
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4  พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5   การพฒันาการบริหารจดัการองคก์รภายใตร้ะบบธรรมาภบิาล

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  ปรบัปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสูก่ารบริหารจดัการที่ดีโดยทกุภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรบัความเปลี่ยนแปลงสูเ่ทศบาลอจัฉริยะ

กลยุทธท์ี่ 1 ปรบัปรุงและพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการและเพื่อการบริการประชาชนของเทศบาลและของชุมชนใหมี้ประสิทธิภาพและไดม้าตรฐานสามารถเขา้ถึงไดง้า่ย สะดวกในการใชป้ระโยชน์

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณ

ที่ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วาง

ไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

1 โครงการจา้งเหมาเอกชนบนัทกึขอ้มูล

โปรแกรมระบบบญัชีคอมพวิเตอรข์อง

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (e-laas)

กองคลงั

(งบเทศบาล)

540,000 225,000       - ด าเนินการบนัทกึขอ้มูลโปรแกรมระบบบญัชีคอมพวิเตอรข์อง

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (e-laas) ด าเนินการเป็นระยะเวลา 1ปี 

ต ัง้แต่วนัที ่1 ตลุาคม 2560 - วนัที ่30 กนัยายน 2561 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหเ้ทศบาลเมอืงทุง่สงสามารถบนัทกึขอ้มูลเขา้ฐานขอ้มูล

โปรแกรมระบบบญัชีคอมพวิเตอรข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

(e-laas) ไดค้รบถว้นในทกุระบบย่อย

2. เทศบาลเมอืงทุง่สงสามารถใชข้อ้มูลในระบบประกอบการใหบ้ริการ

ประชาชนดา้นขอ้มูลข่าวสาร ไดอ้ย่างรวดเร็ว และผูบ้ริหารสามารถใช ้

ขอ้มูลในการวางแผน บริหารดา้นการบริหารการคลงั และดา้นอืน่ๆ ได ้

อย่างมปีระสทิธิภาพเพิม่มากขึ้น

ผลการด าเนินงาน

1. จา้งเหมาเอกชน 5 ราย เพือ่ปฏบิตังิานบนัทกึขอ้มูลเขา้ฐานขอ้มูลใน

ระบบบญัชีคอมพวิเตอรข์อง อปท. (e-laas) ครบทกุระบบย่อย 

2.เทศบาลมฐีานขอ้มูลถูกตอ้ง สามารถใชง้านบนระบบไดอ้ย่างมี

ประสทิธิภาพ

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ)

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561
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ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4  พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดั ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรและ

หน่วยงานในสงักดัเทศบาลเมืองทุง่สง

400,000         -             -             212,522          - พฒันาศกัยภาพบคุลากรและหน่วยงานในสงักดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง ดงัน้ี ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.1 กิจกรรม อบรมเรื่องการพฒันา

คุณภาพการบริหารจดัการภาครฐั 

(PMQA)

ส านกัปลดัฯ

งานการเจา้หนา้ที ่

(งบเทศบาล)

         400,000           87,000  - ด าเนินการอบรมเรื่องการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครฐั 

(PMQA) ระหวา่งวนัที ่7-8 พฤศจกิายน 2560 ณ หอ้งประชุมเทศบาล

เมอืงทุง่สง 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ยกระดบัคุณภาพการปฏบิตังิานของเทศบาลใหส้อดคลอ้งกบัพระ

ราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิีการบริหารงานกิจการบา้นเมอืงทีด่ี

ผลการด าเนินงาน

1. ผูเ้ขา้ร่วมอบรมเป้าหมายตัง้ไว ้120 คน มผูีเ้ขา้ร่วมอบรม จ านวน 120

 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100 

2. จากการประเมนิความรู ้: การทดสอบก่อนและหลงัการอบรม โดยใช ้

แบบทดสอบจ านวน 10 ขอ้  

 - ก่อนการฝึกอบรม ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัเรื่อง

การอบรมเชิงปฏบิตักิารการพฒันาศกัยภาพบคุลากรเพือ่เพิม่

ประสทิธิภาพในการปฏบิตังิานแก่บคุลากรของเทศบาลเมอืง

ทุง่สง กิจกรรมอบรมเรื่องการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครฐั 

(PMQA) รอ้ยละ 83.00

ด าเนินการแลว้เสร็จ

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

ภายใตยุ้ทธศาสตรท์ี่  4 ปรบัปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสูก่ารบริหารจดัการที่ดีโดยทกุภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรบัความเปลี่ยนแปลงสูเ่ทศบาลอจัฉริยะ

กลยุทธท์ี่ 2  พฒันาศกัยภาพบคุลากรใหมี้ความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะดา้นและท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดบัคุณภาพการบริหารจดัการแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิตามหลกัธรรมาภบิาลผ่านเกณฑก์ารบริหารจดัการที่ดี

1
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

 - หลงัการฝึกอบรม ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัเรื่อง

การอบรมเชิงปฏบิตักิารการพฒันาศกัยภาพบคุลากรเพือ่เพิม่

ประสทิธิภาพในการปฏบิตังิานแก่บคุลากรของเทศบาลเมอืง

ทุง่สง กิจกรรมอบรมเรื่องการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครฐั 

(PMQA) รอ้ยละ 100

 - ผลการประเมินความรู ้ : ก่อนการอบรมและหลงัการอบรมมผีล

แตกต่างกนั แสดงใหเ้หน็วา่ผูเ้ขา้รบัการอบรม หลงัไดร้บัความรูจ้ากการ

อบรมเรื่องความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการเรื่องการอบรมเชิงปฏบิตักิาร

การพฒันาศกัยภาพบคุลากรเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพในการปฏบิตังิานแก่

บคุลากรของเทศบาลเมอืงทุง่สง กิจกรรมอบรมเรื่องการพฒันาคุณภาพ

การบริหารจดัการภาครฐั (PMQA)  ในครัง้น้ี มคีวามรู ้เพิม่มากขึ้น 

และสามารถน าไปปฏบิตังิานไดอ้ย่างมคุีณภาพมากยิง่ขึ้นต่อไป

3.ความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการอบรม

 - ภาพรวม ค่าเฉลีย่ 4.33 อยู่ในระดบัมาก โดยสามารถเรียงจากมากไป

นอ้ยไดด้งัน้ี

 -  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 อยู่ใน

ระดบัมาก

ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ในคร ัง้น้ี คิดเป็นรอ้ยละ 86.75

C73



ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

1.2  กิจกรรมอบรมเรื่องการพฒันา

คุณภาพการบริหารจดัการภาครฐั 

(PMQA) ครัง้ที ่2 การเตรียมความ

พรอ้มเพือ่ขอรบัการตรวจรบัรองตาม

เกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครฐั 

ระดบัพื้นฐาน

ส านกัปลดัฯ

งานการเจา้หนา้ที่

       45,200.00  - ด าเนินการจดัอบรมเรื่องการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครฐั 

(PMQA) ครัง้ที ่2 การเตรียมความพรอ้มเพือ่ขอรบัการตรวจรบัรองตาม

เกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครฐั ระดบัพื้นฐาน ระหวา่งวนัที ่8-9

 กุมภาพนัธ ์2561 ณ หอ้งประชุมเทศบาลเมอืงทุง่สง

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมเชิงปฏบิตักิาร มกีารเตรียมความพรอ้มในเรื่อง

ของเอกสารและหลกัฐานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งในการขอรบัการตรวจรบัรอง

เกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครฐัระดบัพื้นฐาน

ผลการด าเนินงาน

1. ผูเ้ขา้ร่วมอบรมเป้าหมายตัง้ไว ้80 คน มผูีเ้ขา้ร่วมอบรม จ านวน 84 

คน คิดเป็นรอ้ยละ 105

2. ความพงึพอใจต่อการเขา้รบัการอบรม

 - ในภาพรวม ค่าเฉลีย่ 4.53 อยู่ในระดบัมาก โดยสามารถเรียงจากมาก

ไปนอ้ยไดด้งัน้ี

  -ดา้นที ่3 ดา้นสถานที ่/ ระยะเวลา / อาหาร ค่าเฉลีย่ 4.62 อยู่ใน

ระดบัมากทีสุ่ด

 - ดา้นที ่4 การน าความรูไ้ปใช ้ค่าเฉลีย่ 4.54 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด

 - ดา้นที ่1 ดา้นเน้ือหาวชิาการ ค่าเฉลีย่ 4.53 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด

 - ดา้นที ่2 ดา้นวทิยากร ค่าเฉลีย่ 4.46 อยู่ในระดบัมาก

ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ในคร ัง้น้ี คิดเป็นรอ้ยละ 90.78
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

1.3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิตักิาร 

แนวทางปฏบิตัติามพระราชบญัญตักิาร

จดัซื้อจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครฐั

 พ.ศ.2560 กฎหมายและระเบยีบที่

เกี่ยวขอ้ง เทศบาลเมอืงทุง่สง

กองคลงั           80,322  - ด าเนินการอบรมเชิงปฏบิตักิาร แนวทางปฏบิตัติามพระราชบญัญตัิ

การจดัซื้อจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครฐั พ.ศ.2560 กฎหมายและ

ระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง เทศบาลเมอืงทุง่สง ระหวา่งวนัที ่27-28 ธนัวาคม 

2560 ณ หอ้งประชุมเทศบาลเมอืงทุง่สง

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหบ้คุลากรของเทศบาลไดร้บัทราบหลกัการ แนวคิด และวธิี

ปฏบิตัติามพระราชบญัญตักิารจดัซื้อจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครฐั 

พ.ศ.2560

2.  เพือ่ใหบ้คุลากรของเทศบาลมคีวามรูค้วามเขา้ใจแนวทางปฏบิตัติาม

ระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัซื้อจดัจา้งและการ

บริหารพสัดุภาครฐั พ.ศ.2560

3.  เพือ่ใหบ้คุลากรของเทศบาลมคีวามรูค้วามเขา้ใจข ัน้ตอนวธิีการปฏบิตัิ

ในการจดัหาพสัดุ ระบบการจดัซื้อจดัจา้งภาครฐั (e-Government 

Procurement : e-GP) กระบวนการจดัซื้อจดัจา้งดว้ยวธิีตลาด

อเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Market : e-market) และกระบวนการ

จดัซื้อจดัจา้งดว้ยวธิีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส(์Electronic Bidding :

 e-bidding)

ด าเนินการแลว้เสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

4. เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีท่ีร่บัผดิชอบเกี่ยวกบัการจดัซื้อจดัจา้งและการบริหาร

พสัดุขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นไปอย่างถูกตอ้ง มปีระสทิธิภาพ

 และถอืปฏบิตัเิป็นไปในแนวทางเดยีวกนั

ผลการด าเนินงาน

1. การประเมนิผลความรูก่้อน-หลงั

 - ก่อนการฝึกอบรม ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัเรื่อง

แนวทางปฏบิตัติามพระราชบญัญตักิารจดัซื้อจดัจา้งและการบริหารพสัดุ

ภาครฐั พ.ศ.2560 กฎหมายและระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง”เทศบาลเมอืงทุง่สง 

รอ้ยละ 67.00

 - หลงัการฝึกอบรม ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัเรื่อง

แนวทางปฏบิตัติามพระราชบญัญตักิารจดัซื้อจดัจา้งและการบริหารพสัดุ

ภาครฐั พ.ศ.2560 กฎหมายและระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง”เทศบาลเมอืงทุง่สง 

รอ้ยละ 99.0

 - ผลการประเมินความรู ้ : ก่อนการอบรมและหลงัการอบรมมผีล

แตกต่างกนั แสดงใหเ้หน็วา่ผูเ้ขา้รบัการอบรม หลงัไดร้บัความรูจ้ากการ

อบรมเรื่องความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการเรื่องโครงการ ฝึกอบรม

C76



ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

“แนวทางปฏบิตัติามพระราชบญัญตักิารจดัซื้อจดัจา้งและการบริหาร

พสัดุภาครฐั พ.ศ.2560 กฎหมายและระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง”เทศบาลเมอืง

ทุง่สง  ในครัง้น้ี มคีวามรู ้เพิม่มากขึ้น รอ้ยละ 32 และสามารถน า

ความรูท้ีไ่ดไ้ปปฏบิตังิานไดอ้ย่างมคุีณภาพมากยิง่ขึ้นต่อไป

2. ความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการอบรม

 - ภาพรวม ค่าเฉลีย่ 4.70 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยสามารถเรียงจาก

มากไปนอ้ยไดด้งัน้ี

 -  ดา้นที ่3 ดา้นสถานที ่/ ระยะเวลา / อาหาร ค่าเฉลีย่ 4.84 อยู่ใน

ระดบัมากทีสุ่ด

 - ดา้นที ่2 ดา้นวทิยากร ค่าเฉลีย่ 4.75 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด

 - . ดา้นที ่4 การน าความรูไ้ปใช ้ค่าเฉลีย่ 4.74 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด

 - ดา้นที ่1 ดา้นเน้ือหาวชิาการ ค่าเฉลีย่ 4.49 อยู่ในระดบัมาก

 ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ในคร ัง้น้ี คิดเป็นรอ้ยละ 93.60
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

2 โครงการอบรมและทศันศึกษาดูงาน

เกี่ยวกบัศูนยข์อ้มูลข่าวสารของราชการ 

ตาม พ.ร.บ.ขอ้มูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ.2540

กองวชิาการฯ

งานนิตกิาร

          30,000  -  ด าเนินการจดัอบรมและทศันศึกษาดูงานเกี่ยวกบัศูนยข์อ้มูลข่าวสาร

ของราชการ ตาม พ.ร.บ.ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่พฒันาและเพิม่ประสทิธิภาพการปฏบิตังิานในการจดัการศูนย์

ขอ้มูลข่าวสารของเทศบาลเมอืงทุง่สง

2. เพิม่พนูความรูแ้ละปรบัปรุงพฒันาการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารในศูนย์

ขอ้มูลข่าวสารลงในเวบ็ไซสอ์เิลก็ทรอนิกสข์องเทศบาลเมอืงทุง่สงได ้

ถูกตอ้งครบถว้นตามพระราชบญัตัขิอ้มูลข่าวสารของราชาร พ.ศ.2540

3. เพือ่ใหค้ณะอนุกรรมการพจิารณาขอ้มูลข่าวสารและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งมี

ความรูค้วามเขา้ใจทีถู่กตอ้งในการเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร

ของราชการตามทีป่ระชาชนรอ้งขอรวมท ัง้การคุม้ครองขอ้มูลข่าวสาร

ส่วนบคุคลและสทิธิอืน่ๆ ของประชาชนตามพระราชบญัญตัขิอ้มูล

ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

4. พฒันาการด าเนินงานศูนยข์อ้มลูขา่วสารของเทศบาลเมอืงทุ่งสงใหเ้ป็นไปตาม

เกณฑม์าตรฐานการตรวจประเมนิและการใหค้ะแนนหน่วยงานตน้แบบในการจดัต ัง้

ศูนยข์อ้มลูขา่วสาร

5. เพือ่สนองนโยบายของรฐับาลในการผลกัดนัการจดัต ัง้ศูนยข์อ้มลูขา่วสาร

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

เน่ืองจากไดเ้ลือ่นก าหนดการด าเนิน

โครงการออกไปก่อน เน่ืองจากรถตูท้ีใ่ช ้

เป็นยานพาหนะในการเดนิทางหมด

สญัญาเช่าจงึตอ้งรอการด าเนินการท า

สญัญาเช่าใหแ้ลว้เสร็จก่อน
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

3 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏบิตักิารการ

พฒันาศกัยภาพบคุลากรเพือ่เพิม่

ประสทิธิภาพในการปฏบิตังิาน

แก่บคุลากรของเทศบาลเมอืงทุง่สง

    - กิจกรรมอบรมดา้นการประเมนิผล 

(อบรมเชิงปฏบิตักิารประเมนิผลสมัฤทธิ์

ของการปฏบิตัริาชการตามหลกัเกณฑ์

และวธิีการบริหารกิจการบา้นเมอืงทีด่ ี 

ประจ าปี 2559  และจดัท าค ารบัรองการ

ปฏบิตัริาชการเทศบาลเมอืงทุง่สง  

ประจ าปี 2561)

กองวชิาการฯ

ฝ่ายบริการฯ

(งบเทศบาล)

          80,000  - ใหค้วามรูต้ามตวัชี้วดัแบบประเมนิประสทิธิภาพขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่  (Local Performance Assessment:LPA)   (สถ-อปท) 

ประจ าปี  2561

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่พฒันาบคุลากรดา้นการประเมนิผลและการรายงานผลการปฏบิตัิ

ราชการ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิีการบริหารกิจการบา้นเมอืงทีด่ ีและ

สามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ

2. พือ่ใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัตวัชี้วดัตามแบบประเมนิประสทิธิภาพของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่(Local Performance Assessment:LPA) 

(สถ-อปท) ประจ าปี  2561

ยงัไม่ไดด้  าเนินการ

ด าเนินการในเดอืนมถินุายน 2561

4 โครงการเพิม่ศกัยภาพบคุลากรเพือ่

พฒันาการตดิตามประเมนิผลแผนพฒันา

เทศบาลเมอืงทุง่สง

กองวชิาการฯ

งานวจิยัฯ

(งบเทศบาล)

          50,000  - ด าเนินการจดักิจกรรม อบรมเชิงปฏบิตักิารทบทวนเพิม่คุณภาพการ

จดัท ารายงานผลการปฏบิตังิานตามแผนพฒันาเทศบาล ประจ าปี 2560 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่เพิม่ทกัษะแก่บคุลากรของเทศบาล ในการจดัท ารายงานการ

ตดิตามและประเมนิผลโครงการตามแผนพฒันา

2.  เพือ่นิเทศและตดิตามและประเมนิผลตามแผนพฒันาเทศบาลเมอืง

ทุง่สง การเขยีนรายงานผลโครงการ/กิจกรรม ไดถู้กตอ้ง

ยงัไม่ไดด้  าเนินการ

(จะด าเนินการในเดอืนสงิหาคม)

5 โครงการจา้งเหมาจดัเก็บขอ้มูล ส ารวจ

ขอ้มูลภาคสนามโครงการ/กิจกรรม

ส าคญัของเทศบาลเมอืงทุง่สง ประจ าปี

งบประมาณ 2561

กองวชิาการฯ

งานวจิยัฯ 

(งบเทศบาล)

81,000 ยงัไม่ไดด้  าเนินการ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

6 โครงการเพิม่ประสทิธิภาพบริการ

ประชาชน 

 - กิจกรรมเพิม่ประสทิธิภาพการบริการ

ประชาชน

ส านกัปลดัฯ

 (งบเทศบาล)

93,600 46,800  - ด าเนินการจา้งเหมาเอกชนเพือ่บริการแก่ประชาชนทีม่าตดิต่อราชการ 

จ านวน 1 คน ระยะเวลาด าเนินโครงการ ต ัง้แต่วนัที ่1 ตลุาคม 2560 - 

วนัที ่30 กนัยายน 2561

วตัถปุระสงค ์

1. จา้งเหมาเอกชนเพือ่ใหบ้ริการแก่ประชาชนทีม่าตดิต่อราชการกบั

เทศบาล เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยดัเวลา และค่าใชจ่้ายของผูม้า

รบับริการ 

ผลการด าเนินงาน 

 - จา้งเหมาเอกชน จ านวน 2 คน ใหบ้ริการแก่ประชาชนทีม่าตดิต่อ

ราชการกบัเทศบาล เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยดัเวลา และ

ค่าใชจ่้ายของผูม้ารบับริการ

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ)

7 โครงการเพิม่ประสทิธิภาพบริการ

ประชาชน

 -  เพิม่ประสทิธิภาพการด าเนินงาน

พฒันาชุมชน เทศบาลเมอืงทุง่สง

กองสวสัดกิาร 

(งบเทศบาล)

93,600 46,800  - ด าเนินการจา้งลูกจา้งโครงการเพิม่ประสทิธิภาพการด าเนินงานพฒันา

ชุมชน เทศบาลเมอืงทุง่สง จ านวน 1 คน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2560 - 30 

กนัยายน 2561

ผลการด าเนินงาน

1. จา้งเหมาเอกชน จ านวน 1คน ด าเนินการจดัประชุมคณะกรรมการ

องคก์ารบริหารสภาชุมชนเมอืงเทศบาลเมอืงทุง่สงและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง  ๑  

เดอืน / 1 ครัง้ , สรุปปญัหาความตอ้งการของแต่ละชุมชน เพือ่แจง้ให ้

แต่ละหน่วยงานทีร่บัผดิชอบด าเนินการ , ตดิตามผลด าเนินงานจาก

หน่วยงานนัน้ๆ เพือ่แจง้ใหชุ้มชนทราบ ตลอดจนสรุปรายงานการประชุม

แต่ละครัง้ใหผู้บ้ริหารทราบ

2. ชุมชนเมอืงแต่ละชุมชน ไดร้บัประโยชน ์ในการแกไ้ขปญัหาและความ

ตอ้งการไดอ้ย่างท ัว่ถงึ

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ)
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

8 โครงการเพิม่ประสทิธิภาพบริการ

ประชาชน

 - เพิม่ประสทิธิภาพการจดัเก็บขอ้มูล

สารสนเทศของกองวชิาการและแผนงาน

กองวชิาการฯ

ฝ่ายแผนงานฯ

 (งบเทศบาล)

108,000 45,000  - ด าเนินการจา้งเหมาพนกังานจา้ง  จ านวน  1  คน  รวบรวม/ 

วเิคราะห/์ประมวลผล/สงัเคราะหข์อ้มูลและจดัท าฐานขอ้มูลสารสนเทศ

ของกองวชิาการและแผนงาน   ตอ้งมคีวามรูด้า้นรฐัศาสตร ์   หรือดา้น

รฐัประศาสนศาสตร ์ หรือดา้นการจดัการ  หรือดา้นการบริหาร หรือดา้น

อืน่เทยีบเท่า  

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลมาใชใ้นการวางแผนพฒันาเมอืงและองคก์ร  

2. เพือ่ใหก้องวชิาการและแผนงาน  เทศบาลเมอืงทุง่สงสามารถบนัทกึ

ขอ้มูลฐานขอ้มูลสารสนเทศขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

ผลการด าเนินงาน

1. เดอืนที ่1. ศึกษาวเิคราะหเ์อกสาร/รวบรวมขอ้มูล/วเิคราะหเ์ชิง

ประเมนิผลการตอบสนองความตอ้งการของประชาชนจากแผนชุมชน  

เปรียบเทยีบกบัแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ.2561-2564)   เทศบญัญตัิ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลพรอ้มเสนอแนวทางการพฒันางาน

แก่เทศบาล

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ)
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

2. เดอืนที ่2. เก็บรวบรวมขอ้มูล และบนัทกึขอ้มูล โครงการ/กิจกรรม 

ตาม ทศิทางการพฒันาเมอืงทุง่สง  เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายการ

พฒันาทีย่ ัง่ยนื Sustainable Development Goals (SDGs) ,

ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี  Thailand 4.0 

3. เดอืนที ่3. ออกแบบ/วเิคราะหข์อ้มูลและจดัพมิพ ์Model  ทศิ

ทางการพฒันาเมอืงทุง่สงตามเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื Sustainable

 Development Goals (SDGs) ,ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี  ,Thailand 4.0

 พรอ้มวเิคราะหร์ายงานโครงการทีส่อดคลอ้งเชื่อมโยงเพือ่ใช ้

ประกอบการวางแผนพฒันาเทศบาลในอนาคต 

4. เดอืนที ่4. ออกแบบสอบถาม/ทอดแบบสอบถามประเมนิความพงึ

พอใจในการปฏบิตังิานของบคุลากร ประจ าปีงบประมาณทีผ่่านมา (พ.ศ.

2560) จ านวน  500 ชุด

5. เดอืนที ่5. บนัทกึขอ้มูลภาคสนามและบนัทกึขอ้มูลประมวลผลความ

พงึพอใจในการปฏบิตังิานของบคุลากรเมอืงทุง่สง โดยใชโ้ปรแกรม SPSS
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

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

ทอ้งถิน่แบบบูรณาการ  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, แผนพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 และThailand 4.0 เพือ่จดัท า

เป็นร่างยุทธศาสตรก์ารพฒันาตามเป้าประสงคแ์ละตวัชี้วดั ตามอ านาจ

หนา้ทีต่ามกฎหมายของเทศบาล

 - ฝึกปฏบิตักิารวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของแผนกบัเป้าหมายการ

พฒันาทีย่ ัง่ยนื (SDGs) ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี, แผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาต ิและThailand 4.0 และฝึกเขยีนแผนพฒันาสีปี่ของ

เทศบาลใหส้อดคลอ้ง

   

ด าเนินการแลว้เสร็จ

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจ เกี่ยวกบัเป้าหมายการ

พฒันา ทีย่ ัง่ยนื(Sustainable Development Goals (SDGs) น าไปสู่

การจดัท าแผนพฒันาสีปี่ เทศบาลเมอืงทุง่สงและแผนด าเนินงานประจ าปี

 2561 ทีม่ปีระสทิธิภาพ ก าหนดเป้าประสงคแ์ละตวัชี้วดัทีเ่กี่ยวขอ้งตาม

อ านาจหนา้ทีต่ามกฎหมายของเทศบาลและน าไปใชใ้นการวางแผนพฒันา

เทศบาลเมอืงทุง่สง

9 โครงการอบรมเชิงปฏบิตักิารเพือ่จดัท า

แผนพฒันาทอ้งถิน่แบบบูรณาการ

 - กิจกรรม อบรมเชิงปฏบิตั ิการเพือ่

วางแผนพฒันาเมอืงทุง่สงตามเป้าหมาย

การพฒันาทีย่ ัง่ยนื Sustainable 

Development Goals (SDGs)

กองวชิาการฯ 

ฝ่ายแผนงานฯ

(งบเทศบาล)

C83



ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

2.จากการประเมินความรู ้: การทดสอบก่อนและหลงัการอบรม โดยใช ้

แบบทดสอบจ านวน 15 ขอ้  

 กอ่นการฝึกอบรม : ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัเรื่องการ

อบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่การวางแผนพฒันาทอ้งถิน่แบบบูรณาการกจิกรรม

อบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่การวางแผนพฒันาเมอืงทุ่งสงตามเป้าหมาย การ

พฒันาทีย่ ัง่ยนื Sustainable Development Goals (SDGs) รอ้ยละ 40

 - หลงัการฝึกอบรม : ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัเรื่องการ

อบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่การวางแผนพฒันาทอ้งถิน่แบบบูรณาการกจิกรรม

อบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่การวางแผนพฒันาเมอืงทุ่งสงตามเป้าหมาย การ

พฒันาทีย่ ัง่ยนื Sustainable Development Goals (SDGs) รอ้ยละ 100

 ผลการประเมินความรู ้: ก่อนการอบรมและหลงัการอบรมมผีลแตกต่างกนั 

แสดงใหเ้หน็วา่ผูเ้ขา้รบัการอบรม หลงัไดร้บัความรูจ้ากการอบรมเรื่องความรู ้

ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการเรื่องอบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่การวางแผนพฒันา

ทอ้งถิน่แบบบูรณาการกจิกรรมอบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่การวางแผนพฒันา

เมอืงทุ่งสงตามเป้าหมาย การพฒันาทีย่ ัง่ยนื Sustainable Development 

Goals (SDGs) ในครัง้น้ี ผูเ้ขา้รบัการอบรมฯมคีวามรู ้เพิม่มากขึ้น สามารถ

น าไปปฏบิตังิานไดอ้ย่างมคุีณภาพมากยิง่ขึ้น และไดน้ าผลการพฒันาความรูไ้ป

ใชใ้นการเขยีนผลงานเทศบาลเสนอขอรบัรางวลั UNPSA
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

50,000           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/บคุลากรของเทศบาลทีม่หีนา้ทีเ่กี่ยวขอ้งในการวางแผน

พฒันาเทศบาลเมอืงทุ่งสง

วตัถปุระสงค ์

1.เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจ เกี่ยวกบัเป้าหมายการพฒันา

ทีย่ ัง่ยนื (SDGs) และน าความรูไ้ปสู่การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.

2561-2564) และแผนด าเนินงานประจ าปี ทีม่ปีระสทิธิภาพ  สามารถก าหนด 

เป้าประสงคแ์ละตวัชี้วดัทีเ่กี่ยวขอ้งตามอ านาจหนา้ทีต่ามกฎหมายของเทศบาล

ไปใชใ้นการวางแผนพฒันาเทศบาลเมอืงทุ่งสง

ผลการด าเนินการ

1.  ฝึกปฏบิตักิารวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของแผนกบัเป้าหมายการพฒันาที่

ย ัง่ยนื (SDGs) ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี, แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาต ิและThailand 4.0 และฝึกเขยีนแผนพฒันาสีปี่ของเทศบาลให ้

สอดคลอ้ง

ด าเนินการแลว้เสร็จ

2.ความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการอบรม 

2.ภาพรวม ค่าเฉลีย่ 4.59 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยสามารถเรียงจากมากไป

นอ้ยไดด้งัน้ี

 -  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 อยู่ในระดบัมาก

ทีสุ่ด

ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ในคร ัง้น้ี คิดเป็นรอ้ยละ 91.80

10 โครงการจา้งทีป่รึกษาพฒันาระบบการ

ใหบ้ริการประชาชนของเทศบาลเมอืง

ทุง่สง ระยะที ่2

ส านกัปลดัฯ 350,000 อยู่ระหวา่งด าเนินการ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไว ้

หรือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

11 โครงการฝึกอบรมและทศันศึกษาดูงาน

ของผูน้ าชุมชนและสมาชิกสภาองคก์ร

ชุมชนทีเ่กี่ยวขอ้ง

กองสวสัดกิารฯ

งานพฒันาชุมชน

1,000,000 ยงัไม่ไดด้  าเนินการ

12 โครงการพฒันาศกัยภาพองคก์รแม่บา้น/

สตรีเทศบาลเมอืงทุง่สง

กองสวสัดกิารฯ

งานพฒันาชุมชน

30,000 ยงัไม่ไดด้  าเนินการ

13 โครงการจา้งเหมาดูแลระบบของกอง

สวสัดกิารสงัคม

ส านกัปลดัฯ 93,600 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ)
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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 ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวห้รือ

ระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุลตอ่

คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

1 โครงการจา้งทีป่รึกษา"การจดัการความรูเ้พือ่

พฒันาเครือขา่ยการสือ่สารองคก์ร"

กองวชิาการ

(งานประชาสมัพนัธ)์

300,400  - อยู่ระหวา่งด าเนินการ (เริ่มด าเนินการ 19 มนีาคม 2561) อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(เริ่มด าเนินการ 19 มนีาคม 2561)

2 โครงการศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการจดัซื้อ

จดัจา้งของ อปท.ระดบัอ าเภอทุง่สง

กองคลงั

 (งบเทศบาล)

20,000  ยกเลกิศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการซื้อ

จา้งของ อปท.ระดบัอ าเภอตาม พรบ.

การจดัซื้อจดัจา้งและการบริหารพสัดุ

ภาครฐั พ.ศ.2560

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

กลยุทธท์ี่ 3  ปรบัปรุงและพฒันาระบบการสื่อสารเพื่อการพฒันางานและพฒันาชุมชนใหมี้ประสิทธิภาพ และลดขัน้ตอนปฏิบตัิงาน
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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 ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วาง

ไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

1 โครงการเทศบาลพบประชาชนเพือ่บริการ

และพฒันา

กองสวสัดกิารฯ 

(งบเทศบาล)

        40,000  ยงัไม่ไดด้  าเนินการ

(ด าเนินการในไตรมาสที ่3)

2 โครงการเทศบาลพบสภาชุมชนเมอืงเพือ่สรา้ง

ความเขม้แขง็ของชุมชน

กองสวสัดกิารฯ 

(งบเทศบาล)

50,000 12,000   - ด าเนินการจดัประชุมสภาชุมชนเมอืงฯ ณ ชุมชนต่างๆ ในเขต

เทศบาล

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหป้ระชาชนในชุมชนไดแ้ลกเปลีย่นเรียนรู ้เสนอแนะปญัหา 

และแนวทางการแกไ้ขของชุมชน

2. เพือ่ใหบ้ริการดา้นต่างๆ แก่ประชาชนในชุมชน

ผลด าเนินการ

1. ด าเนินการจดัประชุมท ัง้หมด 4 ครัง้ 

 - ครัง้ที ่1 ชุมชนทุง่สง-นาบอน

 - ครัง้ที ่2 ชุมชนราชบริพาธ

 - ครัง้ที ่3 กองช่างสุขาภบิาล

 - ครัง้ที ่4  ชุมชนเปรมประชา

2. ชุมชนต่างๆ ไดร้บัประโยชนร่์วมกนัในการแกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างท ัว่ถงึ

3. ชุมชนมคีวามเขม้แขง็มากขึ้น

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ)

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

กลยุทธท์ี่ 4 พฒันาระบบบริการทกุกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมอย่างเขม้แข็ง
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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 ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วาง

ไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มใหร้ะบุ

เหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบายเหตผุล

ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได ้

3 โครงการจา้งทีป่รึกษาวจิยัและประเมนิผล

ความพงึพอใจของประชาชน

กองวชิาการฯ 

(งบเทศบาล)

140,000 ยงัไม่ได ้

เบกิจ่าย

 - ด าเนินการจา้งทีป่รึกษาวจิยัและประเมนิผลความพงึพอใจของ

ประชาชนทีม่ต่ีอเทศบาลเมอืงทุง่สง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 

2559 ระยะเวลาด าเนินการต ัง้แต่25 พ.ย. 60  ถงึ 23  เม.ย.  61

ผลการด าเนินงาน

 - ก าหนดขอบเขตและราคากลางจา้งทีป่รึกษา (ต.ค.60)

- ประชุมคณะกรรมการ ฯ ก าหนดขอบเขต ฯ  (ต.ค.60)

- สรรหาทีป่รึกษา    โดยจา้งวทิยาลยัเทคโนโลยภีาคใต ้ (เอสเทค)  

เป็นทีป่รึกษา  สญัญาจา้งลงวนัที ่ 24  พฤศจกิายน  2560  ซึง่ขณะน้ี

วทิยาลยัเทคโนโลยภีาคใต ้(เอสเทค)  ก าลงัด าเนินการตามขอบเขต

งานทีเ่ทศบาลเมอืง ทุง่สงก าหนด  โดยด าเนินการเป็นระยะเวลา  5  

เดอืน สญัญาสิ้นสุด  23  เมษายน 2561  

 

อยู่ระหวา่งด าเนินการ
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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)

444,000 185,000  - 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

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินงานตลอดปีงบประมาณ)

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 45,000  - 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

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินงานตลอดปีงบประมาณ)

3 โครงการจา้งเหมาเจา้หนา้บริการขอ้มูลแผน

ทีภ่าษแีละทะเบยีนทรพัยส์นิ

กองคลงั

(งบเทศบาล)

93,900 38,700  - 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

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินงานตลอดปีงบประมาณ)

91



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 77,400  - 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

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินงานตลอดปีงบประมาณ)

5 โครงการจา้งเหมาเจา้หนา้ทีร่กัษาการณ์

สถานทีร่าชการา สถานีขนส่งย่อยเทศบาล

เมอืงทุง่สง

กองคลงั

(งบเทศบาล)

324,000 135,000  - 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

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินงานตลอดปีงบประมาณ)
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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 ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่

วางไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ข ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

1 โครงการจดัประชุมประชาคม กองวชิาการฯ 

ฝ่ายแผนงานฯ

        300,000           23,190 โครงการประชุมประชาคมเมอืงทุง่สง เมือ่วนัที ่8 มกราคม 2561 

ณ หอ้งประชุมเทศบาลเมอืงทุง่สง

วตัถปุระสงค ์

 - เพือ่รบัฟงัขอเสนอแนะต่อการจดัท าแผนพฒันาเทศบาลสีปี่ 

(พ.ศ.2561 - 2564) แกไ้ขเพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่3

จากประชาชนทกุภาคส่วน รบัทราบ ปญัหา ความตอ้งการ 

ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันา

ทอ้งถิน่น าไปสู่การตอบสนองความตอ้งการของประชาชนต่อไป

ด าเนินการแลว้เสร็จ

ผลการด าเนินการ

1.คร ัง้ที่ 1/2561 

  - มผูีเ้ขา้ร่วมประชุมประชาคม จ านวน 167 คน จากเป้าหมาย 

452 คน คิดเป็น 36.95% มากกวา่ 20% แต่นอ้ยกวา่ 60% 

เน่ืองจากมคีวามจ าเป็นเร่งด่วนจงึด าเนินการประชุม

- ประชาคมเมอืงทุง่สง พจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบต่อร่าง

แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561 - 2564)เทศบาลเมอืงทุง่สง 

เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง  ฉบบัที ่ 3 และเทศบาลน าโครงการมา

บรรจไุวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)เทศบาลเมอืง

ทุง่สง เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่3 โดยเพิม่เตมิจ านวน 8 

โครงการ  เปลีย่นแปลง 3 โครงการ

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

กลยุทธท์ี่  6  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารสูก่ารพฒันาเมืองอย่างย ัง่ยืน
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่

วางไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ข ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

 - ประชาคมเมอืงทุง่สง พจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบต่อร่าง

แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.25๖1 - 25๖4)เทศบาลเมอืงทุง่สง 

เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง  ฉบบัที ่ 3 และเทศบาลน าโครงการมา

บรรจไุวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.25๖1-25๖4)เทศบาลเมอืง

ทุง่สง เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่3 โดยเพิม่เตมิจ านวน 8 

โครงการ  เปลีย่นแปลง 3 โครงการ

2. ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการประชุม ประชาคมเมอืงทุง่

สง ในครัง้น้ี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x̅=4.46) หรือคิดเป็นรอ้ย

ละ 89.39

2 โครงการส่งเสริมกระบวนการมส่ีวนร่วม

ดา้นประชาธิปไตย

ส านกัปลดัฯ

 (งบเทศบาล)

          15,000   -    -  ยงัไม่ไดด้  าเนินการ

3 โครงการจดังานวนัเทศบาล ส านกัปลดัฯ

 (งบเทศบาล)

          50,000 ยงัไม่ไดด้  าเนินการ

(เน่ืองจากยงัไม่ถงึหว้งระยะเวลาในการจดังาน)

4 โครงการเลอืกต ัง้สมาชิกสภาเทศบาล

และผุบ้ริหารเทศบาล

ส านกัปลดัฯ 

(งบเทศบาล)

          50,000   -    -  ยงัไม่ไดด้  าเนินการ

ไม่มกีารก าหนดใหม้กีารเลอืกต ัง้
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่

วางไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ข ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

5 โครงการประชุมประชาคมชุมชน กองสวสัดกิาร 

(งบเทศบาล)

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

23 มกราคม 2561 ณ ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมอืงทุง่สง  

และ วนัที ่26 มกราคม 2561 ณ ชุมชนเขาปรีด ีและชุมชน

หมูบ่า้นพฒันา

ผลการด าเนินงาน

1. จดัประชุมเพือ่ใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนในชุมชนต่างๆ ทกุชุมชน

เพือ่รบัทราบปญัหาความตอ้งการ ร่วมก าหนดประเด็นการพฒันา 

น าไปสู่การตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและพฒันา

ชุมชนต่อไป

2. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมสี านึกในหนา้ทีข่องตน ในการเสนอปญัหา

ความตอ้งการการร่วมมอืในการพฒันาเมอืง

3. ประชาชนในชุมชนไดร้บัประโยชนจ์ากการพฒันาเมอืง ซึง่ได ้

จดัท าขึน่อย่างมคุีณภาพ เกิดประโยชนสู์งสุด ส่งผลใหคุ้ณภาพ

ชีวติของประชาชนในชุมชนดขีึ้น

ด าเนินการแลว้เสร็จ
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ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัง่คงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดั ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  ปรบัปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสูก่ารบริหารจดัการที่ดีโดยทกุภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรบัความเปลี่ยนแปลงสูเ่ทศบาลอจัฉริยะ

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

 งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่

วางไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ข ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

1 โครงการจา้งเหมาบริการยามรกัษาการณ์ กองช่างสุขาฯ 748,800            309,600         - ด าเนินการจา้งเหมาบริการยามรกัษาการณ์ สถานทีก่  าจดัขยะ

มูลฝอย บา้นทุง่ชนและศูนยเ์รียนร็การจดัการขยะบา้นลุม้พอ้ 

จ านวน 8 คน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2560 - 30 กนัยายน 2561 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่เป็นการดูแลความเรียบรอ้ย รกัษาความปลอดภยัใน

สถานทีร่าชการ

2. เพือ่เป็นการเฝ้าระวงัป้องกนัการสูญหายของทรพัยส์นิของทาง

ราชการ

3. เพือ่ใหผู้ดู้แลรบัผดิชอบต่อทรพัยส์นิของทางราชการตลอด 24 

ช.ม.

ผลการด าเนินงาน

1. ด าเนินการใหย้ามรบัผดิชอบดูแลสถานทีก่  าจดัขยะมูลฝอย 

บา้นทุง่ชนและศูนยเ์รียนร็การจดัการขยะบา้นลุม้พอ้

2. มยีามรกัษาการณ์ จ านวน 8 คน ทรพัยส์นิของทางราชการไม่

สูญหาย ส่งผลดต่ีอทางราชการ

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ)

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

กลยุทธท์ี่ 7 ปรบัปรุงและพฒันาเครื่องมือเครื่องใชแ้ละสถานที่ปฏิบตัิงาน
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ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

 งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่

วางไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ข ัน้ตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

2 โครงการจา้งเหมาบริการยามรกัษาการณ์

ส านกังานเทศบาล

ส านกัปลดัฯ 93,900              54,000         วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ดูแลความรกัษาความปลอดภยัในบริเวณอาคารส านกังาน 

และเฝ้าระวงัป้องกนัการสูญหายของทรพัยส์นิของทางราชการ

ตลอดจนดูแลป้องกนัเหตรุา้ยทีอ่าจเกิดขึ้นในอาคารส านกังาน

เทศบาล

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ)

3 โครงการจา้งเหมาดูแลระบบสือ่โสต

ทศันนูปกรณ์หอ้งประชุมเทศบาลเมอืง

ทุง่สง

ส านกัปลดัฯ 108,000            46,800         วตัถปุระสงค ์

1.เพือ่ดูแลควบคุมและบ ารุงรกัษาระบบสือ่โสตทศันูปกรณ์หอ้ง

ประชุมเทศบาลเมอืงทุง่สง

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ)
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ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัง่คงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดั ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  ปรบัปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสูก่ารบริหารจดัการที่ดีโดยทกุภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรบัความเปลี่ยนแปลงสูเ่ทศบาลอจัฉริยะ

ล าดบั

โครงการด าเนินการ

ตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี  2561

หน่วยงาน

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ต ัง้ไว ้

งบ

โอนเพิ่ม 

โอนลด

งบสุทธิที่ต ัง้ไว ้

หลงัโอนเพิ่ม

โอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วาง

ไวห้รือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ หรือระบขุ ัน้ตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมีการโอนลด  โอนเพิ่มให ้

ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพื่ออธิบาย

เหตผุลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได ้

1  โครงการจดัเก็บขอ้มูล จปฐ. กองสวสัดกิารฯ 

(งบเทศบาล)

5,000  - ด าเนินการจดัประชุมเพือ่ชี้แจงแบบสอบถามทีใ่ชใ้นการจดัเก็บขอ้มูล อยู่ระหวา่งด าเนินการ

2 โครงการเลอืกต ัง้คณะกรรมการ กองสวสัดกิารฯ 

(งบเทศบาล)

5,000 ยงัไม่ไดด้  าเนินการ

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ปี เทศบาลเมืองทุง่สง ตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561

กลยุทธท์ี่  8 เสริมองคก์รชุมชน (อบช.) ทกุองคก์ารบริหารชุมชน/กลุม่ต่าง ๆ ใหมี้ส่วนร่วมในการพฒันาเมืองอย่างเขม้แข็งและบูรณาการความร่วมมือจากทกุภาคส่วน
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