูก้อ่น-หลงั

 - ก่อนการฝึกอบรม ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัเรื่องแนวทางปฏบิตัิ

ตามพระราชบญัญตักิารจดัซื้อจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครฐั พ.ศ.2560 กฎหมายและ

ระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง”เทศบาลเมอืงทุ่งสง รอ้ยละ 67.00

 - หลงัการฝึกอบรม ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัเรื่องแนวทางปฏบิตัิ

ตามพระราชบญัญตักิารจดัซื้อจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครฐั พ.ศ.2560 กฎหมายและ

ระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง”เทศบาลเมอืงทุ่งสง รอ้ยละ 99.0

 - ผลการประเมินความรู ้ : ก่อนการอบรมและหลงัการอบรมมผีลแตกต่างกนั แสดงให ้

เหน็วา่ผูเ้ขา้รบัการอบรม หลงัไดร้บัความรูจ้ากการอบรมเรื่องความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบั

การเรื่องโครงการ ฝึกอบรม
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4  พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบเุหตผุล

ที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

ภายใตย้ทุธศาสตรท์ี่  4 ปรบัปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสูก่ารบริหารจดัการที่ดีโดยทกุภาคีมีสว่นร่วมแบบบูรณาการรองรบัความเปลี่ยนแปลงสูเ่ทศบาลอจัฉริยะ

กลยทุธท์ี่ 2  พฒันาศกัยภาพบคุลากรใหมี้ความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะดา้นและท างานเป็นทีมที่มีประสทิธิภาพและยกระดบัคุณภาพการบริหารจดัการแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิตามหลกัธรรมาภบิาลผ่านเกณฑก์ารบริหารจดัการที่ดี

“แนวทางปฏบิตัติามพระราชบญัญตักิารจดัซื้อจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครฐั พ.ศ.

2560 กฎหมายและระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง”เทศบาลเมอืงทุ่งสง  ในครัง้น้ี มคีวามรู ้เพิม่มาก

ขึ้น รอ้ยละ 32 และสามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปปฏบิตังิานไดอ้ย่างมคุีณภาพมากยิง่ขึ้นต่อไป

2. ความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการอบรม

 - ภาพรวม ค่าเฉลีย่ 4.70 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยสามารถเรียงจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี

 -  ดา้นที ่3 ดา้นสถานที ่/ ระยะเวลา / อาหาร ค่าเฉลีย่ 4.84 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด

 - ดา้นที ่2 ดา้นวทิยากร ค่าเฉลีย่ 4.75 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด

 - . ดา้นที ่4 การน าความรูไ้ปใช ้ค่าเฉลีย่ 4.74 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด

 - ดา้นที ่1 ดา้นเน้ือหาวชิาการ ค่าเฉลีย่ 4.49 อยู่ในระดบัมาก

 ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ในคร ัง้น้ี คิดเป็นรอ้ยละ 93.60
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4  พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบเุหตผุล

ที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

ภายใตย้ทุธศาสตรท์ี่  4 ปรบัปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสูก่ารบริหารจดัการที่ดีโดยทกุภาคีมีสว่นร่วมแบบบูรณาการรองรบัความเปลี่ยนแปลงสูเ่ทศบาลอจัฉริยะ

กลยทุธท์ี่ 2  พฒันาศกัยภาพบคุลากรใหมี้ความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะดา้นและท างานเป็นทีมที่มีประสทิธิภาพและยกระดบัคุณภาพการบริหารจดัการแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิตามหลกัธรรมาภบิาลผ่านเกณฑก์ารบริหารจดัการที่ดี

2 โครงการอบรมและทศันศึกษาดูงาน

เกี่ยวกบัศูนยข์อ้มลูขา่วสารของราชการ 

ตาม พ.ร.บ.ขอ้มลูขา่วสารของราชการ 

พ.ศ.2540

กองวชิาการฯ

งานนิตกิาร

          30,000  -            ไมไ่ดด้  าเนินการ

 - เน่ืองจากไดเ้ลือ่นก าหนดการด าเนิน

โครงการออกไปก่อน เน่ืองจากรถตูท้ี่ใชเ้ป็น

ยานพาหนะในการเดนิทางหมดสญัญาเช่าจงึ

ตอ้งรอการด าเนินการท าสญัญาเช่าใหแ้ลว้

เสร็จก่อน

 - เมือ่การด าเนินการท าสญัญาเช่ารถเป็นที่

เสร็จสิ้นเรียบรอ้ย ต่อมาทางกองคลงัไดท้  า

หนงัสอืขอความร่วมมอืใหช้ะลอโครงการที่ยงั

ไมไ่ดด้  าเนินการเอาไวก่้อน เน่ืองจากเทศบาล

ไดร้บัเงนิจดัสรรต า่กว่าประมาณการรายรบั

ที่ต ัง้ไว ้ตามหนงัสอื นศ52203/ว154 ลงวนัที่ 

26 มถินุายน 2561 เรื่อง งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4  พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบเุหตผุล

ที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

ภายใตย้ทุธศาสตรท์ี่  4 ปรบัปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสูก่ารบริหารจดัการที่ดีโดยทกุภาคีมีสว่นร่วมแบบบูรณาการรองรบัความเปลี่ยนแปลงสูเ่ทศบาลอจัฉริยะ

กลยทุธท์ี่ 2  พฒันาศกัยภาพบคุลากรใหมี้ความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะดา้นและท างานเป็นทีมที่มีประสทิธิภาพและยกระดบัคุณภาพการบริหารจดัการแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิตามหลกัธรรมาภบิาลผ่านเกณฑก์ารบริหารจดัการที่ดี

3 กองวชิาการฯ

ฝ่ายบริการฯ

(งบเทศบาล)

          80,000             80,000  - ใหค้วามรูต้ามตวัชี้วดัแบบประเมนิประสทิธิภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  

(Local Performance Assessment:LPA)   (สถ-อปท) ประจ าปี 2561 ระหวา่งวนัที ่ 4

 – 8 มถินุายน 2561 ณ หอ้งประชมุ (เลก็)เทศบาลเมอืงทุ่งสงและ ในวนัที ่15  มถินุายน

 2561 ณ หอ้งประชมุเทศบาลเมอืงทุ่งสง

ด าเนินการแลว้เสร็จ

 -  วนัที ่ 4 ม.ิย. 61    ฝึกปฏบิตัฯิส านกัปลดัเทศบาล

 -  วนัที ่ 5 ม.ิย. 61      ฝึกปฏบิตัฯิกองสาธารณสุขฯ และกองวชิาการ ฯ

 -  วนัที ่ 6 ม.ิย. 61       ฝึกปฏบิตัฯิกองคลงั

 -  วนัที ่ 7 ม.ิย. 61      ฝึกปฏบิตั ิฯ กองสวสัดกิารสงัคม และกองการศึกษา

 -  วนัที ่ 8 ม.ิย. 61      ฝึกปฏบิตัฯิ กองช่าง, กองช่างสุขาภบิาล

 -  วนัที ่ 15 ม.ิย. 61  แต่ละกลุม่น าเสนอผลการฝึกปฏบิตัแิละรายงานผลการประเมนิ

การปฏบิตัริาชการใหผู้บ้ริหารทอ้งถิน่ทราบ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่พฒันาบคุลากรดา้นการประเมนิผลและการรายงานผลการปฏบิตัริาชการ ตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธิีการบริหารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีและสามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการ

ปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ

2. พือ่ใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัตวัชี้วดัตามแบบประเมนิประสทิธิภาพขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่(Local Performance Assessment:LPA) (สถ-อปท) ประจ าปี  2561

ผลการด าเนินงาน

 - สรุปคะแนนผลการประเมนิตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ  ประจ าปี 2560  โดย

คณะกรรมการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ  ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิีการบริหารกจิการ

บา้นเมอืงทีด่ขีองเทศบาลเมอืงทุ่งสง  ดงัน้ี

โครงการการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารการ

พฒันาศกัยภาพบคุลากรเพือ่เพิม่

ประสทิธิภาพในการปฏบิตังิาน

แก่บคุลากรของเทศบาลเมอืงทุ่งสง

    - กจิกรรมอบรมดา้นการประเมนิผล 

(อบรมเชงิปฏบิตักิารประเมนิผลสมัฤทธิ์

ของการปฏบิตัริาชการตามหลกัเกณฑ์

และวธิีการบริหารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี 

ประจ าปี 2559  และจดัท าค ารบัรองการ

ปฏบิตัริาชการเทศบาลเมอืงทุ่งสง  

ประจ าปี 2561)
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4  พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบเุหตผุล

ที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

ภายใตย้ทุธศาสตรท์ี่  4 ปรบัปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสูก่ารบริหารจดัการที่ดีโดยทกุภาคีมีสว่นร่วมแบบบูรณาการรองรบัความเปลี่ยนแปลงสูเ่ทศบาลอจัฉริยะ

กลยทุธท์ี่ 2  พฒันาศกัยภาพบคุลากรใหมี้ความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะดา้นและท างานเป็นทีมที่มีประสทิธิภาพและยกระดบัคุณภาพการบริหารจดัการแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิตามหลกัธรรมาภบิาลผ่านเกณฑก์ารบริหารจดัการที่ดี

1. ภารกจิกองต่าง ๆ  ทีเ่กี่ยวขอ้ง (ตวัชี้วดัรวมของหลายหน่วย) มตีวัชี้วดัท ัว่ไป  จ านวน 

 18  ตวัชี้วดั  คะแนนประเมนิตวัชี้วดัทีต่ ัง้ไว ้ 90  คะแนน ผลการประเมนิคณะ

กรรมการฯ  ไดค้ะแนน 80  คะแนน   คดิเป็นรอ้ยละ  88.89

2. ภารกจิส านกัปลดัเทศบาล มตีวัชี้วดัท ัว่ไป  จ านวน  53  ตวัชี้วดั  คะแนนประเมนิ

ตวัชี้วดัทีต่ ัง้ไว ้ 265 คะแนน ผลการประเมนิคณะกรรมการฯ  ไดค้ะแนน  226 คะแนน  

3. ภารกจิกองการศึกษา มตีวัชี้วดัท ัว่ไป  จ านวน  21  ตวัชี้วดั  คะแนนประเมนิตวัชี้วดั

ทีต่ ัง้ไว1้05 คะแนน ผลการประเมนิคณะกรรมการฯ  ไดค้ะแนน 103 คะแนน คดิเป็น

รอ้ยละ  98.10

4. ภารกจิกองวชิาการและแผนงาน มตีวัชี้วดัท ัว่ไป  จ านวน  20  ตวัชี้วดั  คะแนน

ประเมนิตวัชี้วดัทีต่ ัง้ไว ้ 100 คะแนน ผลการประเมนิคณะกรรมการฯ  ไดค้ะแนน 94 

คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ  94.00

5. ภารกจิกองคลงั มตีวัชี้วดัท ัว่ไป  จ านวน   42  ตวัชี้วดั  คะแนนประเมนิตวัชี้วดัทีต่ ัง้ไว ้

 210 คะแนน ผลการประเมนิคณะกรรมการฯ  ไดค้ะแนน  189  คะแนน   คดิเป็นรอ้ย

ละ  90.00

6. ภารกจิกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม มตีวัชี้วดัท ัว่ไป  จ านวน  18  ตวัชี้วดั  

คะแนนประเมนิตวัชี้วดัทีต่ ัง้ไว ้ 90 คะแนน ผลการประเมนิคณะกรรมการฯ  ไดค้ะแนน 

84 คะแนน   คดิเป็นรอ้ยละ  93.33

7. ภารกจิกองสวสัดกิารสงัคม มตีวัชี้วดัท ัว่ไป  จ านวน  13  ตวัชี้วดั  คะแนนประเมนิ

ตวัชี้วดัทีต่ ัง้ไว ้ 65 คะแนน ผลการประเมนิคณะกรรมการฯ  ไดค้ะแนน   63  คะแนน 

คดิเป็นรอ้ยละ  96.92

8. ภารกจิกองช่าง มตีวัชี้วดัท ัว่ไป  จ านวน  12 ตวัชี้วดั  คะแนนประเมนิตวัชี้วดัทีต่ ัง้ไว ้

60 คะแนน ผลการประเมนิคณะกรรมการฯ  ไดค้ะแนน 55  คะแนน   คดิเป็นรอ้ยละ  

91.67

โครงการการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารการ

พฒันาศกัยภาพบคุลากรเพือ่เพิม่

ประสทิธิภาพในการปฏบิตังิาน

แก่บคุลากรของเทศบาลเมอืงทุ่งสง

    - กจิกรรมอบรมดา้นการประเมนิผล 

(อบรมเชงิปฏบิตักิารประเมนิผลสมัฤทธิ์

ของการปฏบิตัริาชการตามหลกัเกณฑ์

และวธิีการบริหารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี 

ประจ าปี 2559  และจดัท าค ารบัรองการ

ปฏบิตัริาชการเทศบาลเมอืงทุ่งสง  

ประจ าปี 2561)
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4  พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบเุหตผุล

ที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

ภายใตย้ทุธศาสตรท์ี่  4 ปรบัปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสูก่ารบริหารจดัการที่ดีโดยทกุภาคีมีสว่นร่วมแบบบูรณาการรองรบัความเปลี่ยนแปลงสูเ่ทศบาลอจัฉริยะ

กลยทุธท์ี่ 2  พฒันาศกัยภาพบคุลากรใหมี้ความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะดา้นและท างานเป็นทีมที่มีประสทิธิภาพและยกระดบัคุณภาพการบริหารจดัการแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิตามหลกัธรรมาภบิาลผ่านเกณฑก์ารบริหารจดัการที่ดี

9. ภารกจิกองช่างสุขาภบิาล มตีวัชี้วดัท ัว่ไป  จ านวน  11  ตวัชี้วดั  คะแนนประเมนิ

ตวัชี้วดัทีต่ ัง้ไว ้ 55  คะแนน  ผลการประเมนิคณะกรรมการฯ  ไดค้ะแนน 55 คะแนน   

คดิเป็นรอ้ยละ  100

 - สรุปภารกจิตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ มีตวัช้ีวดัท ัง้สิ้น  จ านวน  208  ตวัช้ีวดั คะแนน

ประเมินตวัช้ีวดัที่ต ัง้ไว ้ 1,040  คะแนน  ผลการประเมินคณะกรรมการฯ  ไดค้ะแนน 949 คะแนน

 คดิเป็นรอ้ยละ 91.25

4 โครงการเพิม่ศกัยภาพบคุลากรเพือ่

พฒันาการตดิตามประเมนิผลแผนพฒันา

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

กองวชิาการฯ

งานวจิยัฯ

(งบเทศบาล)

          50,000             44,200  - ด าเนินการจดักจิกรรม อบรมเชงิปฏบิตักิารทบทวนเพิม่คุณภาพการจดัท ารายงานผล

การปฏบิตังิานตามแผนพฒันาเทศบาล ประจ าปี 2561  เมือ่วนัที ่6-8 และ 18 กนัยายน 

2561 ณ หอ้งประชมุเลก็เทศบาลเมอืงทุ่งสง

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่เพิม่ทกัษะแก่บคุลากรของเทศบาล ในการจดัท ารายงานการตดิตามและ

ประเมนิผลโครงการตามแผนพฒันา

2.  เพือ่นิเทศและตดิตามและประเมนิผลตามแผนพฒันาเทศบาลเมอืงทุ่งสง การเขยีน

รายงานผลโครงการ/กจิกรรม ไดถู้กตอ้ง

ผลการด าเนินงาน

1. จ านวนผูเ้ขา้รบัการอบรมจ านวน 109 คน

2. วนัที ่6 กนัยายน 2561 กองการศึกษาและโรงเรียนในสงักดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง

3. วนัที ่7 กนัยายน 2561 กองช่าง กองช่างสุขาภบิาล และกองสาธารณสุขฯ

4. วนัที ่8 กนัยายน 2561 กองคลงั และกองวชิาการและแผนงาน

5. วนัที ่18 กนัยายน 2561 ส านกัปลดัเทศบาล และกองสวสัดกิารสงัคม

6. ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรูแ้ละทกัษะในการจดัท ารายงานการตดิตามและประเมนิผล

โครงการตามแผนพฒันาเทศบาลเมอืงทุ่งสง  ไดอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้นทกุข ัน้ตอน
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4  พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบเุหตผุล

ที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

ภายใตย้ทุธศาสตรท์ี่  4 ปรบัปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสูก่ารบริหารจดัการที่ดีโดยทกุภาคีมีสว่นร่วมแบบบูรณาการรองรบัความเปลี่ยนแปลงสูเ่ทศบาลอจัฉริยะ

กลยทุธท์ี่ 2  พฒันาศกัยภาพบคุลากรใหมี้ความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะดา้นและท างานเป็นทีมที่มีประสทิธิภาพและยกระดบัคุณภาพการบริหารจดัการแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิตามหลกัธรรมาภบิาลผ่านเกณฑก์ารบริหารจดัการที่ดี

5 โครงการจา้งเหมาจดัเก็บขอ้มลู ส ารวจ

ขอ้มลูภาคสนามโครงการ/กจิกรรมส าคญั

ของเทศบาลเมอืงทุ่งสง ประจ าปี

งบประมาณ 2561

กองวชิาการฯ

งานวจิยัฯ 

(งบเทศบาล)

81,000 ไมไ่ดด้  าเนินการ

เน่ืองจากผูบ้ริหารมนีโยบายใหช้ะลอการ

จา้งลูกจา้งโครงการ
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4  พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบเุหตผุล

ที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

ภายใตย้ทุธศาสตรท์ี่  4 ปรบัปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสูก่ารบริหารจดัการที่ดีโดยทกุภาคีมีสว่นร่วมแบบบูรณาการรองรบัความเปลี่ยนแปลงสูเ่ทศบาลอจัฉริยะ

กลยทุธท์ี่ 2  พฒันาศกัยภาพบคุลากรใหมี้ความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะดา้นและท างานเป็นทีมที่มีประสทิธิภาพและยกระดบัคุณภาพการบริหารจดัการแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิตามหลกัธรรมาภบิาลผ่านเกณฑก์ารบริหารจดัการที่ดี

6 โครงการเพิม่ประสทิธิภาพบริการ

ประชาชน 

 - กจิกรรมเพิม่ประสทิธิภาพการบริการ

ประชาชน

ส านกัปลดัฯ

 (งบเทศบาล)

93,600 93,600  - ด าเนินการจา้งเหมาเอกชนเพือ่บริการแก่ประชาชนทีม่าตดิต่อราชการ จ านวน 1 คน 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ ต ัง้แต่วนัที ่1 ตลุาคม 2560 - วนัที ่30 กนัยายน 2561

วตัถปุระสงค ์

1. จา้งเหมาเอกชนเพือ่ใหบ้ริการแก่ประชาชนทีม่าตดิต่อราชการกบัเทศบาล เกดิความ

สะดวก รวดเร็ว ประหยดัเวลา และค่าใชจ่้ายของผูม้ารบับริการ 

ผลการด าเนินงาน 

 - จา้งเหมาเอกชน จ านวน 2 คน ใหบ้ริการแก่ประชาชนทีม่าตดิต่อราชการกบัเทศบาล 

เกดิความสะดวก รวดเร็ว ประหยดัเวลา และค่าใชจ่้ายของผูม้ารบับริการ

ด าเนินการแลว้เสร็จ

7 โครงการเพิม่ประสทิธิภาพบริการประชาชน

 -  เพิม่ประสทิธิภาพการด าเนินงาน

พฒันาชมุชน เทศบาลเมอืงทุ่งสง

กองสวสัดกิาร 

(งบเทศบาล)

93,600 93,600  - ด าเนินการจา้งลูกจา้งโครงการเพิม่ประสทิธิภาพการด าเนินงานพฒันาชมุชน เทศบาล

เมอืงทุ่งสง จ านวน 1 คน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2560 - 30 กนัยายน 2561

ผลการด าเนินงาน

1. จา้งเหมาเอกชน จ านวน 1คน ด าเนินการจดัประชมุคณะกรรมการองคก์ารบริหารสภา

ชมุชนเมอืงเทศบาลเมอืงทุ่งสงและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง  ๑  เดอืน / 1 ครัง้ , สรุปปญัหาความ

ตอ้งการของแต่ละชมุชน เพือ่แจง้ใหแ้ต่ละหน่วยงานทีร่บัผดิชอบด าเนินการ , ตดิตามผล

ด าเนินงานจากหน่วยงานนัน้ๆ เพือ่แจง้ใหช้มุชนทราบ ตลอดจนสรุปรายงานการประชมุ

แต่ละครัง้ใหผู้บ้ริหารทราบ

2. ชมุชนเมอืงแต่ละชมุชน ไดร้บัประโยชน ์ในการแกไ้ขปญัหาและความตอ้งการไดอ้ย่าง

ท ัว่ถงึ

ด าเนินการแลว้เสร็จ
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4  พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบเุหตผุล

ที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

ภายใตย้ทุธศาสตรท์ี่  4 ปรบัปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสูก่ารบริหารจดัการที่ดีโดยทกุภาคีมีสว่นร่วมแบบบูรณาการรองรบัความเปลี่ยนแปลงสูเ่ทศบาลอจัฉริยะ

กลยทุธท์ี่ 2  พฒันาศกัยภาพบคุลากรใหมี้ความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะดา้นและท างานเป็นทีมที่มีประสทิธิภาพและยกระดบัคุณภาพการบริหารจดัการแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิตามหลกัธรรมาภบิาลผ่านเกณฑก์ารบริหารจดัการที่ดี

8 โครงการเพิม่ประสทิธิภาพบริการประชาชน

 - เพิม่ประสทิธิภาพการจดัเก็บขอ้มลู

สารสนเทศของกองวชิาการและแผนงาน

กองวชิาการฯ

ฝ่ายแผนงานฯ

 (งบเทศบาล)

108,000 108,000  - ด าเนินการจา้งเหมาพนกังานจา้ง  จ านวน  1  คน  รวบรวม/ วเิคราะห/์ประมวลผล/

สงัเคราะหข์อ้มลูและจดัท าฐานขอ้มลูสารสนเทศของกองวชิาการและแผนงาน   ตอ้งมี

ความรูด้า้นรฐัศาสตร ์   หรือดา้นรฐัประศาสนศาสตร ์ หรือดา้นการจดัการ  หรือดา้น

การบริหาร หรือดา้นอืน่เทยีบเท่า  

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูมาใชใ้นการวางแผนพฒันาเมอืงและองคก์ร  

2. เพือ่ใหก้องวชิาการและแผนงาน  เทศบาลเมอืงทุ่งสงสามารถบนัทกึขอ้มลูฐานขอ้มลู

สารสนเทศขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

ผลการด าเนินงาน

1. เดอืนที ่1. ศึกษาวเิคราะหเ์อกสาร/รวบรวมขอ้มลู/วเิคราะหเ์ชงิประเมนิผลการ

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนจากแผนชมุชน  เปรียบเทยีบกบัแผนพฒันาสีปี่ 

(พ.ศ.2561-2564)   เทศบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 แผนการ

ด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลพรอ้มเสนอแนวทางการพฒันา

งานแก่เทศบาล

ด าเนินการแลว้เสร็จ
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4  พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบเุหตผุล

ที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

ภายใตย้ทุธศาสตรท์ี่  4 ปรบัปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสูก่ารบริหารจดัการที่ดีโดยทกุภาคีมีสว่นร่วมแบบบูรณาการรองรบัความเปลี่ยนแปลงสูเ่ทศบาลอจัฉริยะ

กลยทุธท์ี่ 2  พฒันาศกัยภาพบคุลากรใหมี้ความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะดา้นและท างานเป็นทีมที่มีประสทิธิภาพและยกระดบัคุณภาพการบริหารจดัการแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิตามหลกัธรรมาภบิาลผ่านเกณฑก์ารบริหารจดัการที่ดี

2. เดอืนที ่2. เก็บรวบรวมขอ้มลู และบนัทกึขอ้มลู โครงการ/กจิกรรม ตาม ทศิทางการ

พฒันาเมอืงทุ่งสง  เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื Sustainable 

Development Goals (SDGs) ,ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี  Thailand 4.0 

3. เดอืนที ่3. ออกแบบ/วเิคราะหข์อ้มลูและจดัพมิพ ์Model  ทศิทางการพฒันาเมอืงทุ่ง

สงตามเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื Sustainable Development Goals (SDGs) ,

ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี  ,Thailand 4.0 พรอ้มวเิคราะหร์ายงานโครงการทีส่อดคลอ้ง

เชื่อมโยงเพือ่ใชป้ระกอบการวางแผนพฒันาเทศบาลในอนาคต 

4. เดอืนที ่4. ออกแบบสอบถาม/ทอดแบบสอบถามประเมนิความพงึพอใจในการ

ปฏบิตังิานของบคุลากร ประจ าปีงบประมาณทีผ่่านมา (พ.ศ.2560) จ านวน  500 ชดุ

5. เดอืนที ่5. บนัทกึขอ้มลูภาคสนามและบนัทกึขอ้มลูประมวลผลความพงึพอใจในการ

ปฏบิตังิานของบคุลากรเมอืงทุ่งสง โดยใชโ้ปรแกรม SPSS
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4  พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบเุหตผุล

ที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

ภายใตย้ทุธศาสตรท์ี่  4 ปรบัปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสูก่ารบริหารจดัการที่ดีโดยทกุภาคีมีสว่นร่วมแบบบูรณาการรองรบัความเปลี่ยนแปลงสูเ่ทศบาลอจัฉริยะ

กลยทุธท์ี่ 2  พฒันาศกัยภาพบคุลากรใหมี้ความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะดา้นและท างานเป็นทีมที่มีประสทิธิภาพและยกระดบัคุณภาพการบริหารจดัการแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิตามหลกัธรรมาภบิาลผ่านเกณฑก์ารบริหารจดัการที่ดี

6. เดอืนที ่6. ศึกษา, ส ารวจเอกสาร,รวบรวมวเิคราะหผ์ลการตดิตามของคณะกรรมการ

ตดิตามและประเมนิผลและคณะกรรมการบริหารจดัการบา้นเมอืงทีด่ ี โดยส ารวจ

เอกสารรายงานการตดิตามประเมนิผลหรือจากรายงานการประชมุหรือเอกสาร    อืน่ ๆ 

(ถา้ม)ี มาวเิคราะห ์สงัเคราะห ์เปรียบเทยีบขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประเมนิฯ กบั

ผลการด าเนินงานของเทศบาลตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ เพือ่ประเมนิผลการ

ด าเนินการพฒันางานของเทศบาลตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการฯ และสรุปประเดน็

เสนอความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษาแก่เทศบาล  เพือ่ใชใ้นการวางแผน

พฒันาเทศบาล

7. เดอืนที ่7. บนัทกึขอ้มลูแผนพฒันาสีปี่ (ฉบบัเพิม่เตมิ) ในระบบสารสนเทศเพือ่การ

วางแผนและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ (E-Plan) และระบบสารสนเทศอืน่ ๆ ทีก่รม

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ก าหนดใหด้ าเนินการ พรอ้มท ัง้รายงานผล

8. เดอืนที ่8. ออกแบบ/รวบรวมขอ้มลู/วเิคราะหข์อ้มลู/ประมวลผลขอ้มลู/สงัเคราะห์

ขอ้มลูและจดัท าฐานขอ้มลูผลการประเมนิความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการ

ด าเนินงานของเทศบาลเมอืงทุ่งสง ประจ าปี  2560 และจดัท าขอ้มลูผลการประเมนิทีไ่ด ้

จากการประเมนิและเสนอแนะ เพือ่ใชใ้นการวางแผนพฒันาเทศบาล

9.เดอืนที ่9. ออกแบบ/รวบรวมขอ้มลู/วเิคราะหข์อ้มลู/ประมวลผลขอ้มลู/สงัเคราะห์

ขอ้มลูและจดัท าฐานขอ้มลูรายรบั-รายจ่ายประจ าปี 2559,2560 (เปรียบเทยีบกบัขอ้มลู

เดมิทีไ่ดด้  าเนินการเปรียบเทยีบแลว้ ปี 2555,2556,2557,2558) และวเิคราะหส์ถานะการ

คลงัเพือ่การวางแผนพฒันาเทศบาล

10.เดอืนที ่10. ส ารวจขอ้มลู/รวบรวมขอ้เสนอแนะ ขอ้รอ้งทกุข ์ปญัหาความตอ้งการของ

ประชาชนใน www.tungsong.com มาวเิคราะหแ์ละจดัท าขอ้มลูและจดัท าขอ้เสนอแนะ

เพือ่การจดัท าแผนพฒันาเทศบาล
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4  พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบเุหตผุล

ที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

ภายใตย้ทุธศาสตรท์ี่  4 ปรบัปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสูก่ารบริหารจดัการที่ดีโดยทกุภาคีมีสว่นร่วมแบบบูรณาการรองรบัความเปลี่ยนแปลงสูเ่ทศบาลอจัฉริยะ

กลยทุธท์ี่ 2  พฒันาศกัยภาพบคุลากรใหมี้ความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะดา้นและท างานเป็นทีมที่มีประสทิธิภาพและยกระดบัคุณภาพการบริหารจดัการแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิตามหลกัธรรมาภบิาลผ่านเกณฑก์ารบริหารจดัการที่ดี

11.เดอืนที ่11. ออกแบบ/รวบรวมขอ้มลู/วเิคราะหข์อ้มลู/ประมวลผลขอ้มลู/สงัเคราะห์

ขอ้มลูและจดัท าฐานขอ้มลูการจดัประชมุประชาคม  การจดัประชมุประชาคมชมุชน  การ

จดัประชมุการจดัท าผงัและแผนชมุชน  การจดัท าประชาคมแผนสุขภาพกองทนุ

หลกัประกนัสุขภาพเทศบาลเมอืงทุ่งสง   การประชมุองคก์ารบริหารสภาชมุชนเทศบาล

เมอืงทุ่งสง หรือการประชมุภาคประชาชนหรือผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี  พรอ้มสรุปเฉพาะ

ปญัหา/ความตอ้งการ/ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการประชมุแต่ละครัง้  และจดัท าขอ้เสนอแนะ

เพือ่การจดัท าแผนพฒันาเทศบาล

12.เดอืนที ่12. ออกแบบ/รวบรวมขอ้มลู/วเิคราะหข์อ้มลู/ประมวลผลขอ้มลู/สงัเคราะห์

ขอ้มลูและจดัท าฐานขอ้มลูผลการประเมนิโครงการ/กจิกรรมส าคญัของเทศบาลทีผ่่านมา 

และจดัท าขอ้เสนอแนะเพือ่การวางแผนพฒันาเทศบาล

30,000 50,000 80,000 79,267  - ด าเนินการโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่การวางแผนพฒันาทอ้งถิน่แบบบูรณาการ 

 2 ครัง้ ดงัน้ี

ด าเนินการแลว้เสร็จ

30,000 29,548 คร ัง้ที่ 1 วนัที่ 6-7 ตลุาคม 2560  ด าเนินการ  ดงัน้ี

- เป้าหมาย  ผูเ้ขา้อบรมฯ จ านวน 50 คน ผูเ้ขา้ร่วมอบรมฯ 77 คน

 - ใหค้วามรู ้เรื่องเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื Sustainable Development Goals 

(SDGs) ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี, แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 และ

Thailand 4.0 เพือ่จดัท าเป็นร่างยุทธศาสตรก์ารพฒันาตามเป้าประสงคแ์ละตวัชี้วดั ตาม

อ านาจหนา้ทีต่ามกฎหมายของเทศบาล

 - ฝึกปฏบิตักิารวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของแผนกบัเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

(SDGs) ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี, แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิและThailand 

4.0 และฝึกเขยีนแผนพฒันาสีปี่ของเทศบาลใหส้อดคลอ้ง

   

ด าเนินการแลว้เสร็จ

9 โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่จดัท า

แผนพฒันาทอ้งถิน่แบบบูรณาการ

 - กจิกรรม อบรมเชงิปฏบิตั ิการเพือ่

วางแผนพฒันาเมอืงทุ่งสงตามเป้าหมาย

การพฒันาทีย่ ัง่ยนื Sustainable 

Development Goals (SDGs)

กองวชิาการฯ 

ฝ่ายแผนงานฯ

(งบเทศบาล)
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4  พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบเุหตผุล

ที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

ภายใตย้ทุธศาสตรท์ี่  4 ปรบัปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสูก่ารบริหารจดัการที่ดีโดยทกุภาคีมีสว่นร่วมแบบบูรณาการรองรบัความเปลี่ยนแปลงสูเ่ทศบาลอจัฉริยะ

กลยทุธท์ี่ 2  พฒันาศกัยภาพบคุลากรใหมี้ความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะดา้นและท างานเป็นทีมที่มีประสทิธิภาพและยกระดบัคุณภาพการบริหารจดัการแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิตามหลกัธรรมาภบิาลผ่านเกณฑก์ารบริหารจดัการที่ดี

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจ เกี่ยวกบัเป้าหมายการพฒันา ทีย่ ัง่ยนื

(Sustainable Development Goals (SDGs) น าไปสู่การจดัท าแผนพฒันาสีปี่ เทศบาล

เมอืงทุ่งสงและแผนด าเนินงานประจ าปี 2561 ทีม่ปีระสทิธิภาพ ก าหนดเป้าประสงคแ์ละ

ตวัชี้วดัทีเ่กี่ยวขอ้งตามอ านาจหนา้ทีต่ามกฎหมายของเทศบาลและน าไปใชใ้นการวางแผน

พฒันาเทศบาลเมอืงทุ่งสง

2.จากการประเมินความรู ้: การทดสอบก่อนและหลงัการอบรม โดยใชแ้บบทดสอบจ านวน 15 

ขอ้  

 กอ่นการฝึกอบรม : ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัเรื่องการอบรมเชงิปฏบิตักิาร

เพือ่การวางแผนพฒันาทอ้งถิ่นแบบบูรณาการกจิกรรมอบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่การวางแผน

พฒันาเมอืงทุ่งสงตามเป้าหมาย การพฒันาทีย่ ัง่ยนื Sustainable Development Goals 

(SDGs) รอ้ยละ 40

 - หลงัการฝึกอบรม : ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัเรื่องการอบรมเชงิ

ปฏบิตักิารเพือ่การวางแผนพฒันาทอ้งถิ่นแบบบูรณาการกจิกรรมอบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่การ

วางแผนพฒันาเมอืงทุ่งสงตามเป้าหมาย การพฒันาทีย่ ัง่ยนื Sustainable Development 

Goals (SDGs) รอ้ยละ 100
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4  พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบเุหตผุล

ที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

ภายใตย้ทุธศาสตรท์ี่  4 ปรบัปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสูก่ารบริหารจดัการที่ดีโดยทกุภาคีมีสว่นร่วมแบบบูรณาการรองรบัความเปลี่ยนแปลงสูเ่ทศบาลอจัฉริยะ

กลยทุธท์ี่ 2  พฒันาศกัยภาพบคุลากรใหมี้ความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะดา้นและท างานเป็นทีมที่มีประสทิธิภาพและยกระดบัคุณภาพการบริหารจดัการแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิตามหลกัธรรมาภบิาลผ่านเกณฑก์ารบริหารจดัการที่ดี

 ผลการประเมินความรู ้: ก่อนการอบรมและหลงัการอบรมมผีลแตกต่างกนั แสดงใหเ้หน็วา่ผู ้

เขา้รบัการอบรม หลงัไดร้บัความรูจ้ากการอบรมเรื่องความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการเรื่องอบรม

เชงิปฏบิตักิารเพือ่การวางแผนพฒันาทอ้งถิ่นแบบบูรณาการกจิกรรมอบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่

การวางแผนพฒันาเมอืงทุ่งสงตามเป้าหมาย การพฒันาทีย่ ัง่ยนื Sustainable Development 

Goals (SDGs) ในครัง้น้ี ผูเ้ขา้รบัการอบรมฯมคีวามรู ้เพิม่มากขึ้น สามารถน าไปปฏบิตังิานได ้

อย่างมคุีณภาพมากยิ่งขึ้น และไดน้ าผลการพฒันาความรูไ้ปใชใ้นการเขยีนผลงานเทศบาลเสนอ

ขอรบัรางวลั UNPSA

            49,719 คร ัง้ที่ 2 เม่ือวนัที่ 25 - 26 ธนัวาคม 2560  ด าเนินการ ดงัน้ี

- เป้าหมาย  ผูเ้ขา้อบรมฯ จ านวน 70 คน ผูเ้ขา้ร่วมอบรมฯ 98 คน ดงัน้ี ผูบ้ริหารสถาน 

ศึกษา/บคุลากรของเทศบาลทีม่หีนา้ทีเ่กี่ยวขอ้งในการวางแผนพฒันาเทศบาลเมอืงทุ่งสง

วตัถปุระสงค ์

1.เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจ เกี่ยวกบัเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (SDGs) 

และน าความรูไ้ปสู่การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนด าเนินงาน

ประจ าปี ทีม่ปีระสทิธิภาพ  สามารถก าหนด เป้าประสงคแ์ละตวัชี้วดัทีเ่กี่ยวขอ้งตามอ านาจ

หนา้ทีต่ามกฎหมายของเทศบาลไปใชใ้นการวางแผนพฒันาเทศบาลเมอืงทุ่งสง

ผลการด าเนินการ

1.  ฝึกปฏบิตักิารวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของแผนกบัเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (SDGs) 

ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี, แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิและThailand 4.0 และฝึก

เขยีนแผนพฒันาสี่ปีของเทศบาลใหส้อดคลอ้ง

ด าเนินการแลว้เสร็จ
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4  พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบเุหตผุล

ที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

ภายใตย้ทุธศาสตรท์ี่  4 ปรบัปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสูก่ารบริหารจดัการที่ดีโดยทกุภาคีมีสว่นร่วมแบบบูรณาการรองรบัความเปลี่ยนแปลงสูเ่ทศบาลอจัฉริยะ

กลยทุธท์ี่ 2  พฒันาศกัยภาพบคุลากรใหมี้ความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะดา้นและท างานเป็นทีมที่มีประสทิธิภาพและยกระดบัคุณภาพการบริหารจดัการแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิตามหลกัธรรมาภบิาลผ่านเกณฑก์ารบริหารจดัการที่ดี

2.ความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการอบรม 

2.ภาพรวม ค่าเฉลีย่ 4.59 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยสามารถเรียงจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี

 -  ดา้นที ่2 ดา้นวทิยากร ค่าเฉลีย่ 4.78 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด

 - ดา้นที ่1 ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ ค่าเฉลีย่ 4.56 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด

 - ดา้นที ่4 การน าความรูไ้ปใช ้ค่าเฉลีย่ 4.54 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด

 - ดา้นที ่3 ดา้นสถานที ่/ ระยะเวลา / อาหาร ค่าเฉลีย่ 4.50 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด

ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ในคร ัง้น้ี คดิเป็นรอ้ยละ 91.80
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4  พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบเุหตผุล

ที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

ภายใตย้ทุธศาสตรท์ี่  4 ปรบัปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสูก่ารบริหารจดัการที่ดีโดยทกุภาคีมีสว่นร่วมแบบบูรณาการรองรบัความเปลี่ยนแปลงสูเ่ทศบาลอจัฉริยะ

กลยทุธท์ี่ 2  พฒันาศกัยภาพบคุลากรใหมี้ความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะดา้นและท างานเป็นทีมที่มีประสทิธิภาพและยกระดบัคุณภาพการบริหารจดัการแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิตามหลกัธรรมาภบิาลผ่านเกณฑก์ารบริหารจดัการที่ดี

10 โครงการจา้งทีป่รึกษาพฒันาระบบการ

ใหบ้ริการประชาชนของเทศบาลเมอืง

ทุ่งสง ระยะที ่2

ส านกัปลดัฯ 350,000           250,000  - ด าเนินการจดัท ามาตรฐานการบริการ "การพฒันาระบบการใหบ้ริการประชชนของ

เทศบาลเมอืงทุ่งสงระยะที ่2 ไมน่อ้ยกวา่ 30 กระบวนงาน , ประเมนิและวดัผลสมัฤทธิ์

การใชคู่้มอืตามมาตรฐาน "การพฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนของเทศบาลเมอืงทุ่งสง

โดยผูร้บับริการมคีวามพงึพอใจไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ระหวา่ง 23 เมษายน - 20 ตลุาคม

 2561 (180 วนั) ณ ส านกังานเทศบาลเมอืงทุ่งสง

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูเกี่ยวกบัสภาพปญัหาและความตอ้งการในการพฒันาระบบการ

ใหบ้ริการประชาชนของเทศบาลเมอืงทุ่งสงจากผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง

2. เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูเกี่ยวกบัการทบทวนกระบวนการหลกัในการใหบ้ริการประชาชนของ

เทศบาเมอืงทุ่งสง

3.เพือ่ใหม้กีารด าเนินการจดัการความรูใ้มนการด าเนินงานการใหบ้ริการประชาชนของ

เทศบาลเมอืงทุ่งสงแก่บคุลากรทีเ่กี่ยวขอ้ง

4. เพือ่ใหม้กีารน ากระบวนการใหบ้ริการประชาชนของเทศบาลเมอืงทุ่งสงมาปฏบิตัิ

ผลการด าเนินงาน

1. ไดคู่้มอืปฏบิตังิานในกระบวนการหลกัเพือ่ใหบ้ริการประชาชนของเทศบาลเมอืงทุ่งสงที่

ผ่านการทบทวนทดลองใขป้รบัปรุงแกไ้ขพรอ้มน าไปปฏบิตัจิริงเพือ่บริการประชาชนให ้

ประทบัใจไมน่อ้ยกวา่ 30 กระบวนงาน

2. ผูบ้ริหาร และพนกังานเทศบาลไดร้บัความรูเ้พือ่น าความรูไ้ปใชใ้นการพฒันาระบบงาน

บริการทีร่บัผดิชอบ

3. ไดผ้ลการประเมนิความพงึพอใจในการบริการไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4  พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบเุหตผุล

ที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

ภายใตย้ทุธศาสตรท์ี่  4 ปรบัปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสูก่ารบริหารจดัการที่ดีโดยทกุภาคีมีสว่นร่วมแบบบูรณาการรองรบัความเปลี่ยนแปลงสูเ่ทศบาลอจัฉริยะ

กลยทุธท์ี่ 2  พฒันาศกัยภาพบคุลากรใหมี้ความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะดา้นและท างานเป็นทีมที่มีประสทิธิภาพและยกระดบัคุณภาพการบริหารจดัการแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิตามหลกัธรรมาภบิาลผ่านเกณฑก์ารบริหารจดัการที่ดี

11 โครงการฝึกอบรมและทศันศึกษาดูงาน

ของผูน้ าชมุชนและสมาชกิสภาองคก์ร

ชมุชนทีเ่กี่ยวขอ้ง

กองสวสัดกิารฯ

งานพฒันาชมุชน

1,000,000 230,000 1,230,000         1,001,820  - ด าเนินการจดัฝึกอบรมผูน้ าชมุชนและสมาขกิองคก์รชมุชนฯ ในวนัที ่25 พฤษภาคม 

2561  ณ หอ้งประชมุเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

 - ด าเนินการแทศันศึกษาดูงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ในวนัที ่27 พฤษภาคม - 1 

มถินุายน 2561 ณ ภาคใต,้ ภาคกลาง และภาคเหนือ  

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ส่งเสริมความรูแ้ละเพิม่พูนทกัษะการพฒันาชมุชนใหก้บัผูน้ าชมุชนและสมาชกิสภา

องคก์รทีเ่กี่ยวขอ้ง

2.  เพือ่ส่งเสริมประสบการณ์ และแลกเปลีย่นเรียนรูจ้ากศูนยเ์รียนรูข้องชมุชนในดา้น

ต่างๆ 

3. เพือ่ส่งเสริมความรกั ความสามคัครีะหวา่งชมุชนและองคก์รทีเ่กี่ยวขอ้ง

ผลการด าเนินงาน

1. ผูน้ าชมุชนและสมาชกิสภาองคก์รทีเ่กี่ยวขอ้งมคีวามรูแ้ละทกัษะในการพฒันาชมุชน

2. ผูน้ าชมุชน และสมาชกิสภาองคก์รทีเ่กี่ยวขอ้ง สามารถน าแนวคดิจากศูนยเ์รียนรูช้มุชน

ไปปรบัใชใ้หเ้กดิประโยชนต่์อชมุชนของตนเอง

3. เกดิความรกัความสามคัค ีระหวา่งผูน้ าชมุชนและสมาชกิสภาองคก์รทีเ่กี่ยวขอ้ง

ร่วมกนัพฒันาชมุชนใหก้า้วหนา้ต่อไป

4. ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯในครัง้น้ี คดิเป็นรอ้ยละ 93.61
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4  พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบเุหตผุล

ที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

ภายใตย้ทุธศาสตรท์ี่  4 ปรบัปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสูก่ารบริหารจดัการที่ดีโดยทกุภาคีมีสว่นร่วมแบบบูรณาการรองรบัความเปลี่ยนแปลงสูเ่ทศบาลอจัฉริยะ

กลยทุธท์ี่ 2  พฒันาศกัยภาพบคุลากรใหมี้ความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะดา้นและท างานเป็นทีมที่มีประสทิธิภาพและยกระดบัคุณภาพการบริหารจดัการแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิตามหลกัธรรมาภบิาลผ่านเกณฑก์ารบริหารจดัการที่ดี

12 โครงการพฒันาศกัยภาพองคก์รแมบ่า้น/

สตรีเทศบาลเมอืงทุ่งสง

กองสวสัดกิารฯ

งานพฒันาชมุชน

30,000 30,000 60,000             60,000  - ด าเนินการฝึกอบรม ใหค้วามรู ้แลกเปลีย่นเรียนรู ้ศึกษาดูงาน กบัองคก์รแมบ่า้น 

สตรีนอกพื้นที ่ เมือ่วนัที ่25-27 สงิหาคม 2561 ณ หอ้งประชมุเทศบาลเมอืงทุ่งสง และ

จงัหวดักระบี่

ด  าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหส้มาชกิมคีวามรู ้ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ที่

2. เพือ่รบัรูถ้งึแนวทางการเขา้ถงึบริการของรฐับทบาทสตรี

3. เพือ่การมส่ีวนร่วมในการท ากจิกรรม การรวมกลุม่ แกไ้ขและเฝ้าระวงัปญัหาทกุรูปแบบ

4. เพือ่แลกเปลีย่นเรียนร็การประกอบอาชพีและการด าเนินชวีติตามแนวทางเศรษฐกจิพิ

เพยีง

5. เพือ่การแลกเปลีย่นเรียนรูก้ารด าเนินงานกองทนุแมข่องแผ่นดนิ

ผลการด าเนินการ

1. ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม จ านวน 60 คน สามารถน าความรูม้าปรบัใชก้บัตนเองและสามารถ

แนะน าคนอืน่ได ้

13 โครงการจา้งเหมาดูแลระบบของกอง

สวสัดกิารสงัคม

กองสวสัดกิารฯ

งานพฒันาชมุชน

93,600 93,600            . - ด าเนินการจา้งเหมาดูแลระบบของกองสวสัดกิารสงัคม จ านวน 1 คน ในการจดัเก็บบนัทกึและ

ประมวลผลขอ้มลูชมุชนของชมุชนในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการจดัเก็บ บนัทกึและประมวลผลขอ้มลูชมุชน 4 ดา้น คอื ดา้นสงัคม ดา้น

เศรษฐกจิ ดา้นสิ่งแวดลอ้ม และดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน

2. เพื่อน าผลที่ไดร้บัจากการจดัเก็บน าไปใชใ้นการปรบัปรุง พฒันา แกไ้ขปญัหาของชมุชนใหเ้กดิ

ประสทิธิภาพและประสทิธิผลมากยิ่งขึ้น

ผลการด าเนินงาน

1. ผลจากการจดัเก็บขอ้มลูชมุชนสามารถน าไปใชใ้นการปรบัปรุง พฒันาและแกไ้ขปญัหาต่างๆ ของ

ชมุชนไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลมากยิ่งขึ้น
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4  พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบเุหตผุล

ที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

ภายใตย้ทุธศาสตรท์ี่  4 ปรบัปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสูก่ารบริหารจดัการที่ดีโดยทกุภาคีมีสว่นร่วมแบบบูรณาการรองรบัความเปลี่ยนแปลงสูเ่ทศบาลอจัฉริยะ

กลยทุธท์ี่ 2  พฒันาศกัยภาพบคุลากรใหมี้ความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะดา้นและท างานเป็นทีมที่มีประสทิธิภาพและยกระดบัคุณภาพการบริหารจดัการแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิตามหลกัธรรมาภบิาลผ่านเกณฑก์ารบริหารจดัการที่ดี

2. เกดิประโยชนต่์อการพฒันาระบบในการจดัเก็บขอ้มลูพื้นฐานของชมุชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมอืง

ทุ่งสง สามารถนไปใชใ้นการบริหารจดัการขอ้มลูใหม้ปีระสทิธิภาพมากขึ้น
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4  พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5   การพฒันาการบริหารจดัการองคก์รภายใตร้ะบบธรรมาภบิาล

ยทุธศาสตรท์ี่ 4  ปรบัปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสูก่ารบริหารจดัการที่ดีโดยทกุภาคีมีสว่นร่วมแบบบูรณาการรองรบัความเปลี่ยนแปลงสูเ่ทศบาลอจัฉริยะ

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้

ไวห้ลงัโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบเุหตผุลใน

การโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯได ้

1 โครงการจา้งทีป่รึกษา"การจดัการความรูเ้พือ่

พฒันาเครือขา่ยการสื่อสารองคก์ร"

กองวชิาการ

(งานประชาสมัพนัธ์)

300,400  - พฒันาศกัยภาพการสือ่สารองคก์รของเทศบาลเมอืงทุ่งสง ด าเนินการ 3 กจิกรรม ด าเนินการแลว้เสร็จ

1. กจิกรรมสือ่มวลชนสมัพนัธ ์อย่างนอ้ยจดัใหม้กีารประชมุสมัมนาแลกเปลีย่น

เรียนรูเ้พือ่สรา้งและกระชบัความสมัพนัธร่์วมกบัสือ่มวลชน และชมุชน จ านวน 1 

ครัง้ มผูีเ้ขา้ร่วมไมน่อ้ยกวา่ 20 คน เพือ่รบัขอ้มลูขา่วสารกระชบัความสมัพนัธ ์ร่วม

วางแผนการน าเสนอขา่วสารของเทศบาลทีเ่ป็นขา่วสารส าคญั 1 กรณี คอื การ

เผยแพร่ขา่วสารผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2561 ของเทศบาล

ผลการด าเนินงาน

 - จดักจิกรรมในวนัที ่๒๖  เมษายน  2561 เวลา 0๙.00-1๒.๐0 น. ณ หอ้งประชมุ

เทศบาลเมอืงทุ่งสง  มผูีเ้ขา้ร่วมกจิกรรมจ านวน ๓๗ คน โดยรองศาสตราจารย ์ดร.

 วทิยาธร ท่อแกว้ จากหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เป็นวทิยากร ภายใตห้วัขอ้ 

การประชมุแลกเปลีย่นเรียนรูใ้นการพฒันาศกัยภาพการใชส้ือ่ประชาสมัพนัธข์อง

เทศบาลเมอืงทุ่งสงท ัง้รูปแบบและเน้ือหา  และการเสนอแนวทางการก าหนดขา่วสาร

ส าคญัทีต่อ้งด าเนินการเผยแพร่ใหแ้ก่สือ่มวลชน

2. กจิกรรมผูส้ือ่ขา่วชมุชนสมัพนัธ ์อย่างนอ้ยจดัใหม้กีารประชมุสมัมนาแลกเปลีย่น

เรียนรูเ้พือ่สรา้งและกระชบัความสมัพนัธร่์วมกบัสือ่มวลชน และชมุชน จ านวน 1 

ครัง้ มผูีเ้ขา้ร่วมไมน่อ้ยกวา่ 80 คน เพือ่รบัขอ้มลูขา่วสารกระชบัความสมัพนัธ ์ร่วม

วางแผนการน าเสนอขา่วสารของเทศบาลทีเ่ป็นขา่วสารส าคญั 1 กรณี คอื การ

เผยแพร่ขา่วสารผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2561 ของเทศบาล ซึง่เป็น

บทบาทหนา้ทีข่ององคก์รทีต่อ้งมคีวามรบัผดิชอลต่อประชาชน มหีนา้ทีร่ายงานต่อ

ประชาชนตามหลกัธรรมภบิาล

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

กลยทุธท์ี่ 3  ปรบัปรุงและพฒันาระบบการสื่อสารเพื่อการพฒันางานและพฒันาชุมชนใหมี้ประสทิธิภาพ และลดขัน้ตอนปฏิบตัิงาน
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4  พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5   การพฒันาการบริหารจดัการองคก์รภายใตร้ะบบธรรมาภบิาล

ยทุธศาสตรท์ี่ 4  ปรบัปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสูก่ารบริหารจดัการที่ดีโดยทกุภาคีมีสว่นร่วมแบบบูรณาการรองรบัความเปลี่ยนแปลงสูเ่ทศบาลอจัฉริยะ

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้

ไวห้ลงัโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบเุหตผุลใน

การโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯได ้

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

กลยทุธท์ี่ 3  ปรบัปรุงและพฒันาระบบการสื่อสารเพื่อการพฒันางานและพฒันาชุมชนใหมี้ประสทิธิภาพ และลดขัน้ตอนปฏิบตัิงาน

ผลการด าเนินงาน

 -  มแีผนการจดัการความรูแ้ละรูปแบบแนวคดิการด าเนินการจดัการความรูแ้ต่ละ

กลุม่ และก าหนดระยะเวลาทีช่ดัเจน

 - กจิกรรมการร่วมวางแผนการน าเสนอขา่วสารของเทศบาลทีเ่ป็นขา่วสารส าคญั 1 

กรณี คอื การเผยแพร่ขา่วสารผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2561 ทมี

ประชาสมัพนัธไ์ดจ้ดักจิกรรมในวนัที ่11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ

 หอ้งประชมุเทศบาลเมอืงทุ่งสง มผูีเ้ขา้ร่วมกจิกรรม คอื เครือขา่ยนกัประชาสมัพนัธ์

 62 คน ประชาชนในชมุชน 67 คน และสือ่มวลชน 15 คน รวม

จ านวน 144 คน โดยรองศาสตราจารย ์ดร. วทิยาธร ท่อแกว้ จาก

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชเป็นทีป่รึกษา เครือขา่ยนกัประชาสมัพนัธข์อง

เทศบาลเมอืงทุ่งสงด าเนินการกจิกรรมการแถลงขา่วผลการด าเนินงานประจ าปี

งบประมาณ 2561

2 โครงการศูนยร์วมขอ้มลูขา่วสารการจดัซื้อ

จดัจา้งของ อปท.ระดบัอ าเภอทุ่งสง

กองคลงั

 (งบเทศบาล)

20,000 20,000  - ด าเนินการจดัต ัง้ศูนยร์วมขอ้มลูขา่วสารการจดัซื้อจดัจา้งของ อปท.ระดบัอ าเภอ

ทุ่งสง

ด าเนินการแลว้เสร็จ
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4  พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5   การพฒันาการบริหารจดัการองคก์รภายใตร้ะบบธรรมาภบิาล

ยทุธศาสตรท์ี่ 4  ปรบัปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสูก่ารบริหารจดัการที่ดีโดยทกุภาคีมีสว่นร่วมแบบบูรณาการรองรบัความเปลี่ยนแปลงสูเ่ทศบาลอจัฉริยะ

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้

ไวห้ลงัโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบเุหตผุลใน

การโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯได ้

1 โครงการเทศบาลพบประชาชนเพือ่บริการและ

พฒันา

กองสวสัดกิารฯ 

(งบเทศบาล)

     40,000   -   - ด าเนินการกจิกรรมออกพบประชาชนในชมุชน เพือ่ใหบ้ริการในดา้นต่างๆ โดย

ก าหนดพื้นทีช่มุชนใกลเ้คยีงเป็นจดุพบปะและใหบ้ริการ เมือ่วนัที ่3 , 6 และ 10

กนัยายน 2561 จ านวน 3 ครัง้ ดงัน้ี

 ด าเนินการแลว้เสร็จ

งบประมาณสนบัสนุนจากบริษทัผาทอง

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหค้วามรูก้บัประชาชนและไดม้โีอกาศแลกเปลีย่นเรียนรู ้

2. เพือ่ใหป้ระชาชนในชมุชนไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั

3. เพือ่สรา้งสมัพนัธภาพอนัดต่ีอกนัระหวา่งคนในชมุชน

ผลการด าเนินงาน

1. ครัง้ที ่1 เมือ่วนัที ่3 กนัยายน 2561 ณ ชมุชนทุ่งสง-นาบอน

2. ครัง้ที ่2 เมือ่วนัที ่6 กนัยายน 2561 ณ ชมุชนยุทธศาสตร์

3. ครัง้ที ่3 เมือ่วนัที ่10 กนัยายน 2561 ณ ชมุชนบา้นในหวงั

4. สามารถใหบ้ริการดา้นต่างๆ ใหแ้ก่คนในชมุชนได ้ดงัน้ี

 - การบริการดา้นสุขภาพของกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม

 - การบริการเยีย่มบา้นคดักรองสมองเสือ่ม/ขอ้เขา่เสือ่ม

 - ตรวจวดัความดนั คดักรองภาวะซมึเศรา้

 - ประเมนิกจิวตัรประจ าวนั-คดักรองโรคหวัใจ

 - บริการซ่อมเครื่องใชไ้ฟฟ้า ซ่อมจกัรยานยนต ์จาก วทิยาลยัเทคโนโลยภีาคใต ้

(เอส.เทค)

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

กลยทุธท์ี่ 4 พฒันาระบบบริการทกุกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยสง่เสริมใหป้ระชาชนมีสว่นร่วมอย่างเขม้แข็ง
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้

ไวห้ลงัโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบเุหตผุลใน

การโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯได ้

 - บริการจดัผม ชาย-หญงิ จาก โรงเรียนเสริมสวยพไิลพร และคุณสุดารตัน ์บ าเรอ

ราช

 - รบัซื้อขยะรีไซเคลิและขยะอนัตราย แจกน า้หมกัชวีภาพ (EM) จาก กองช่าง

สุขาภบิาล

 - จ าหน่ายสนิคา้ชมุชน ราคาถูก

 - จดัเก็บภาษเีคลือ่นที ่จาก กองคลงั

 - บริการฉีดวคัซนีป้องกนัโรคพษิสุนขับา้

 - กจิกรรมหอ้งสมดุเคลือ่นที่

2 50,000 30,000   - ด าเนินการจดัประชมุสภาชมุชนเมอืงฯ ณ ชมุชนต่างๆ ในเขตเทศบาล ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหป้ระชาชนในชมุชนไดแ้ลกเปลีย่นเรียนรู ้เสนอแนะปญัหา และแนวทาง

การแกไ้ขของชมุชน

2. เพือ่เป็นการเสริมสรา้งการมส่ีวนร่วมของคนในชมุชนใหม้ากยิง่ขึ้น

ผลด าเนินการ

1. ด าเนินการจดัประชมุท ัง้หมด 10 ครัง้ 

 - ครัง้ที ่1 เมือ่วนัที ่31 ตลุาคม 2561 ณ ชมุชนทุ่งสง-นาบอน

 - ครัง้ที ่2 เมือ่วนัที ่28 พฤศจกิายน 2561 ณ ชมุชนราชบริพาธ

 - ครัง้ที ่3 เมือ่วนัที ่30 มกราคม 2561 ณ กองช่างสุขาภบิาล

 - ครัง้ที ่4 เมือ่วนัที ่28 กมุภาพนัธ ์2561 ณ ชมุชนเปรมประชา

 - ครัง้ที ่5 เมือ่วนัที ่30 มนีาคม 2561 ณ ชมุชนโดมทองธานี

 - ครัง้ที ่6 เมือ่วนัที ่30 เมษายน 2561 ณ ชมุชนประชาอทุศิ

 - ครัง้ที ่7 เมือ่วนัที ่22 พฤษภาคม 2561 ณ ชมุชนทุ่งสง-หว้ยยอด

 - ครัง้ที ่8 เมือ่วนัที ่29 มถินุายน 2561 ณ ชมุชนท่าแพเหนือ

โครงการเทศบาลพบสภาชมุชนเมอืงเพือ่สรา้ง

ความเขม้แขง็ของชมุชน

กองสวสัดกิารฯ 

(งบเทศบาล)
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้

ไวห้ลงัโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบเุหตผุลใน

การโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯได ้

 - ครัง้ที ่9 เมือ่วนัที ่31 สงิหาคม 2561 ณ ชมุชนหลงัโรงพยาบาลทุ่งสง

 - ครัง้ที ่10 เมือ่วนัที ่21 กนัยายน 2561 ณ ชมุชนบา้นในหวงั

2. ชมุชนต่างๆ ไดร้บัประโยชนร่์วมกนัในการแกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างท ัว่ถงึ

3. ชมุชนมคีวามเขม้แขง็มากขึ้น

3 โครงการจา้งทีป่รึกษาวจิยัและประเมนิผล

ความพงึพอใจของประชาชน

กองวชิาการฯ 

(งบเทศบาล)

140,000 140,000  - ด าเนินการจา้งวทิยาลยัเทคโนโลยภีาคใต ้(เอสเทค)  เป็นทีป่รึกษาวจิยัและ

ประเมนิผลความพงึพอใจของประชาชน  ประจ าปี 2560  จ านวน  4  ดา้น  ผล

การประเมนิ  ดงัน้ี

1. ศึกษาระดบัความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการใหบ้ริการของเทศบาลเมอืงทุ่ง

สง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2560

ด าเนินการแลว้เสร็จ

2. สรุปภาพรวมความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการใหบ้ริการของเทศบาลเมอืง

ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2560

1. กองสาธารณสุข ฯ  ค่าเฉลีย่ 3.786  อยู่ในระดบัมาก

2. งานหอ้งสมดุ  ค่าเฉลีย่ 3.710  อยู่ในระดบัมาก

3. กองสวสัดกิารสงัคม    ค่าเฉลีย่ 3.709  อยู่ในระดบัมาก

4. งานทะเบยีนราษฎร ์ค่าเฉลีย่ 3.670  อยู่ในระดบัมาก

5. กองคลงั  ค่าเฉลีย่ 3.697  อยู่ในระดบัมาก

6. กองช่าง  ค่าเฉลีย่ 3.464  อยู่ในระดบัปานกลาง

C139



ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้

ไวห้ลงัโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบเุหตผุลใน

การโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯได ้

 - สิง่ทีป่ระชาชนมคีวามตอ้งการใหป้รบัปรุงการใหบ้ริการในปีต่อไป

1. ทีจ่อดรถไมเ่พยีงพอและทีจ่อดรถควรท าหลงัคา  อยากใหม้พีื้นทีจ่อดรถส าหรบั

ผูไ้ปตดิต่องานใหม้ากกวา่น้ี  และมเีจา้หนา้ทีดู่แลเรื่องจดัระเบยีบการจอดรถ

2. หอ้งน า้มนีอ้ย  ควรเพิม่หอ้งน า้ส  าหรบัคนพกิาร ควรมกีระดาษทชิชู่ในหอ้งน า้  

และควรปรบัปรุงประตูหอ้งน า้

3. สถานทีใ่หบ้ริการคบัแคบ  ทีน่ ัง่รอนอ้ย  หอ้งน า้แคบ  การมารอแต่ละครัง้นาน

มาก  ควรมรสถานทีเ่ลน่ของเดก็ ๆ ไดผ้่อนคลาย

4. อปุกรณ์คอมพวิเตอรไ์มเ่พยีงพอ ควรปรบัปรุงสญัญาณ Wifi  อปุกรณ์เครื่อง

คอมพวิเตอรบ์างเครื่องใชไ้มไ่ด ้ และไมเ่พยีงพอ ปล ัก๊ไฟช ารุด

5. ทีบ่ริการน า้ดืม่ยงัมนีอ้ย

2. ศึกษาระดบัความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนินงานของเทศบาลเมอืง

ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช  ประจ าปี 2560

สรุปภาพรวมความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนินงานตามภารกจิต่างๆ 

ของเทศบาลเมอืง  ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2560

1. ดา้นการส่งเสริม สนบัสนุน กฬีาและนนัทนาการ ค่าเฉลีย่ 3.316 อยู่ในระดบั

ปานกลาง

2. ดา้นการส่งเสริมศิลปวฒันธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 

ค่าเฉลีย่ 3.280  อยู่ในระดบัปานกลาง 

3. ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ค่าเฉลีย่ 3.260 อยู่ในระดบัปานกลาง

4.  ดา้นการศึกษา ค่าเฉลีย่ 3.257 อยู่ในระดบัปานกลาง

5. ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีติ ค่าเฉลีย่ 3.235  อยู่ในระดบัปานกลาง
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ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบเุหตผุลใน

การโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯได ้

6. ดา้นการจดัระเบยีบชมุชนและการรกัษาความสงบเรียบรอ้ยค่าเฉลีย่ 3.231 อยู่

ในระดบัปานกลาง

7. ดา้นการบริหารจดัการเทศบาล ค่าเฉลีย่ 3.212  อยู่ในระดบัปานกลาง

8. ดา้นการบริหารจดัการและอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ค่าเฉลีย่ 

3.177  อยู่ในระดบัปานกลาง

9. ดา้นเศรษฐกจิ การวางแผนส่งเสริมการลงทนุ พาณิชยกรรมและการท่องเทีย่ว 

ค่าเฉลีย่ 3.112 อยู่ในระดบัปานกลาง

สิง่ทีป่ระชาชนมคีวามตอ้งการใหเ้ทศบาลเมอืงทุ่งสง   ปรบัปรุงการด าเนินงานในปี

ต่อไป

1. ส ารวจความสมบูรณ์ของกลอ้งวงจรปิด CCTV และประสานการไดร้บังบจาก

จงัหวดั  ตดิต ัง้ใหค้รบทกุจดุทีข่อ

2. ปรบัปรุงสนามเดก็เลน่ และใหม้ลีานกฬีาทกุชมุชน 

3. จดัระเบยีบทีจ่อดรถ ดูแลการจราจรโดยเฉพาะเวลาเร่งด่วน ท าป้ายเขตชมุชน

ลดความเร็วตรงแยกต่าง ๆ ตดิต ัง้กระจกนูน กระจกโคง้ บริเวณทางแยกร่วม และ

ก าหนดการจอดรถวนัคู่ – วนัคี่

4. รกัษาความสะอาดบนถนนสายต่าง ๆ ซ่อมแซมถนนหลกัเกดิน า้ท่วม และ

ก าหนดการลา้งถนนใหเ้ป็นเวลา

5. ปรบัปรุงภูมทิศันข์องสายไฟฟ้า สายโทรศพัท ์ถนนพฒันาการซอย 12 ถนนชน

ปรีดา  ปรบัปรุงภูมทิศันห์นองป่าแกเป็นแหลง่ท่องเทีย่ว  และรกัษาตน้ไมใ้หญ่
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หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบเุหตผุลใน

การโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯได ้

6. ขดุลอกคลองตามจดุต่าง ๆ ปรบัปรุงการระบายน า้/ระบบท่อน า้ทิ้ง  และสรา้ง

ฝายมชีวีติหรือผนงัก ัน้น า้

7. ใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการคดัแยกขยะประเภทต่าง ๆ จดัการขยะทีล่น้ถงั และให ้

เทศบาลกบัชมุชนช่วยกนัลดปริมาณขยะ

8. ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ และใหม้ยีามดูแลความปลอดภยัทกุชมุชน

9. ส่งเสริมอาชพีใหก้บัชมุชนและผูว้า่งงาน (ดอกไมจ้นัทน ์พวงหรีด ของช าร่วย)  

จดัต ัง้ศูนยจ์ าหน่ายสนิคา้ OTOP

10.ส่งเสริมประเพณีวฒันธรรมดา้นต่าง ๆ 

11. จดัระเบยีบการบณิฑบาตรพระสงฆท์ีย่นืบริเวณจดุเดมิเป็นเวลานาน

12. ใหก้ารช่วยเหลอืผูย้ากไร ้และซ่อมแซมบา้นพกัผูย้ากไร ้

3. ประเมนิผลสมัฤทธิ์ของภารกจิของเทศบาลเมอืงทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช

จากการด าเนินงานโครงการ / กจิกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลเมอืงทุ่งสง ประจ าปี

งบประมาณ 2560  เทศบาลไดต้ ัง้งบประมาณส าหรบัการด าเนินโครงการ / 

กจิกรรมต่าง ๆ ภายใตยุ้ทธศาสตรก์ารพฒันา 4 ยุทธศาสตร ์รวมท ัง้สิ้น 109 

โครงการ

 - จ านวนโครงการทีด่  าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 95 โครงการ คดิเป็น รอ้ยละ 

87.16 

 - จ านวนโครงการทีอ่ยู่ระหวา่งด าเนินการ จ านวน 4 โครงการ คดิเป็น รอ้ยละ 3.67

 - จ านวนโครงการทีไ่มด่  าเนินการ จ านวน 10 โครงการ คดิเป็น รอ้ยละ 9.17 C19
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ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบเุหตผุลใน

การโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯได ้

ปรากฏผลการด าเนินงาน ดงัน้ี

1) ยุทธศาสตรท์ี ่1 มจี านวนโครงการตามแผนการด าเนินงาน  ประจ าปี 2560 

ท ัง้หมด 34 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 29 โครงการ 

คดิเป็นรอ้ยละ 85.29 จ านวนโครงการทีอ่ยู่ระหวา่งด าเนินการ (ไมม่)ี โครงการทีไ่ม่

ด าเนินการ 5 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 14.71 

2. ยุทธศาสตรท์ี ่2 ม ีจ านวนโครงการแผนการด าเนินงาน  ประจ าปี 2560 ท ัง้หมด

 20 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 16 โครงการ คดิเป็น

รอ้ยละ 80.00 จ านวนโครงการทีอ่ยู่ระหวา่งด าเนินการ 4 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 

20.00 โครงการทีไ่มด่  าเนินการ (ไมม่)ี

3. ยุทธศาสตรท์ี ่3 มจี านวนโครงการตามแผนการด าเนินงาน  ประจ าปี 2560  

ท ัง้หมด 26 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 23 โครงการ 

คดิเป็นรอ้ยละ 88.45 จ านวนโครงการทีอ่ยู่ระหวา่งด าเนินการ (ไมม่)ี จ านวน

โครงการทีไ่มด่  าเนินการ 3 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 11.54

4. ยุทธศาสตรท์ี ่4 มจี านวนโครงการตามแผนการด าเนินงาน  ประจ าปี 2560  

ท ัง้หมด 29 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 27 โครงการ 

คดิเป็นรอ้ยละ 93.10 จ านวนโครงการทีอ่ยู่ระหวา่งด าเนินการ (ไมม่)ี  และจ านวน

โครงการทีไ่มด่  าเนินการ จ านวน 2 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 6.90

เทศบาลไดน้ าโครงการต่าง ๆ ตามแผนพฒันาเทศบาลสามปี (2560-2562) จ านวน

รวมท ัง้สิ้น 151 โครงการ  สู่การปฏบิตั ิโดยไดต้ ัง้งบประมาณ เพือ่ด าเนินการซึง่

ปรากฏตาม แผนด าเนินงานประจ าปี 2560 จ านวน 109 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 

72.19  ของโครงการท ัง้หมดจาก แผนพฒันาสามปี
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เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบเุหตผุลใน

การโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯได ้

จากสดัส่วนผลการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามแผนพฒันาเทศบาล ประจ าปี 

2560 ผลปรากฏวา่ สดัส่วนของ โครงการทีด่  าเนินการแลว้เสร็จ มมีากทีสุ่ด รอ้ยละ

 87.16 ของโครงการท ัง้หมด เน่ืองจากคณะผูบ้ริหารไดม้กีารเร่งรดั และตดิตาม

การท างานของทกุ งาน / ฝ่าย / กอง ของเทศบาลเมอืงทุ่งสงใหท้  างานใหเ้กดิผลแก่

ประชาชนใหม้ากทีสุ่ด แสดงใหเ้หน็วา่เทศบาลเมอืงทุ่งสงมปีระสทิธิภาพในการ

ด าเนินงานไดต้ามแผนพฒันาเทศบาล ประจ าปี 2560

 - ผลการประเมนิผลสมัฤทธิ์ของการด าเนินงานตามยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ

เทศบาล  4 ยุทธศาสตร ์ตามแผนพฒันาเทศบาลเมอืงทุ่งสง จงัหวดั

นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2560 ตามความพงึพอใจของประชาชน

 - ผูป้ระเมนิไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลู จากประชาชนทีเ่ป็นตวัแทนครวัเรือนทีอ่าศยัใน

เขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยแบ่งพื้นทีอ่อกเป็น 20 ชมุชน 

และ 1 ย่านการคา้ จ านวน 400 คนซึง่ไดม้าจากการสุ่มอย่างงา่ย (Sample 

Random Sampling) และหน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ องคก์รเอกชน และอืน่ ๆ 

ทีอ่ยู่ในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 50 หน่วยงานซึง่

ไดม้าจากการสุ่มแบบโควตา (Quota Sampling) รวมกลุม่ตวัอย่างท ัง้หมด 450 

คน ซึง่ผลการประเมนิ  ดงัน้ี

 - ผลการประเมนิผลสมัฤทธิ์ของการด าเนินงานตามยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ

เทศบาล ตามความพงึพอใจของประชาชน พบวา่ทกุยุทธศาสตรป์ระชาชนมคีวาม

พงึพอใจเกนิกึ่งหน่ึง คอืเกนิ 2.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 ถอืไดว้า่บรรลผุลสมัฤทธิ์ 

แต่เมือ่พจิารณาระดบัความพงึพอใจ พบวา่ อยู่ในระดบัปานกลาง คอืมค่ีาเฉลีย่

เท่ากบั 3.262 ซึง่ถอืไดว้า่ยงัไมบ่รรลผุลสมัฤทธิ์เท่าทีค่วรโดยสามารถเรียงล  าดบั

ความพงึพอใจ 3 อนัดบัแรก ไดด้งัน้ี
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งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้

ไวห้ลงัโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบเุหตผุลใน

การโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯได ้

 - ความพงึพอใจมากทีสุ่ด  3 อนัดบัแรก (เรียงจากมากไปหานอ้ย)

 อนัดบัที ่1 ยุทธศาสตรด์า้นพฒันาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวฒันธรรม 

และการกฬีาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานทีเ่หนือกวา่ ประชาชนมคีวามพงึ

พอใจอยู่ในระดบัปานกลาง คอืมค่ีาเฉลีย่ 3.321

อนัดบัที ่2 ยุทธศาสตรด์า้นร่วมกนัจดัวางผงัเมอืง พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน รกัษา

สิง่แวดลอ้ม ป้องกนั น า้ท่วม สู่เมอืงน่าอยู่อย่างย ัง่ยนื ประชาชนมคีวามพงึพอใจอยู่

ในระดบัปานกลาง คอืมค่ีาเฉลีย่ 3.240

อนัดบัที ่3 ยุทธศาสตรด์า้นปรบัปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาล

และองคก์รชมุชนสู่การบริหารจดัการทีด่โีดยทกุภาคมีส่ีวนร่วมแบบบูรณาการ

รองรบัการเปลีย่นแปลงสู่เทศบาลอจัฉริยะ  ประชาชนมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบั

ปานกลาง คอืมค่ีาเฉลีย่ 3.215

 - สรุปผลการประเมนิผลสมัฤทธิ์ของการด าเนินงานตามยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

ยุทธศ์าสตรท์ี ่1 พฒันาการศึกษา  ศาสนา ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และการกฬีา

แบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานทีเ่หนือกวา่

มที ัง้หมด  34 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 29 โครงการ

คดิเป็นรอ้ยละ 85.29 จ านวนโครงการทีอ่ยู่ระหวา่งด าเนินการ (ไมม่)ี  โครงการที่

ไมด่  าเนินการ  5 โครงการ  คดิเป็นรอ้ยละ 14.71  แสดงถงึการท างานส่วนใหญ่

เป็นไปตามแผนการด าเนินงานตามเป้าหมายทีก่  าหนดไว ้

 - ประชาชนมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง คอืมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.321

ยุทธศ์าสตรท์ี ่2 ร่วมกนัจดัวางผงัเมอืง พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน รกัษาสิง่แวดลอ้ม

 ป้องกนัน า้ท่วม สู่เมอืงน่าอยู่อย่างย ัง่ยนื
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้

ไวห้ลงัโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบเุหตผุลใน

การโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯได ้

 -  มที ัง้หมด  20  โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน  16 

โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 80.00 จ านวนโครงการทีอ่ยู่ระหวา่งด าเนินการ 4โครงการ

 คดิเป็นรอ้ยละ 20.00  โครงการทีไ่มด่  าเนินการ (ไมม่)ี  แสดงถงึการท างานส่วน

ใหญ่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานตามเป้าหมายทีก่  าหนดไว ้

 - ประชาชนมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง คอืมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.240

ยุทธศ์าสตรท์ี ่3 ร่วมกนัพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม สู่คุณภาพชวีติทีด่กีวา่

มที ัง้หมด  26 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 23 โครงการ

 คดิเป็นรอ้ยละ 88.45 จ านวนโครงการทีอ่ยู่ระหวา่งด าเนินการ (ไมม่)ี จ านวน

โครงการทีไ่มด่  าเนินการ  3โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 11.54  แสดงถงึการท างานส่วน

ใหญ่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานตามเป้าหมายทีก่  าหนดไว ้

 - ประชาชนมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง คอืมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.206

ยุทธศ์าสตรท์ี ่4 ปรบัปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์ร

ชมุชนสู่การบริหารจดัการทีด่โีดยทกุภาคมีส่ีวนร่วมแบบบูรณาการรองรบัความ

เปลีย่นแปลงสู่เทศบาลอจัฉริยะ

 - มที ัง้หมด  29 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 27 

โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 93.10 จ านวนโครงการทีอ่ยู่ระหวา่งด าเนินการ (ไมม่)ี  

และจ านวนโครงการทีไ่มด่  าเนินการ จ านวน 2 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 6.90 แสดง

ถงึการท างานเป็นไปตามแผนการด าเนินงานตามเป้าหมายทีก่  าหนดไว ้

ประชาชนมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง คอืมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.215

ผลการประเมนิผลสมัฤทธิ์ของการด าเนินงานตามยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ

เทศบาล ตามความพงึพอใจของประชาชน พบวา่ทกุยุทธศาสตรป์ระชาชนมคีวาม

พงึพอใจเกนิกึ่งหน่ึง คอืเกนิ 2.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 ถอืไดว้า่บรรลผุลสมัฤทธิ์

แต่เมือ่พจิารณาระดบัความพงึพอใจ พบวา่ อยู่ในระดบัปานกลาง คอืมค่ีาเฉลีย่

เท่ากบั 3.262  ซึง่ถอืไดว้า่ยงัไมบ่รรลผุลสมัฤทธิ์เท่าทีค่วร
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้

ไวห้ลงัโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบเุหตผุลใน

การโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯได ้

4. การประเมนิผลความคุม้ค่าของการใชง้บประมาณของเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2560

 ผลการประเมนิความคุม้ค่าของการใชง้บประมาณตามยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ

เทศบาล 4 ยุทธศาสตร ์ตามแผนพฒันาเทศบาลเมอืงทุ่งสง จงัหวดั

นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2560

 - ผูป้ระเมนิไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลู จากประชาชนทีเ่ป็นตวัแทนครวัเรือนทีอ่าศยัใน

เขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยแบ่งพื้นทีอ่อกเป็น 20 ชมุชน 

และ 1 ย่านการคา้ จ านวน 400 คนซึง่ไดม้าจากการสุ่มอย่างงา่ย (Sample 

Random Sampling) และหน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ องคก์รเอกชน และอืน่ ๆ 

ทีอ่ยู่ในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 50 หน่วยงานซึง่

ไดม้าจากการสุ่มแบบโควตา (Quota Sampling) รวมกลุม่ตวัอย่างท ัง้หมด 450 

คน ซึง่ผลการประเมนิ  ดงัน้ี

ยุทธศ์าสตรท์ี ่1 พฒันาการศึกษา  ศาสนา ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และการกฬีา

แบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานทีเ่หนือกวา่

มที ัง้หมด 34 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 29 โครงการ 

คดิเป็นรอ้ยละ 91.67  จ านวนโครงการทีอ่ยู่ระหวา่งด าเนินการ (ไมม่)ี โครงการที่

ไมด่  าเนินการ 5 โครงการ   แสดงถงึการท างานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนการ

ด าเนินงานตามเป้าหมายทีก่  าหนดไว ้

ประชาชนมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง คอืมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.321

 งบประมาณทีต่ ัง้ไว ้จ านวน 71,737,625.00 บาท มกีารใชง้บประมาณ จ านวน 

54,784,530.66 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 76.36 แสดงวา่การใชง้บประมาณมกีารบริหาร

จดัการทีด่โีดยใชอ้ย่างประหยดัและค านึงถงึประโยชนข์องงานทีม่คุีณภาพ

ยุทธศ์าสตรท์ี ่2 ร่วมกนัจดัวางผงัเมอืง พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน รกัษาสิง่แวดลอ้ม

 ป้องกนัน า้ท่วม สู่เมอืงน่าอยู่อย่างย ัง่ยนื
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โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้

ไวห้ลงัโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบเุหตผุลใน

การโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯได ้

ท ัง้หมด 20 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 16 โครงการ 

คดิเป็นรอ้ยละ 80.00  จ านวนโครงการทีอ่ยู่ระหวา่งด าเนินการ 4 โครงการ 

โครงการทีไ่มด่  าเนินการ (ไมม่)ี แสดงถงึการท างานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนการ

ด าเนินงานตามเป้าหมายทีก่  าหนดไว ้

ประชาชนมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง คอืมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.240

งบประมาณทีต่ ัง้ไว ้จ านวน 158,491,105.00 บาท มกีารใชง้บประมาณ จ านวน 

122,222,436.79 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 77.11 แสดงวา่การใชง้บประมาณมกีาร

บริหารจดัการทีด่โีดยใชอ้ย่างประหยดัและค านึงถงึประโยชนข์องงานทีม่คุีณภาพ

ยุทธศ์าสตรท์ี ่3 ร่วมกนัพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม สู่คุณภาพชวีติทีด่กีวา่

มที ัง้หมด 26  โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 23 โครงการ

 คดิเป็นรอ้ยละ 88.45   จ านวนโครงการทีอ่ยู่ระหวา่งด าเนินการ (ไมม่)ี  จ านวน

โครงการทีไ่มด่  าเนินการ 3 โครงการ แสดงถงึการท างานส่วนใหญ่เป็นไปตาม

แผนการด าเนินงานตามเป้าหมายทีก่  าหนดไว ้

ประชาชนมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง คอืมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.206

งบประมาณทีต่ ัง้ไว ้จ านวน 37,904,305.00 บาท มกีารใชง้บประมาณ จ านวน 

20,927,902.36 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 55.21 แสดงวา่การใชง้บประมาณมกีารบริหาร

จดัการทีด่โีดยใชอ้ย่างประหยดัและค านึงถงึประโยชนข์องงานทีม่คุีณภาพ

ยุทธศ์าสตรท์ี ่4 ปรบัปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์ร

ชมุชนสู่การบริหารจดัการทีด่โีดยทกุภาคมีส่ีวนร่วมแบบบูรณาการรองรบัความ

เปลีย่นแปลงสู่เทศบาลอจัฉริยะ

มที ัง้หมด 29 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 27 โครงการ 

คดิเป็นรอ้ยละ 93.10 จ านวนโครงการทีอ่ยู่ระหวา่งด าเนินการ (ไมม่)ี และจ านวน

โครงการทีไ่มด่  าเนินการ จ านวน 2 โครงการ แสดงถงึการท างานเป็นไปตาม

แผนการด าเนินงานตามเป้าหมายทีก่  าหนดไว ้
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้

ไวห้ลงัโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือระบุ

เหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบเุหตผุลใน

การโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯได ้

ประชาชนมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง คอืมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.215

งบประมาณทีต่ ัง้ไว ้จ านวน 17,002,850.00  บาท มกีารใชง้บประมาณ จ านวน 

15,340,380.44  บาท คดิเป็นรอ้ยละ 90.22 แสดงวา่การใชง้บประมาณมกีาร

บริหารจดัการทีด่โีดยใชอ้ย่างประหยดัและค านึงถงึประโยชนข์องงานทีม่คุีณภาพ
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ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4  พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5   การพฒันาการบริหารจดัการองคก์รภายใตร้ะบบธรรมาภบิาล

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  ปรบัปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสูก่ารบริหารจดัการที่ดีโดยทกุภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรบัความเปลี่ยนแปลงสูเ่ทศบาลอจัฉริยะ

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้

ไวห้ลงัโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่าง

การด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

1 โครงการจา้งเหมาเอกชนเพือ่ปฏบิตังิานใน

การจดัเก็บรายได ้

กองคลงั

(งบเทศบาล)

444,000 333,000  - ด าเนินการจา้งเหมาเอกชน 4 ราย  ต ัง้แต่ 1 ตลุาคม 2560 - 30 

กนัยายน 2561

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหเ้ทศบาลมรีายไดเ้พิม่ขึ้น

2. เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพในการเก็บค่าเช่าแผงขายของ ค่ารกัษาความ

สะอาด ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ

3. เพือ่ลดภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบคุคล

ผลการด าเนินงาน

1. จา้งเหมาเอกชน จ านวน 4 ราย เพือ่ปฏบิตังิานจดัเก็บค่าเช่าแผงขาย

ของในตลาดสด ค่ารกัษาความสะอาดและค่าธรรมเนียมต่างๆ ในบริเวณ

จดุผ่อนผนัและบริเวณพื้นทีอ่นุโลมตามถนนสานต่างๆ ในเขตเทศบาล

เมอืงทุง่สง

2. เทศบาลมรีายไดเ้พิม่ขึ้น

3. เทศบาลลดภาระค่าใชจ่้ายดา้นบริหารงานบคุคล

4.  เทศบาลสามารถน าไปวางแผนพฒันาเพือ่บริหารทอ้งถิน่ไดอ้ย่างมี

ประสทิธิภาพ

ด าเนินการแลว้เสร็จ

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

กลยุทธท์ี่ 5  เพิ่มประสิทธิภาพและพฒันาการจดัเก็บรายไดข้องเทศบาลใหค้รบถว้น ท ัว่ถึง และเป็นธรรม
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้

ไวห้ลงัโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่าง

การด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

2 โครงการจา้งเหมาเจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มูล

โปรแกรมแผนทีภ่าษแีละทะเบยีนทรพัยส์นิ 

(LTAX 3000)

กองคลงั

(งบเทศบาล)

108,000 81,000  - ด าเนินการจา้งเหมาเจา้หนา้ที ่จ านวน 1 คน  ต ัง้แต่ 1 ตลุาคม 2560 - 

30 กนัยายน 2561

วตัถปุระสงค ์

1.เพือ่บนัทกึขอ้มูลทรพัยส์นิของเจา้ของทรพัยส์นิลงในโปรแกรมแผนที่

ภาษแีละทะเบยีนทรพัยส์นิ LTAX 3000 ใหค้รอบคลุมทกุพื้นทีใ่นเขต

เทศบาลเมอืงทุง่สง

ผลการด าเนินงาน

1. สามารถบนัทกึขอ้มูลโปรแกรมแผนทีภ่าษแีละทะเบยีนทรพัยส์นิ  

LTAX 3000 แลว้เสร็จและสามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัเก็บภาษี

ต่อไป

ด าเนินการแลว้เสร็จ

3 โครงการจา้งเหมาเจา้หนา้บริการขอ้มูลแผน

ทีภ่าษแีละทะเบยีนทรพัยส์นิ

กองคลงั

(งบเทศบาล)

93,900 93,900  - ด าเนินการจา้งเหมาเจา้หนา้ทีใ่หบ้ริการขอ้มูลแผนทีภ่าษแีละทะเบยีน

ทรพัยส์นิ จ านวน 1 คน ต ัง้แต่ 1 ตลุาคม 2560 - 30 กนัยายน 2561 

วตัถปุระสงค ์

1.เพือ่ประชาสมัพนัธแ์ละบริการขอ้มูลแผนทีภ่าษแีละทะเบยีนทรพัยส์นิให ้

ประชาชนในเขตเทศบาลและประชาชนท ัว่ไปเขา้ใจอย่างถูกตอ้ง

ผลการด าเนินงาน

 1. สามารถใหบ้ริการขอ้มูลแผนทีภ่าษไีดอ้ย่างถูกตอ้งตามระเบยีบฯ และ

ผูใ้ชบ้ริการเกิดความพงึพอใจ

ด าเนินการแลว้เสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้

ไวห้ลงัโอน

เพิ่มโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่าง

การด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

4 โครงการจา้งเหมาเจา้หนา้ทีร่กัษาความ

สะอาดสถานทีร่าชการสถานีขนส่งย่อย

เทศบาลเมอืงทุง่สง

กองคลงั

(งบเทศบาล)

187,800 140,400  - ด าเนินจา้งเหมาเจา้หนา้ทีร่กัษาความสะอาดสถานทีร่าชการสถานีขนส่ง

ย่อยเทศบาลเมอืงทุง่สง จ านวน 2 คน ต ัง้แต่ 1 ตลุาคม 2560 - 30 

กนัยายน 2561 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ดูแลรกัษาความสะอาดท ัง้ภายในและภายนอกบริเวณสถานีขนส่ง

ย่อยใหม้คีวามสะอาดอยู่ตลอดเวลาท าใหเ้กิดสุขลกัษณะแก่ผูใ้ชบ้ริการ

ผลการด าเนินงาน

1. สถานีขนส่งย่อย สะอาดถูกสุขลกัษณะผูใ้ชบ้ริการไดร้บัความประทบัใจ

ในการใชบ้ริการ

ด าเนินการแลว้เสร็จ

5 โครงการจา้งเหมาเจา้หนา้ทีร่กัษาการณ์

สถานทีร่าชการ สถานีขนส่งย่อยเทศบาล

เมอืงทุง่สง

กองคลงั

(งบเทศบาล)

187,800 187,800  - ด าเนินการจา้งเหมาเจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยัสถานทีร่าชการ

สถานทีข่นส่งขนย่อยเทศบาลเมอืงทุง่สง จ านวน 3 ราย ต ัง้แต่ 1 ตลุาคม 

2560 - 30 กนัยายน 2561

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้เีจา้หนา้ทีดู่แลสถานทีร่าชการ รวมท ัง้ทรพัยส์นิของทางราชการ

2. เพือ่จดัความเป็นระเบยีบเรียบรอ้ยของรถยนตโ์ดยสารในสถานีขนส่ง

ย่อยเทศบาลเมอืงทุง่สง

3. เพือ่ใหก้ารตดิต่อประสานงานกบัผูเ้กี่ยวขอ้งกบัสถานีขนส่งย่อยเป็นไป

ดว้ยความเรียบรอ้ย สะดวก รวดเร็ว

ผลการด าเนินงาน

1. สถานีขนส่งย่อยเทศบาลเมอืงทุง่สง รวมท ัง้ทรพัยส์นิไดร้บัการดูแลเพือ่

ไม่ใหเ้กิดเหตอุกีท ัง้ประชาชนทีใ่ชบ้ริการความปลอดภยัและความประทบัใจ

ด าเนินการแลว้เสร็จ
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4  พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5   การพฒันาการบริหารจดัการองคก์รภายใตร้ะบบธรรมาภบิาล

ยทุธศาสตรท์ี่ 4  ปรบัปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสูก่ารบริหารจดัการที่ดีโดยทกุภาคีมีสว่นร่วมแบบบูรณาการรองรบัความเปลี่ยนแปลงสูเ่ทศบาลอจัฉริยะ

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่าง

การด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

1 โครงการจดัประชมุประชาคม กองวชิาการฯ 

ฝ่ายแผนงานฯ

          300,000           86,830   - ด าเนินจดัประชมุประชาคมเมอืงทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2561 

จ านวน 5 ครัง้  ณ หอ้งประชมุเทศบาลเมอืงทุ่งสง

ด าเนินการแลว้เสร็จ

โครงการประชมุประชาคมเมอืงทุ่งสง เมือ่วนัที ่8 มกราคม 2561 

ณ หอ้งประชมุเทศบาลเมอืงทุ่งสง

วตัถปุระสงค ์

 - เพือ่รบัฟงัขอเสนอแนะต่อการจดัท าแผนพฒันาเทศบาลสีปี่ (พ.ศ.2561 -

 2564) แกไ้ขเพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง จากประชาชนทกุภาคส่วน รบัทราบ 

ปญัหา ความตอ้งการ ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท า

แผนพฒันาทอ้งถิน่น าไปสู่การตอบสนองความตอ้งการของประชาชนต่อไป

ด าเนินการแลว้เสร็จ

ผลการด าเนินการ

1.คร ัง้ที่ 1/2561  เม่ือวนัที่ 8 มกราคม 2561 ณ หอ้งประชุมเทศบาลเมือง

ทุ่งสง 

  - มผูีเ้ขา้ร่วมประชมุประชาคม จ านวน 167 คน จากเป้าหมาย 452 คน 

คดิเป็น 36.95% มากกวา่ 20% แต่นอ้ยกวา่ 60% เน่ืองจากมคีวามจ าเป็น

เร่งด่วนจงึด าเนินการประชมุ

- ประชาคมเมอืงทุ่งสง พจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบต่อร่างแผนพฒันา

ทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561 - 2564)เทศบาลเมอืงทุ่งสง เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง  

ฉบบัที ่ 3 และเทศบาลน าโครงการมาบรรจไุวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 

(พ.ศ.2561-2564)เทศบาลเมอืงทุ่งสง เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่3 โดย

เพิม่เตมิจ านวน 10 โครงการ  เปลีย่นแปลง 3 โครงการ

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

กลยทุธท์ี่  6  สง่เสริมการมีสว่นร่วมทางการเมืองการบริหารสูก่ารพฒันาเมืองอย่างย ัง่ยืน
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4  พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5   การพฒันาการบริหารจดัการองคก์รภายใตร้ะบบธรรมาภบิาล

ยทุธศาสตรท์ี่ 4  ปรบัปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสูก่ารบริหารจดัการที่ดีโดยทกุภาคีมีสว่นร่วมแบบบูรณาการรองรบัความเปลี่ยนแปลงสูเ่ทศบาลอจัฉริยะ

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่าง

การด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

กลยทุธท์ี่  6  สง่เสริมการมีสว่นร่วมทางการเมืองการบริหารสูก่ารพฒันาเมืองอย่างย ัง่ยืน

 - ประชาคมเมอืงทุ่งสง พจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบต่อร่างแผนพฒันา

ทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561 - 2564)เทศบาลเมอืงทุ่งสง เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง  

ฉบบัที ่ 3 และเทศบาลน าโครงการมาบรรจไุวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 

(พ.ศ.25๖1-25๖4)เทศบาลเมอืงทุ่งสง เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่3 โดย

เพิม่เตมิจ านวน 8 โครงการ  เปลีย่นแปลง 3 โครงการ

 - ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

 - ภาพรวม ค่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.46 อยู่ในระดบัมาก โดยสามารถเรียงล  าดบั

จากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี

1. ภาพรวมความพงึพอใจของการบริหารจดัการและสถานที ่ค่าเฉลีย่เท่ากบั

 4.49 อยู่ในระดบัมาก

2. ความคดิเหน็ดา้นเน้ือหาวชิาการของผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ค่าเฉลีย่เท่ากบั 

4.40 อยู่ในระดบัมาก

ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ในคร ัง้น้ี คิดเป็นรอ้ยละ 89.39

               -   คร ัง้ที่ 2  เม่ือวนัที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ หอ้งประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง

 - มผูีเ้ขา้ร่วมประชมุประชาคม จ านวน 155 คน จากเป้าหมาย 452 คน คดิ

เป็น 34.29% มากกวา่ 20% แต่นอ้ยกวา่ 60% เน่ืองจากมคีวามจ าเป็น

เร่งด่วนจงึด าเนินการประชมุ

ด าเนินการแลว้เสร็จ
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4  พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5   การพฒันาการบริหารจดัการองคก์รภายใตร้ะบบธรรมาภบิาล

ยทุธศาสตรท์ี่ 4  ปรบัปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสูก่ารบริหารจดัการที่ดีโดยทกุภาคีมีสว่นร่วมแบบบูรณาการรองรบัความเปลี่ยนแปลงสูเ่ทศบาลอจัฉริยะ

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่าง

การด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

กลยทุธท์ี่  6  สง่เสริมการมีสว่นร่วมทางการเมืองการบริหารสูก่ารพฒันาเมืองอย่างย ัง่ยืน

 - ประชาคมเมอืงทุ่งสง พจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบต่อร่างแผนพฒันา

ทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561 - 2564)เทศบาลเมอืงทุ่งสง เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง  

ฉบบัที ่4  และเทศบาลน าโครงการมาบรรจไุวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 

(พ.ศ.2561-2564)เทศบาลเมอืงทุ่งสง เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่4 โดย

เพิม่เตมิจ านวน 3 โครงการ
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4  พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5   การพฒันาการบริหารจดัการองคก์รภายใตร้ะบบธรรมาภบิาล

ยทุธศาสตรท์ี่ 4  ปรบัปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสูก่ารบริหารจดัการที่ดีโดยทกุภาคีมีสว่นร่วมแบบบูรณาการรองรบัความเปลี่ยนแปลงสูเ่ทศบาลอจัฉริยะ

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่าง

การด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

กลยทุธท์ี่  6  สง่เสริมการมีสว่นร่วมทางการเมืองการบริหารสูก่ารพฒันาเมืองอย่างย ัง่ยืน

 - คร ัง้ที่ 3 เมือ่วนัที ่29 มถินุายน  2561 ณ หอ้งประชมุเทศบาลเมอืง

ทุ่งสง

 1.  มผูีเ้ขา้ร่วมประชมุประชาคม จ านวน 183 คน จากเป้าหมาย 452 คน 

คดิเป็น 40.49% มากกวา่ 20% แต่นอ้ยกวา่ 60% เน่ืองจากมคีวามจ าเป็น

เร่งด่วนจงึด าเนินการประชมุ

ด าเนินการแลว้เสร็จ

2. ประชาคมเมอืงทุ่งสง พจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบต่อร่างแผนพฒันา

ทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561 - 2564)เทศบาลเมอืงทุ่งสง เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง  

ฉบบัที ่5/2561 และเทศบาลน าโครงการมาบรรจไุวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่

 (พ.ศ.2561-2564)เทศบาลเมอืงทุ่งสง เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่

5/2561 โดยเพิม่เตมิจ านวน 48 โครงการ  เปลีย่นแปลง 8 โครงการ

3. ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ

ภาพรวม ค่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.55 อยู่ในระดบัมาก โดยสามารถเรียงล  าดบั

จากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี

 - ภาพรวมความพงึพอใจของการบริหารจดัการและสถานที ่ค่าเฉลีย่ 

เท่ากบั 4.62 อยู่ในระดบัมาก

 - ความคดิเหน็ดา้นเน้ือหาวชิาการของผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ค่าเฉลีย่ เท่ากบั 

4.49 อยู่ในระดบัมาก

ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ในคร ัง้น้ี คิดเป็นรอ้ยละ91.15
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4  พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5   การพฒันาการบริหารจดัการองคก์รภายใตร้ะบบธรรมาภบิาล

ยทุธศาสตรท์ี่ 4  ปรบัปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสูก่ารบริหารจดัการที่ดีโดยทกุภาคีมีสว่นร่วมแบบบูรณาการรองรบัความเปลี่ยนแปลงสูเ่ทศบาลอจัฉริยะ

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่าง

การด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

กลยทุธท์ี่  6  สง่เสริมการมีสว่นร่วมทางการเมืองการบริหารสูก่ารพฒันาเมืองอย่างย ัง่ยืน

 - คร ัง้ที่ 4/2561 เม่ือวนัที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ หอ้งประชุมเทศบาลเมืองทุ่ง

สง

ด าเนินการแลว้เสร็จ

 - มผูีเ้ขา้ร่วมประชมุประชาคม จ านวน 132  คน จากเป้าหมาย 452 คน คดิเป็น

 29.20% มากกวา่ 20% แต่นอ้ยกวา่60% เน่ืองจากมคีวามจ าเป็นเร่งด่วนจงึ

ด าเนินการประชมุ

 - ประชาคมเมอืงทุ่งสง พจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบต่อร่างแผนพฒันาทอ้งถิ่น

สี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)เทศบาลเมอืงทุ่งสง เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง  ฉบบัที ่ 

6/2561 และเทศบาลน าโครงการมาบรรจไุวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.

2561-2564)เทศบาลเมอืง  ทุ่งสง เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่6/2561 โดย

เพิม่เตมิจ านวน 35 โครงการ  เปลีย่นแปลง 8 โครงการ

 - ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ

 - ภาพรวม ค่าเฉลีย่ เทา่กบั 4.53 อยู่ในระดบัมาก   โดยสามารถเรียงล  าดบัจาก

มากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี    

1. ภาพรวมความพงึพอใจของการบริหารจดัการและสถานที ่ ค่าเฉลีย่ เทา่กบั 

4.52 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด

2. ความคดิเหน็ดา้นเน้ือหาวชิาการของผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ค่าเฉลีย่ เทา่กบั 4.54

 อยู่ในระดบัมาก

ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ในคร ัง้น้ี คดิเป็นรอ้ยละ 90.65 อยู่ใน

ระดบัมากที่สดุ
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4  พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5   การพฒันาการบริหารจดัการองคก์รภายใตร้ะบบธรรมาภบิาล

ยทุธศาสตรท์ี่ 4  ปรบัปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสูก่ารบริหารจดัการที่ดีโดยทกุภาคีมีสว่นร่วมแบบบูรณาการรองรบัความเปลี่ยนแปลงสูเ่ทศบาลอจัฉริยะ

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่าง

การด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

กลยทุธท์ี่  6  สง่เสริมการมีสว่นร่วมทางการเมืองการบริหารสูก่ารพฒันาเมืองอย่างย ัง่ยืน

 - คร ัง้ที่ 5/2561 เม่ือวนัที่ 24 กนัยายน 2561 ณ หอ้งประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง ด าเนินการแลว้เสร็จ

 - มผูีเ้ขา้ร่วมประชมุประชาคม จ านวน 140 คน จากเป้าหมาย 452 คน คดิเป็น 

30.97% มากกวา่ 20% แต่นอ้ยกวา่60% เน่ืองจากมคีวามจ าเป็นเร่งด่วนจงึ

ด าเนินการประชมุ

 - ประชาคมเมอืงทุ่งสง พจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบต่อร่างแผนพฒันาทอ้งถิ่น

สี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)เทศบาลเมอืงทุ่งสง เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง  ฉบบัที ่ 

7/2561 และเทศบาลน าโครงการมาบรรจไุวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.

2561-2564)เทศบาลเมอืง  ทุ่งสง เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่7/2561 โดย

เพิม่เตมิจ านวน 36 โครงการ 

 - ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ

 - ภาพรวม ค่าเฉลีย่ เทา่กบั 4.25 อยู่ในระดบัมาก   โดยสามารถเรียงล  าดบัจาก

มากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี    

1. ภาพรวมความพงึพอใจของการบริหารจดัการและสถานที ่ ค่าเฉลีย่ เทา่กบั 

4.29 อยู่ในระดบัมาก

2. ความคดิเหน็ดา้นเน้ือหาวชิาการของผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ค่าเฉลีย่ เทา่กบั 4.21

 อยู่ในระดบัมาก

ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ในคร ัง้น้ี คดิเป็นรอ้ยละ 85.06

อยู่ในระดบัมากที่สดุ
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4  พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5   การพฒันาการบริหารจดัการองคก์รภายใตร้ะบบธรรมาภบิาล

ยทุธศาสตรท์ี่ 4  ปรบัปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสูก่ารบริหารจดัการที่ดีโดยทกุภาคีมีสว่นร่วมแบบบูรณาการรองรบัความเปลี่ยนแปลงสูเ่ทศบาลอจัฉริยะ

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่าง

การด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

กลยทุธท์ี่  6  สง่เสริมการมีสว่นร่วมทางการเมืองการบริหารสูก่ารพฒันาเมืองอย่างย ัง่ยืน

2 โครงการส่งเสริมกระบวนการมส่ีวนร่วม

ดา้นประชาธิปไตย

ส านกัปลดัฯ

 (งบเทศบาล)

           15,000   -    -  ไมไ่ดด้  าเนินการ

3 โครงการจดังานวนัเทศบาล ส านกัปลดัฯ

 (งบเทศบาล)

           50,000           20,950  - ด าเนินการจดังานวนัเทศบาล เมือ่วนัที ่24 เมษายน 2561 ณ หอ้งประชมุ

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหพ้นกังานเทศบาล , พนกังานครู , พนกังานจา้งทกุประเภทได ้

ตระหนกัถงึความส าคญัของการบริการ การอ านวยความสะดวก สรา้งความ

เป็นธรรมความเสมอภาคใหก้บัประชาชนทีม่าใชบ้ริการของเทศบาล

2. เพือ่ใหบ้คุลากรของเทศบาล มคีวามรกั ความผูกพนั ความสามคัค ีซึง่

จะก่อใหเ้กดิผลดต่ีอการปฏบิตัริาชการใหม้ากยิง่ขึ้น

ผลการด าเนินงาน

1. พนกังานเทศบาล และผูท้ีม่ส่ีวนทีเ่กี่ยวยขอ้งจะไดร้บัรูถ้งึความส าคญั

ของการปกครองแบบเทศบาล และตระหนกัถงึบทบาท หนา้ทีข่องตนเอง ที่

จะตอ้งใหบ้ริการแก่ประชาชน เพือ่ความเจริญกา้วหนา้ของทอ้งถิน่

2. สรา้งความรกั ความสามคัคขีองบคุลากรในเทศบาล ใหม้คีวามผูกพนั

และร่วมมอืกนัปฏบิตัริาชการใหเ้กดิผลดแีก่ทอ้งถิน่ และประเทศชาตใิหม้าก

ขึ้น

4 โครงการเลอืกต ัง้สมาชกิสภาเทศบาล

และผุบ้ริหารเทศบาล

ส านกัปลดัฯ 

(งบเทศบาล)

           50,000   -    -  ไมไ่ดด้  าเนินการ

ไมม่กีารก าหนดใหม้กีารเลอืกต ัง้
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4  พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5   การพฒันาการบริหารจดัการองคก์รภายใตร้ะบบธรรมาภบิาล

ยทุธศาสตรท์ี่ 4  ปรบัปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสูก่ารบริหารจดัการที่ดีโดยทกุภาคีมีสว่นร่วมแบบบูรณาการรองรบัความเปลี่ยนแปลงสูเ่ทศบาลอจัฉริยะ

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่าง

การด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

กลยทุธท์ี่  6  สง่เสริมการมีสว่นร่วมทางการเมืองการบริหารสูก่ารพฒันาเมืองอย่างย ัง่ยืน

5 โครงการประชมุประชาคมชมุชน กองสวสัดกิาร 

(งบเทศบาล)

          300,000           34,160  - ด าเนินการจดัประชมุประชาคมชมุชน จ านวน 2 ครัง้ เมือ่วนัที ่23 

มกราคม 2561 ณ ชมุชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง  และ วนัที ่26 

มกราคม 2561 ณ ชมุชนเขาปรีด ีและชมุชนหมูบ่า้นพฒันา

ผลการด าเนินงาน

1. จดัประชมุเพือ่ใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนในชมุชนต่างๆ ทกุชมุชนเพือ่

รบัทราบปญัหาความตอ้งการ ร่วมก าหนดประเดน็การพฒันา น าไปสู่การ

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและพฒันาชมุชนต่อไป

2. ผูเ้ขา้ร่วมประชมุมสี  านึกในหนา้ทีข่องตน ในการเสนอปญัหาความ

ตอ้งการการร่วมมอืในการพฒันาเมอืง

3. ประชาชนในชมุชนไดร้บัประโยชนจ์ากการพฒันาเมอืง ซึง่ไดจ้ดัท าขึน่อ

ย่างมคุีณภาพ เกดิประโยชนสู์งสุด ส่งผลใหคุ้ณภาพชวีติของประชาชนใน

ชมุชนดขีึ้น

ด าเนินการแลว้เสร็จ
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัง่คงตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตรท์ี่ 4  ปรบัปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสูก่ารบริหารจดัการที่ดีโดยทกุภาคีมีสว่นร่วมแบบบูรณาการรองรบัความเปลี่ยนแปลงสูเ่ทศบาลอจัฉริยะ

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

 งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือ

ระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

1 โครงการจา้งเหมาบริการยามรกัษาการณ์ กองช่างสุขาฯ 748,800             748,800         - ด าเนินการจา้งเหมาบริการยามรกัษาการณ์ สถานทีก่  าจดัขยะมลูฝอย บา้น

ทุ่งชนและศูนยเ์รียนร็การจดัการขยะบา้นลุม้พอ้ จ านวน 8 คน ระหวา่ง 1 

ตลุาคม 2560 - 30 กนัยายน 2561 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่เป็นการดูแลความเรียบรอ้ย รกัษาความปลอดภยัในสถานทีร่าชการ

2. เพือ่เป็นการเฝ้าระวงัป้องกนัการสูญหายของทรพัยส์นิของทางราชการ

3. เพือ่ใหผู้ดู้แลรบัผดิชอบต่อทรพัยส์นิของทางราชการตลอด 24 ช.ม.

ผลการด าเนินงาน

1. ด าเนินการใหย้ามรบัผดิชอบดูแลสถานทีก่  าจดัขยะมลูฝอย บา้นทุ่งชนและ

ศูนยเ์รียนร็การจดัการขยะบา้นลุม้พอ้

2. มยีามรกัษาการณ์ จ านวน 8 คน ทรพัยส์นิของทางราชการไมสู่ญหาย 

ส่งผลดต่ีอทางราชการ

ด าเนินการแลว้เสร็จ

2 โครงการจา้งเหมาบริการยามรกัษาการณ์

ส านกังานเทศบาล

ส านกัปลดัฯ 93,900              93,900           - ดูแลความรกัษาความปลอดภยัในบริเวณอาคารส านกังาน และเฝ้าระวงั

ป้องกนัการสูญหายของทรพัยส์นิของทางราชการตลอดจนดูแลป้องกนัเหตรุา้ย

ทีอ่าจเกดิขึ้นในอาคารส านกังานเทศบาล

ด าเนินการแลว้เสร็จ

3 โครงการจา้งเหมาดูแลระบบสือ่โสต

ทศันนูปกรณ์หอ้งประชมุเทศบาลเมอืงทุ่ง

สง

ส านกัปลดัฯ 108,000             108,000         - ดูแลควบคุมและบ ารุงรกัษาระบบสือ่โสตทศันูปกรณ์หอ้งประชมุเทศบาล

เมอืงทุ่งสง

ด าเนินการแลว้เสร็จ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุ่งสง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

กลยทุธท์ี่ 7 ปรบัปรุงและพฒันาเครื่องมือเครื่องใชแ้ละสถานที่ปฏิบตัิงาน
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ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตรท์ี่ 4  ปรบัปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสูก่ารบริหารจดัการที่ดีโดยทกุภาคีมีสว่นร่วมแบบบูรณาการรองรบัความเปลี่ยนแปลงสูเ่ทศบาลอจัฉริยะ

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสทุธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือ

ระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

1  โครงการจดัเก็บขอ้มลู จปฐ. กองสวสัดกิารฯ 

(งบเทศบาล)

5,000  - ด าเนินการจดัเก็บขอ้มลูพื้นฐาน (จปฐ.) ระหวา่งเดอืนธนัวาคม 2560- 

เมษายน 2561 ณ ชมุชนในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง

ด าเนินการแลว้เสร็จ

ไมใ่ชง้บประมาณ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่จดัเก็บ บนัทกึ และประมวผลขอ้มลูพื้นฐานในเขตชมุชนเมอืง

2. เพือ่ใหม้ขีอ้มลูทีถู่กตอ้งครบถว้นและสมบูรณ์ในการน าไปใชป้ระโยชนแ์ละได ้

น ามาเปรียบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานข ัน้ต า่ในช่วงปี

3. เพือ่ใหห้น่วยงานราชการองคก์รเอกชน ประชาชนมขีอ้มลูในเบื้องตน้ ในการ

วางแผนแกไ้ขปญัหาและพฒันาคุณภาพชวีติในดา้นต่างๆ ไดต้ามตามเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน

1. สามารถจดัเก็บขอ้มลูพื้นฐานได ้จ านวน 4,465 ครวัเรือน

2 โครงการเลอืกต ัง้คณะกรรมการ กองสวสัดกิารฯ 

(งบเทศบาล)

5,000 ไมไ่ดด้  าเนินการ

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

กลยทุธท์ี่  8 เสริมองคก์รชุมชน (อบช.) ทกุองคก์ารบริหารชุมชน/กลุม่ต่าง ๆ ใหมี้สว่นร่วมในการพฒันาเมืองอย่างเขม้แข็งและบูรณาการความร่วมมือจากทกุภาคสว่น
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