
  

 

 

 

 

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 คร้ังที่ 1/2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน) 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลเมืองทุง่สง อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

จัดท าโดย 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุง่สง 

 



สารบัญ 
 

เรื่อง                    หน้า
 บทน า                     1 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล                                 1 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล         2 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล          3 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล        6 
5. ประโยชน์การติดตามและประเมินผล        8 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
รายละเอียด รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 

2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)      

- ยุทธศาสตร์ ที่ 1  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม        10 
และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า 

- ยุทธศาสตร์ที่ 2  ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม     38 
     ป้องกัน น้ าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์ที่ 3  ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า      61 
- ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาล   94 

และองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ 
     รองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ 

 

 
 



แผนงานการศึกษา

ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

1 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสอน
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ในสถานศึกษา

กองการศึกษา 990,000           - โอนลด 
51*6=306,000

394,000          306,000          จ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ใหก้ับโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ต้ังแต่ 
วนัที่ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสอนทกัษะใหแ้ก่นักเรียนมี
ความรู้ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร
2. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศของครูไทยและ
ครูชาวต่างประเทศ
ผลการด าเนินงาน
นักเรียนมีพฒันาการการใช้ทกัษะ
ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร

อยู่ระหวา่งการด าเนินงาน

ผลการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา ศิลปธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการ สู่คุณภาพมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาผู้เรียนให้มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ค่านิยมทีเ่หมาะสม มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างโอกาสในการเรียนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
กล่องหนังสือครอบครัว

งานหอ้งสมุดฯ/
กองการศึกษา

50,000            วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมการ
อ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
ผู้ใช้บริการหรือประชาชนทั่วไป
2. เพื่อเปน็ศูนย์กลางในการ
แลกเปล่ียนความรู้กันในชุมชน
3. เพื่อสร้างความสัมพนัธท์ี่ดีใน
ชุมชน

ด าเนินการไตรมาส 3-4

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
หนังสือเล่มแรก

หอสมุดประชาชน/
กองการศึกษา

50,000            50,000            วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้ชุดหนังสือเล่มแรกเปน็ส่ือ
ในการสร้างความสัมพนัธ ์พอ่ แม่ 
ลูก
2. เพื่อส่งเสริมการรักการอ่าน
ผลการด าเนินการ
1. เด็กแรกเกิดจนถึง 1 ป ีได้รับ
การกระตุ้นจุดหนังสือเล่มแรก
2. เด็กมีพฒันาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สติปญัญา
3. ครอบครัว พอ่แม่ หรือผู้ดูแล
เด็กใช้หนังสือเปน็ส่ือช่วยในการ
พฒันาการของเด็ก

อยู่ระหวา่งการด าเนินงาน



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

4 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 1 
นักเรียน 1 ดนตรี 1 กีฬา
 - จัดฝึกทกัษะกีฬาแบบมิดตัน
แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองทุ่งสง 
 - จัดฝึกทกัษะกีฬาฟตุบอลแก่
นักรัยนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองทุ่งสง 
 - จัดฝึกทกัษะกีฬาฟตุบอล
และกีฬาวอลเลย์บอล แก่
นักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาล
เมืองทุ่งสง

กองการศึกษา 100,000          300,000          400,000           

58,200

134,400

84,030 




 - จัดฝึกทกัษะกีฬาแบบมิดตันแก่
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองทุ่งสง 
 - จัดฝึกทกัษะกีฬาฟตุบอลแก่นัก
รัยนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองทุ่งสง 
 - จัดฝึกทกัษะกีฬาฟตุบอลและ
กีฬาวอลเลย์บอล แก่นักเรียน
โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ระหวา่งวนัที่ 13-17 มี.ค.63
 ณ โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ 
และอาคารอเนกประสงค์โรงเรียน
เทศบาลบา้นนาเหนือ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและพฒันา
ความสามารถพเิศษด้านการกีฬา
ของนักเรียน
2. เพื่อพฒันาความสามารถ
ทางด้านกีฬาของนักเรียนไปสู่ความ
เปน็เลิศทางด้านกีฬา

 ด าเนินการแล้วเสร็จ



แผนงานการศึกษา

ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

5 ค่าติดต้ังแผ่นยางปพูื้นหอ้งเรียน กองช่าง/
โรงเรียนรีสอร์ทอนุ
บาลทุ่งสง/
กองการศึกษา

1,823,000        วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดต้ังแผ่นยางปพูื้นหอ้งเรียน
2. เพื่อปอ้งกันอุบติัเหตุจากการ
กระแทก ล่ืน ของเด็ก

ผลการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา ศิลปธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการ สู่คุณภาพมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีความพร้อมทุกด้านโดยจัดต้ังโรงเรียนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ "รีสอร์ทอนุบาล" และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



แผนงานการศึกษา

ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

6 ค่าใช้จ่ายโครงการบริหาร
จัดการการศึกษาและทศัน
ศึกษาดูงาน

กองการศึกษา 50,000             - วัตถุประสงค์
1. เพื่ออบรมสัมมนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
2. เพื่อพฒันาการจัดการเรียนการ
สอนใหม้ีประสิทธภิาพ

ยังไม่ได้ด าเนินการ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา ศิลปธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการ สู่คุณภาพมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที ่5 พัฒนาครูต้นแบบและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม่ในการจัดการ



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

7 ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน
กีฬาร่วมกับหน่วยงานหรือ
องค์กรอื่น

กองการศึกษา 100,000          42,632 ด าเนินการจัดแข่งขันวอลเลย์บอล
 อายิโนะโมะโต๊ะ รุ่นอายุไม่เกิน 14
 ป ีคร้ังที่ 1 ประจ าป ี2562 รอบ
คัดเลือกภาคใต้ ระหวา่งวนัที่ 
23-29 ม.ค.2563
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ความสามารถทางด้านกีฬาของเด็ก
 เยาวชน และประชาชน
2. เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ สร้าง
รายได้ใหก้ับประชาชน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา ศิลปธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการ สู่คุณภาพมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที ่7 สนับสนุนการกีฬาเพือ่สุขภาพ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศและสู่มืออาชีพในระดับสากล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียน และระบบโครงสร้างพืน้ฐานด้านกีฬาให้ได้มาตรฐาน



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

8  ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
นักกีฬา-กรีฑา เข้าร่วมแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นแหง่ประเทศไทย

กองการศึกษา 400,000          310,000 710,000 693,995 ด าเนินการจัดส่งนักกีฬา – กรีฑา 
 ทมีเทศบาลเมืองทุ่งสง เข้าร่วม
แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นแหง่ประเทศ
ไทยรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
 คร้ังที่ 37 ประจ าปกีารศึกษา 
2562ระวา่งวนัที่ 4-16 ธนัวาคม 
2562 ณ จังหวดัระยอง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นแหง่
ประเทศไทย
2. เพื่อจัดส่งนักกีฬา-กรีฑาของ
เทศบาลเข้าร่วมแข่งขันกีฬา

ด าเนินการแล้วเสร็จ



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

9  ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
นักกีฬา-กรีฑา เข้าร่วมแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นแหง่ประเทศไทย 
รอบระดับภาคใต้

กองการศึกษา 1,200,000         + 440,000 1,640,000        1,222,125        ด าเนินการจัดส่งนักกีฬา – กรีฑา 
 ทมีเทศบาลเมืองทุ่งสง เข้าร่วม
แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นแหง่ประเทศ
ไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ 
คร้ังที่ 37 ประจ าป ี2562  “เมือง
ชุมพรเกมส์”
ระยะเวลาการด าเนินการ
1. เข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อม ระหวา่ง
วนัที่ 10 - 17 ตุลาคม 2562 ณ 
สนามกีฬาต่าง ๆ ในสังกัดเทศบาล
เมืองทุ่งสง และสนามกีฬาต่าง ๆ 
ในพื้นที่ใกล้เคียง
2. เดินทางไปเข้าร่วมแข่งขันฯ 
ระหวา่งวนัที่ 19 - 31 ตุลาคม 
2562 ณ สนามกีฬาต่าง ๆ ภายใน
จังหวดัชุมพร
วัตถุประสงค์
เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นแหง่
ประเทศไทย รอบระดับภาคใต้
ผลการด าเนินการ
1. นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองทุ่งสงได้เข้าร่วม

ด าเนินการแล้วเสร็จ



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ผลการด าเนินการ
1. นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองทุ่งสงได้เข้าร่วม
แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นแหง่ประเทศ
ไทย  รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ 
คร้ังที่ 37 ประจ าป ี2562 “เมือง
ชุมพรเกมส์”
2. นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ได้แสดงออก
ถึงทกัษะความสามารถทางด้าน
กีฬาตลอดจนเปน็การสร้างความ
รัก  ความสามัคคีของคณะนักกีฬา
 - กรีฑา ทมีเทศบาลเมืองทุ่งสง 
กับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ต่าง ๆ ที่เข้าร่วมแข่งขันฯ
3. นักกีฬา - กรีฑา ทมีเทศบาล
เมืองทุ่งสง ได้รับการคัดเลือกเปน็
ตัวแทนทมีภาคใต้  ไปท าการ
แข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ
ผลการแข่งขันกีฬานักเรยีนอปท. 
รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ครัง้ที่ 
37 ประจ าป ี2562 “เมืองชุมพร



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

3. ถ้วยรางวสัชนะเลิศ คะแนนรวม
กรีฑา รุ่นอายุไม่เกิน 18 ป ีหญิง
4. เหรียญรางวลั ผลปรากฏวา่ได้ 
21เหรียญทอง 11 เหรียญเงิน 18 
เหรียญทองแดง
ความพึงพอใจของผู้เข้ารว่ม
โครงการฯ ในครัง้น้ี คิดเปน็รอ้ย
ละ 88.97



แผนงานการศึกษา

ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

10 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพ
ด้านการปฏบิติัการสอน

กองการศึกษา 4,729,360         วัตถุประสงค์
เพื่อจ้างเหมาบริการบคุลากรเพิ่ม
ประสิทธภิาพด้านการปฏบิติัการ
สอน
ผลการด าเนินการ
มีบคุลากรทางการศึกษาที่เพยีงพอ

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

11 โครงการจ้างเหมาบริการภาร
โรงเพื่อปฏบิติังานดูแลรักษา
ความสะอาด

กองการศึกษา 778,720           วัตถุประสงค์
เพื่อจ้างเหมาบริการภารโรง
ปฏบิติังานโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองทุ่งสง

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

12 โครงการจ้างเหมาบริการยาม
รักษาการณ์โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองทุ่งสง

กองการศึกษา 681,380           วัตถุประสงค์
เพื่อจ้างเหมาบริการยาม
รักษาการณ์ปฏบิติังานโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา ศิลปธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการ สู่คุณภาพมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที ่8 สร้างระบบบริหารจัดการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุง่สง เสริมสร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการของภาคีทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ เป็นระบบและได้มาตรฐาน



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

13 โครงการจ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถยนต์ประจ า
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
ทุ่งสง

กองการศึกษา 681,380           วัตถุประสงค์
เพื่อจ้างเหมาบริการพนักงานขับ
รถยนต์ประจ าโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองทุ่งสง

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

14 ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการเข้าค่ายวชิาการของ
นักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาล
เมืองทุ่งสง

โรงเรียนกีฬา
เทศบาลเมืองทุ่งสง

50,000             50,000            ระยะเวลาด าเนินการ
ต้ังแต่วนัที่ 25 ม.ค. 63 - 27 มี.ค. 
63 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างทกัษะทาง
วชิาการใหก้ับนักเรียน
2. เพื่อวดัความพงึพอใจของ
นักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
ผลการด าเนินงาน
1. มีการส่งเสริมการเรียนรู้พฒันา
คุณภาพด้านการเรียนการสอน
2. ได้ประเมินความพงึพอใจของ
นักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการเข้าค่ายวชิาการของ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบา้น
นาเหนือ

โรงเรียนเทศบาล
บา้นนาเหนือ

50,000             วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ใหก้ับ
นักเรียน
2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการเข้าค่ายวชิาการของ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวดั
ชัยชุมพล

โรงเรียนเทศบาลวดั
ชัยชุมพล

100,000            - วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดค่ายวชิาการของนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลวดัชัยชุมพล
2. เพื่อพฒันาผู้เรียนใหม้ีทกัษะ
ความรู้ด้านวชิาการตามหลักสูตรที่
ก าหนด

ด าเนินการเนื่องจาก แต่ไม่
แล้วเร็จ

15 ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการติดตามประเมินผล
การใช้หลักสูตรพาณิชยศาสตร์
ในการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองทุ่งสง

หน่วยศึกษานิเทศก/์
กองการศึกษา

100,000            - วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามการจัดการเรียนการ
สอนด้านการสอนบริหารธรุกิจ
ภายในโรงเรียน
2. เพื่อใหค้ าแนะน าครูโยใช้ระบบพี่
เล้ียงในการจัดการเรียนการสอน
ด้านบริหารธรุกิจภายในโรงเรียน

ยังไม่ได้ด าเนินการ



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

16 ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการพฒันาครูและ
บคุลากรทางการศึกษา
(กิจกรรม การอบรมกฎหมาย
ระเบยีบวา่ด้วยเงินรายได้ และ
การจ่ายเงินของสถานศึกษา 
การเล่ือนขั้นเงินเดือน และ
การปฏบิติังานตามหลักธรร
มาภบิาล)

หน่วยศึกษานิเทศก/์
กองการศึกษา

5,000               + 95,000 100,000          100,000          ด าเนินโครงการพฒันาครูและ
บคุลากรทางการศึกษา (กิจกรรม 
การอบรมกฎหมายระเบยีบวา่ด้วย
เงินรายได้ และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษา การเล่ือนขั้นเงินเดือน
 และการปฏบิติังานตามหลักธรร
มาภบิาล) ในวนัที่ 9 พฤศจิกายน 
2562 ณ โรงยิมเนเซียมเทศบาล
เมืองทุ่งสง 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใหค้รูได้พฒันาตนเองใน
ด้านการจัดการเรียนการสอน
2. เพื่อใหค้รูได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
การจัดการเรียนการสอน
ผลการด าเนินงาน
พนักงานครูเทศบาล บคุลากร
ทางการศึกษา พนักงานเทศบาล 
มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย
ระเบยีบวา่ด้วยเงินรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษา การเล่ือน
ขั้นเงินเดือน และการปฏบิติังาน
ตามหลักธรรมาภบิาล
ความพึงพอใจของผู้เข้ารว่ม
โครงการฯ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

17 ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา

กองการศึกษา  30,498,100
(เงินอุดหนุน)

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

18 โครงการจัดงานวนัวชิาการ
เทศบาลเมืองทุ่งสง

หน่วยศึกษานิเทศก/์
กองการศึกษา

50,000             50,000            ระยะเวลาด าเนินการ
วนัที่ 16 - 20 มี.ค. 63 ณ โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วม
แข่งขันทกัษะทางวชิาการ ระดับ
ภาคใต้
2. เพื่อสร้างประสบการณ์ด้าน
วชิารใหก้ับนักเรียน
ผลการด าเนินการ
นักเรียนได้รับประสบการณ์ด้าน
วชิาการ และได้เปน็ตัวแทน
เทศบาลเมืองทุ่งสงเข้าร่วมการ
แข่งขัน ระดับภาคใต้

ด าเนินการแล้วเสร็จ



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

19 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโรงการ
เข้าค่ายวชิาการของนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลวดัทา่แพ

โรงเรียนมัธยม
เทศบาลวดัทา่แพ

100,000           100,000          ระยะเวลาด าเนินการ
จัดกิจกรรมเข้าค่ายวชิาการ ต้ังแต่
วนัที่ 15 - 19 มกราคม 2563 ณ 
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวดัทา่แพ / 
เทศบาลเมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างทกัษะทาง
วชิาการใหก้ับนักเรียน
2. เพื่อวดัความพงึพอใจของ
นักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
ผลการด าเนินงาน
1. นักเรียนมีความพงึพอใจต่อการ
เข้าร่วมกิจกรรม คิดเปน็ร้อยละ 
96.84
2. นักเรียนมีผลการทดสอบหลัก
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียน เฉล่ียที่ 4.84
 อยู่ในระดับความพงึพอใจ มาก
ที่สุด คิดเปน็ร้อยละ 88.32

ด าเนินการแล้วเสร็จ



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

20 ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนมัธยม
เทศบาลวดัทา่แพ/
กองการศึกษา

 11,919,600
(เงินอุดหนุน)

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
กิจกรรมที่ด าเนินการ
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา
- ค่าใช้จ่ายในการบริการ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
- ค่าใช้จ่ายในการพฒันาหอ้งสมุด
โรงเรียน
- ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน
- โครงการ SBMLD
- ค่าใช้จ่ายในการท ากิจกรรม
รณรงค์ปอ้งกันส่ิงเสพติดใน
สถานศึกษา
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรม
รักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัด
การศึกษา (ปจัจัยนักเรียนยากจนฯ)

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

 - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหวั)
- ค่าหนังสือเรียน
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
- ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน

21 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบโรงเรียน

โรงเรียนมัธยม
เทศบาลวดัทา่แพ/
กองการศึกษา

150,000           วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบโรงเรียน

ยังไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ

22 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการ
จัดเก็บข้อมูลและบนัทกึข้อมูล
ระบบสารสนเทศของกอง
การศึกษา

หน่วยศึกษานิเทศก/์
กองการศึกษา

216,000           48,670            ด าเนินการจ้างเหมาบคุลากรเพิ่ม
ประสิทธภาพการด าเนินงานหน่วย
ศึกษานิเทศก์ กองการศึกษา 
จ านวน 2 ราย ระยะเวลา 12 
เดือน (ต้ังแต่เดือน ต.ค.62 - ก.ย.
63)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ
จัดเก็บข้อมูลด้านการศึกษา
2. เพื่อบนัทกึข้อมูลด้านการศึกษา
ในระบบสารสนเทศ

อยู่ระหวา่งการด าเนินงาน

23 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพ
ด าเนินงานหอ้งสมุดพพิธิภณัฑ์
 และเครือข่ายทางการศึกษา

กองการศึกษา 864,000           389,360          วัตถุประสงค์
เพื่อด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้

อยู่ระหวา่งการด าเนินงาน



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

24 ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา

กองการศึกษา  829,000
(เงินอุดหนุน)

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

25 ค่าก่อสร้างปา้ยโรงเรียนมัธยม
เทศบาลวดัทา่แพ

กองช่าง 272,000          272,000          ขุดหลุม เทฐานราก หล่อเสาต่อม่อ
 ก่ออิฐฉาบปนู แผ่นปา้ยโรงเรียน
วัตถุประสงค์
เพื่อใหน้ักเรียนมีปา้ยชื่อถูกต้อง
ตามที่เปล่ียนแปลงใหม่ที่ถูกต้อง 
คือ "โรงเรียนมัธยมเทศบาลวดัทา่
แพ"

ด าเนินการแล้วเสร็จ

26 ค่าก่อสร้างเสาธงโรงเรียนมัธยม
เทศบาลวดัทา่แพ

กองช่าง 320,500          311,000          ขุดหลุม เทฐานราก หล่อเสาตอม่อ
รับพื้นเสาธง
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างเสาธงทดแทนของเดิมที่
ร้ือถอนเพื่อสร้างอาคารเรียน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา ศิลปธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการ สู่คุณภาพมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที ่9 พัฒนาระบบโรงเรียนมธัยมศึกษาให้มคุีณภาพไดม้าตรฐานและมุ่งเน้นความเป็นเลิศในดา้นวิชาการและสังคม



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

27 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
(โครงการการส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่จัดท า
แผนพฒันาการศึกษาดีเด่น)

                                                                                                                                                                                                                                55,000
(เงินอุดหนุน)

วัตถุประสงค์
เพื่อเข้าร่วมการประกวดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่จัดท า
แผนพฒันาการศึกษาดีเด่น

ยังไม่ได้ด าเนินการส่ง
ประกวด 
* เนื่องจากกรมส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นยังไม่ได้เปดิรับสมัคร

28 ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการพพิธิภณัฑ์ทอ้งถิ่นชุม
ทางประวติัศาสตร์เมืองทุ่งสง

หอสมุดประชาชน/
กองการศึกษา

300,000          154,240          วัตถุประสงค์
เพื่อจัดประชุม อบรม และเสวนา
ระดมความคิดเหน็การวางแผน
พฒันาพื้นที่ย่านประวติัศาสตร์
เมืองทุ่งสง

อยู่ระหวา่งการด าเนินงาน

ผลการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา ศิลปธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการ สู่คุณภาพมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที ่10 น าภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพ มาเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทัง้ในระบบและนอกระบบการศึกษา



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

29 โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
ด าเนินการปฏบิติัหน้าที่ประจ า
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเมืองทุ่งสง

กองการศึกษา 97,030            วัตถุประสงค์
1. เพื่อใหบ้ริการแนะน าผู้ที่มาใช้
เคร่ืองออกก าลังกาย
2. เพื่อดูแลวสัดุอุปกรณ์เคร่ือง
ออกก าลังกาย
3. เพื่อท าความสะอาดและความ
เปน็ระเบยีบเรียบร้อยของอาคาร

อยู่ระหวา่งการด าเนินงาน

30 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 1 
โรงเรียน 1 ศิลปะการแสดง

กองการศึกษา 30,000            30,000            ระยะเวลาด าเนินการ
วนัที่ 7,8,14,15,21 มีนาคม 2563
 ณ โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนและครู
ได้รู้ถึงศิลปะพื้นบา้น
2. เพื่อส่งเสริม อนุรักษศิ์ลปะ 
วฒันธรรมพื้นบา้นใหค้งอยู่ต่อไป
3. เพื่อเปน็การเผยแพร่
ศิลปะวฒันธรรมพื้นบา้น
กิจกรรมที่ด าเนินการ
จัดฝึกสอนการร ามโนราหใ์หก้ับ
เด็กและเยาวชนที่สนใจ
ผลการด าเนินงาน
1.ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรัก
หวงแหนและอนุรักษศิ์ลปะ การ
แสดงทอ้งถิ่น

ด าเนินการแล้วเสร็จ



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถร า
มโนราหต์ามทา่ทางพื้นฐานได้
ถูกต้อง
3. ผู้รับการอบรมมีเจตคติที่ดีต่อ
การแสดงศิลปะการแสดงมโนราห์

31 ค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
ประเพณีชักพระทุ่งสง)

กองการศึกษา             11,000  11,000 ระยะเวลาด าเนินการ
วนัที่ 12 - 18 ตุลาคม 2562 ณ 
สนามหน้าที่วา่การอ าเภอทุ่งสง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษภ์มูิ
ปญัญาทอ้งถิ่น ตลอดจนส่งเสริม
ใหม้ีความรู้ในด้านการจัดกิจกรรม
ตามประเพณีใหอ้ยู่
2. เพื่อส่งเสริมศิลปะด้านงานช่าง
ของชุมชน
ผลการด าเนินงาน
1. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษส่์งเสริมประเพณีชักพระ
ของอ าเภอทุ่งสง ใหค้งอยู่สืบไป
2. วดัและชุมชนเกิดความรักความ
สามัคคีในการร่วมกันสร้างเรือพระ

ด าเนินการแล้วเสร็จ



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

32 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

กองการศึกษา             40,000  + 30,000             70,000             49,496 ระยะเวลาด าเนินการ 
วนัที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ 
บริเวณถนนวฒันธรรมทุ่งสง - นา
บอน 
วัตถุประสงค์
เพื่ออนุรักษแ์ละส่งเสริมวฒันธรรม
ประเพณีลอยกระทงใหค้งอยู่สืบไป
กิจกรรมที่ด าเนินการ
- จัดสถานที่ส าหรับผู้ร่วมกิจกรรม
ลอยกระทง
- จัดการแสดงของเด็ก เยาวชน
- การประกวดการประดิษฐ์กระทง
ใบตอง
- การประกวดหนูน้อยนพมาศ
- การแสดงดนตรี
ผลการด าเนินงาน
ประชาชนได้มีสถานที่ร่วมกิจกรรม
ตามประเพณี และได้มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษส่์งเสริม
ศิลปวฒันธรรมประเพณีใหค้งอยู่
สืบไป

ด าเนินการแล้วเสร็จ
* งบประมาณไม่เพยีงพอ



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

33 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีวนัขึ้นปใีหม่

กองการศึกษา             25,000             22,740 ระยะเวลาด าเนินการ
ในวนัที่ 1 มกราคม 2563 ณ 
บริเวณถนนวฒันธรรมทุ่งสง - นา
บอน
วัตถุประสงค์
เพื่อใหป้ระชาชนได้ร้วมกิจกรรม
ส่งทา้ยปเีก่าต้อนรับปใีหม่ และ
ร่วมท าบญุตัดบาตรและอวยพร
ใหแ้ก่กัน
กิจกรรมที่ด าเนินการ
- ท าบญุตักบาตรข้าวสาร
อาหารแหง้
ผลการด าเนินการ
ประชาชนได้มีสถานที่ร่วมกิจกรรม
ตามประเพณีและได้มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษป์ระเพณีอันดีงามของ
ชาติใหค้งอยู่สืบไป

ด าเนินการแล้วเสร็จ



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

34 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวนัเด็ก
แหง่ชาติ

กองการศึกษา             60,000  + 20,500             80,500             80,275 ระยะเวลาด าเนินการ 
ในวนัที่ 11 มกราคม 2563 ณ 
บริเวณสนามหน้าที่วา่การอ าเภอ
ทุ่งสง 
วัตถุประสงค์
เพื่อเปน็การสร้างขวญัก าลังใจแก่
เด็กและเยาวชน อันเปน็ก าลัง
ส าคัญของชาติ
กิจกรรมที่ด าเนินการ
- จัดกิจกรรมการแสดงบนเวที
- นิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ 
- จัดเล้ียงอาหารและเคร่ืองด่ืม
ผลการด าเนินการ
1. ได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมใหม้ีการ
เรียนรู้ เปน็ขวญัและก าลังใจแก่
เด็กและเยาวชน ทั้งในและนอก
ระบบการศึกษา
2. ผู้ใหญ่ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมและ
ตระหนักถึงความส าคัญของเด็ก
และเยาวชนในการอบรมส่ังสอนให้
เปน็เด็กดี
3. เด็กเยาวชนยึดมั่นในสถาบนัชาติ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
* งบประมาณไม่เพยีงพอ



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

35 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวนั
ส าคัญทางศาสนา
(วนัมาฆบชูา)

กองการศึกษา               5,000               3,000 ระยะเวลาด าเนินการ 
ระหวา่งวนัที่ 2 - 8 กุมภาพนัธ ์
2563 ณ วดัต่าง ๆ ในเขตเทศบาล
 และหลาดชุมทางทุ่งสง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปน็การบ ารุง
พระพทุธศาสนา
2. เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน ประชาชน
ได้รู้ถึงวนัส าคัญแต่ละวนัวา่มีความ
เปน็มาอย่างไร
3. เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน ประชาชน 
เข้าวดัปฏบิติัธรรม
กิจกรรมที่ด าเนินการ
- เวยีนเทยีน
- การแหผ้่าขึ้นธาตุ
- การกวนข้าวยาคู
ผลการด าเนินงาน
1. เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้รับ
การอนุรักษ ์และสืบทอดวนัส าคัญ
ทางพทุธศาสนา
2. ได้ร่วมกันจรรโลงพทุธศาสนา

ด าเนินการแล้วเสร็จ



แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ปอ้งกัน,แก้ไข
ปญัหาอุทกภยัแบบบรูณาการ
ด้านกายภาพ
ดูแลบ ารุงรักษาปรับปรุงภมูิ
ทศัน์ล าเหมือง ล าคลอง คู ทอ่
ระบายน้ า ภายในเขตเทศบาล
ทั้งหมด

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

2,500,000        1,250,000        วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพระบบการ
ระบานน้ า แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม
2. เพื่อขุดลอกทอ่ระบายน้ า คู 
คลอง ภายในเขตเทศบาล
ผลการด าเนินงาน
1. ขุดลอกเก็บวสัดุส่ิงปฏกิูล
ภายในทอ่,รางระบายน้ าสาธารณะ
ฯ ตามถนน ซอย ต่าง ๆ ในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน 5 โซน
2. ปรับแต่งแนวคันขอบคลองทั้ง
สองข้าง เก็บวสัดุส่ิงปฏกิูลและ
ก าจัดวชัพชืภายในล าคลอง จ านวน
 4 สาย ดังนี้ คลองทา่เลา คลองตม
 คลองทา่แพ คลองทา่โหลน
3. ขุดลอกทางระบายและจุดรับ
น้ าทิ้งสาธารณะ (จุดเส่ียง) ในเขต
เทศบาล จ านวน 6 จุด

อยู่ระหวา่งการด าเนินงาน

ผลการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน
ยุทธศาสตร์ที ่2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วมสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที ่1 บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุง่สงแบบบูรณาการให้ยั่งยืนโดยบูรณาการการพัฒนาด้านกายภาพและด้าน
กระบวนการทางสังคม ด้านกายภาพและด้านกระบวนการทางสังคมอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง



แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

2 ค่าปรับปรุงพื้นที่จุดพกัขยะ
บริเวณหลังภเูขาวดัชัยชุมพล

กองช่างสุขาภบิาล 367,000          360,138          จ้างผู้รับจ้างปรับปรุงพื้นที่ลานพกั
ขยะตามแบบแปลนที่ก าหนด (ช 
ส.1/2562)
วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงพื้นที่พกัขยะบริเวณ
หลังเขาวดัชัยชุมพล

งบประมาณใช้ต่ ากวา่
งบประมาณที่ต้ังไว้

3 ค่าใช้จ่ายในการขยายเขต
ระบบจ าหน่ายไฟฟา้ (บริเวณ
ซอยแยกพฒันาการ)

กองช่าง 50,300            50,265.89        วัตถุประสงค์
เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้บริเวณตรงข้าม
โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ
ผลการด าเนินการ
มีไฟฟา้ใช้บริเวณตรงข้ามโรงเรียน
เทศบาลบา้นนาเหนือ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การพัฒนาการท่องเทีย่วบนพืน้ฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
ยุทธศาสตร์ที ่2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วมสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน โครงข่ายถนน ระบบระบายน้ า ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้เพียงพอและปรับปรุงบ ารุงรักษาอาคารสถานทีส่าธารณะขนส่งทีท่ันสมัย ภายใต้กรอบ
ความร่วมมือภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ด้านกายภาพและด้านกระบวนการทางสังคมอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

4 ค่าติดต้ังไฟฟา้สาธารณะ
บริเวณสนามกีฬาเทนนิส
เทศบาลเมืองทุ่งสง

กองช่าง 498,000          321,000          ติดต้ังเสาไฟฟา้สูง 10.00 เมตร
แบบที่บาร์ 1 ชั้น 4 ดวงโคมไฟฟา้ 
100 w แมททสัฮาไลด์ พร้อม
อุปกรณ์จ านวน 2 ต้น
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มไฟฟา้แสงสวา่งบริเวณ
สนามกีฬาเทนนิสเทศบาล

ด าเนินการแล้วเสร็จ

5 ค่าปรับปรุงเทพื้นคอนกรีต
ลานหน้าเสาธงโรเรียน
เทศบาลบา้นนาเหนือ

กองช่าง 765,200          762,000          วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงพื้นคอนกรีตลานหน้า
เสาธงโรงเรียนเทศบาลบา้นนา
เหนือ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
โรงเรียน

รอผู้รับจ้างด าเนินการ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การพัฒนาการท่องเทีย่วบนพืน้ฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
ยุทธศาสตร์ที ่2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วมสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน โครงข่ายถนน ระบบระบายน้ า ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้เพียงพอและปรับปรุงบ ารุงรักษาอาคารสถานทีส่าธารณะขนส่งทีท่ันสมัย ภายใต้กรอบ
ความร่วมมือภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ด้านกายภาพและด้านกระบวนการทางสังคมอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

6 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคาร
เก่าสถานีรถไฟทุ่งสง (หลังที่ 2)
 (งบประมาณ ป ี2562 ก่อหนี้
ผูกพนัข้ามปงีบประมาณ 2563
 ส้ินสุด)

กองช่าง 17,000,000      11,562,000      ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเก่าส าหรับเปน็พพิธิภณัฑ์
ทอ้งถิ่น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอนุรักษ์
อาคารเก่าหลังที่ 2
2. เพื่อพฒันาย่านเมืองเก่าเปน็
แหล่งทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรม

ด าเนินการแล้วเสร็จ

7 ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ
ทอ่ระบายน้ าพร้อมบอ่พกั 
(ด้านบนเปน็รางว)ี ถนน
ยุทธศาสตร์ ซอย 15 จ านวน 
753,700 บาท
งบประมาณป ี2563 = 
253,700 บาท
งบประมาณป ี2564 = 
500,000 บาท

กองช่าง 253,700          วัตถุประสงค์
เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และทอ่
ระบายน้ าพร้อมบอ่พกั (ด้านบน
เปน็รางว)ี ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 
15 ใหส้ามารถสัญจรได้สะดวก 
และระบายน้ าบนถนนได้ดีขึ้น

ยังไม่ได้ด าเนินการเปดิเร่ือง
จัดซ้ือจัดจ้าง



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

8 ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ
ทอ่ระบายน้ าพร้อมบอ่พกั 
(ด้านบนเปน็รางว)ี ถนน
ยุทธศาสตร์ ซอย 19 
งบประมาณป ี2563 = 
602,000 บาท
งบประมาณป ี2564 = 
1,000,000 บาท

กองช่าง 602,000          วัตถุประสงค์
เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้สะดวก
และบนถนนระบายน้ าได้ดี

พสัดุประกาศหาผู้รับจ้าง

9 ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ
ทอ่ระบายน้ าพร้อมบอ่พกั 
(ด้านบนเปน็รางว)ี ถนน
ยุทธศาสตร์ ซอย 13 จ านวน 
742,000 บาท 
งบประมาณป ี2563 = 
242,000บาท
งบประมาณป ี2564 = 
500,000 บาท

กองช่าง 242,000          วัตถุประสงค์
เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และทอ่
ระบายน้ าพร้อมบอ่พกั (ด้านบน
เปน็รางว)ี ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 
13 และอ านวยความสะดวกใน
การสัญจรไปมา และใช้เส้นทาง
ของประชาชน

พสัดุประกาศหาผู้รับจ้าง



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

10 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมรางระบายน้ ารูป
ตัวยู (ด้านบนเปน็รางว)ี พร้อม
บอ่พกั ถนนชนปรีดา ซอยข้าง
ธนาคารทหารไทย จ านวน 
1,537,000 บาท 
งบประมาณป ี2563 = 
537,000บาท
งบประมาณป ี2564 = 
1,000,000 บาท

กองช่าง 537,000          528,000          วัตถุประสงค์
เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมรางระบายน้ ารูปตัวยู 
(ด้านบนเปน็รางว)ี พร้อมบอ่พกั 
ถนนชนปรีดา ซอยข้างธนาคาร
ทหารไทย และอ านวยความ
สะดวกในการสัญจรไปม และใช้
เส้นทางของประชาชน

พื้นที่ด าเนินการก่อสร้าง
ติดที่ดินเอกชน

11 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนโคกทราย ซอย 8

กองช่าง 97,000            วัตถุประสงค์
เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนโคกทราย ซอย 8 และ
อ านวยความสะดวกในการสัญจร
ไปมา และใช้เส้นทางของประชาชน

เทศบาลได้ไปด าเนินการ
ลาดยางก่อนนี้แล้ว



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

12 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมรางระบายน้ ารูป
ตัวยู (ด้านบนเปน็รางว)ี พร้อม
บอ่พกั ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 
14/ 1 จ านวน 929,000 บาท 
งบประมาณป ี2563 = 
429,000บาท
งบประมาณป ี2564 = 
500,000 บาท

กองช่าง 429,000          วัตถุประสงค์
เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 14/1
 และอ านวยความสะดวกในการ
สัญจรไปมา และใช้เส้นทางของ
ประชาชน

ด าเนินการขออนุมัติจัดซ้ือ
จัดจ้าง

13 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมรางระบายน้ ารูป
ตัวยู (ด้านบนเปน็รางว)ี พร้อม
บอ่พกั ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 
14/3

กองช่าง 812,000          วัตถุประสงค์
เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 14/3
 และอ านวยความสะดวกในการ
สัญจรไปมา และใช้เส้นทางของ
ประชาชน

ด าเนินการขออนุมัติจัดซ้ือ
จัดจ้าง



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

14 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมรางระบายน้ ารูป
ตัวยู (ด้านบนเปน็รางว)ี พร้อม
บอ่พกั ถนนร่วมใจพฒันา ซอย
 2/3 จ านวน 1,370,000 บาท 
งบประมาณป ี2563 = 
370,000 บาท
งบประมาณป ี2564 = 
1,000,000 บาท

กองช่าง 370,000          999,000          วัตถุประสงค์
เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนร่วมใจพฒันา ซอย 2/3
 และอ านวยความสะดวกในการ
สัญจรไปมา และใช้เส้นทางของ
ประชาชน

รอผู้รับจ้างด าเนินการ

15 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมรางระบายน้ ารูป
ตัวยู (ด้านบนเปน็รางว)ี พร้อม
บอ่พกั ถนนร่วมใจพฒันา ซอย
 2/2 จ านวน 1,451,000 บาท 
งบประมาณป ี2563 = 
451,000 บาท
งบประมาณป ี2564 = 
1,000,000 บาท

กองช่าง 451,000          1,050,000        วัตถุประสงค์
เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนร่วมใจพฒันา ซอย 2/2
 และอ านวยความสะดวกในการ
สัญจรไปมา และใช้เส้นทางของ
ประชาชน

รอผู้รับจ้างด าเนินการ



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

16 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมรางระบายน้ ารูป
ตัวยู (ด้านบนเปน็รางว)ี พร้อม
บอ่พกั ถนนเปรมประชา ซอย 2

กองช่าง 815,000          วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขต
เทศบาลที่ช ารุดใหส้ามารถใช้งานได้

รอพสัดุด าเนินการ

17 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมรางระบายน้ ารูป
ตัวยู (ด้านบนเปน็รางว)ี พร้อม
บอ่พกั ถนนเสริมชาติ ซอย 4

กองช่าง 1,298,000        วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขต
เทศบาลที่ช ารุดใหส้ามารถใช้งานได้

รอพสัดุด าเนินการ

18 ค่าก่อสร้างถนนแอสฟลัทติ์
กคอนกรีต พร้อมทอ่ระบายน้ า
 ค.ส.ล. (ด้านบนเปน็รางว)ี 
และพร้อมบอ่พกั ถนนบา้นใน
หวงั ซอย 3 สะพานถ้ าทอหกู) 
จ านวน 2,315,000 บาท 
งบประมาณป ี2563 = 
315,000 บาท
งบประมาณป ี2564 = 
2,000,000 บาท

กองช่าง 315,000          วัตถุประสงค์
เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
สัญจรของประชาชนและระบาย
น้ าบนถนนได้ดี

ยังไม่ได้ด าเนินการเปดิเร่ือง
จัดซ้ือจัดจ้าง



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

19 ค่าก่อสร้างถนนแอสฟลัทติ์
กคอนกรีต พร้อมทอ่ระบายน้ า
 ค.ส.ล. (ด้านบนเปน็รางว)ี 
และพร้อมบอ่พกั ถนนทา่แพ
เหนือ ซอย 6 จ านวน 
3,566,000 บาท 
งบประมาณป ี2563 = 
566,000 บาท
งบประมาณป ี2564 = 
3,000,000 บาท

กองช่าง 566,000          วัตถุประสงค์
เพื่อใช้ถนนในการสัญจรใหส้ะดวก
และสามารถระบายน้ าบนถนนได้ดี

ยังไม่ได้ด าเนินการเปดิเร่ือง
จัดซ้ือจัดจ้าง

20 ค่าก่อสร้างถนนแอสฟลัทติ์
กคอนกรีต พร้อมทอ่ระบายน้ า
 ค.ส.ล. พร้อมบอ่พกั (ด้านบน
เปน็รางว)ี ถนนยุทธศาสตร์ 
ซอย 12/1 จ านวน 1,479,000
 บาท 
งบประมาณป ี2563 = 
479,000 บาท
งบประมาณป ี2564 = 
1,000,000 บาท

กองช่าง 479,000          วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ช ารุด
ใหส้ามารถใช้งานได้

พสัดุประกาศหาผู้รับจ้าง



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

21 ค่าก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว
ยู (ด้านบนเปน็รางว)ี ถนนทา่
แพใต้ ซอย 1 จ านวน 
3,354,000 บาท 
งบประมาณป ี2563 = 
354,000 บาท
งบประมาณป ี2564 = 
3,000,000 บาท

กองช่าง 354,000          วัตถุประสงค์
เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู 
(ด้านบนเปน็รางว)ี ถนนทา่แพใต้ 
ซอย 1 ประชาชนได้มีคูระบายน้ า
ทิ้ง หน้าอาคารบา้นเรือน

ยังไม่ได้ด าเนินการเปดิเร่ือง
จัดซ้ือจัดจ้าง

22 ค่าก่อสร้างสะพานข้ามคลองทา่
เลาตลาดใน 1 (แยก 1/1) 
จ านวน 1,766,000 บาท 
งบประมาณป ี2563 = 
766,000 บาท
งบประมาณป ี2564 = 
1,000,000 บาท

กองช่าง 766,000          1,748,460        วัตถุประสงค์
เพื่อท าการก่อสร้างสะพานข้าม
คลองทา่เลาตลาดใน 1 (แยก 1/1)

ท าหนังสือถึงการไฟฟา้เพื่อ
ย้ายแนวเสาไฟ

23 ค่าก่อสร้างเสาไฮเมท บริเวณส่ี
แยกชัยชุมพล

กองช่าง 774,000          592,200          วัตถุประสงค์
เพื่อก่อสร้างเสาไฮเมทติดต้ังระบบ
ไฟฟา้ส่องสวา่ง

ก าลังเทเสาตอม่อรับเสา
ไฟฟา้

24 ค่าก่อสร้างเสาไฮเมท บริเวณ
สามแยกตรัง

กองช่าง 774,000          592,200          วัตถุประสงค์
เพื่อก่อสร้างเสาไฮเมทติดต้ังระบบ
ไฟฟา้ส่องสวา่ง

ก าลังเทเสาตอม่อรับเสา
ไฟฟา้



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

25 ค่าใช้จ่ายในการวางทอ่ขยาย
เขตประปาภายในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง
โครงการขยายเขตประปา
บริเวณถนนเสริมชาติ ซอย 3

กองช่าง 217,700          217,643.69      ขยายเขตประปาถนนเสริมชาติ 
ซอย 3
วัตถุประสงค์
เพื่อจะท าการขยายเขตประปาถนน
เสริมชาติ ซอย 3

ด าเนินการแล้วเสร็จ



แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

26 โครงการจ้างที่ปรึกษาส ารวจ
และออกแบบปรับปรุงภมูิทศัน์
เมืองทุ่งสง

กองช่าง 300,000          วัตถุประสงค์
1. เพื่อส ารวจวเิคราะหป์จัจัย
ทางด้านกายภาพ สภาพแวดล้อม 
และศักยภาพของพื้นที่โล่ง
2. เพื่อสอบถามความต้องการของ
ประชาชนในทอ้งถิ่น นักทอ่งเที่ยว 
ในการออกแบบปรับปรุงภมูิทศัน์
3. เพื่อก าหนดแนวความคิดในการ
ออกแบบปรับปรุงภมูิทศัน์

พสัดุประกาศหาผู้รับจ้าง

ผลการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การพัฒนาการท่องเทีย่วบนพืน้ฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
ยุทธศาสตร์ที ่2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วมสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที ่4 ปรับปรุงและพัฒนาพืน้ทีส่วนสาธารณะ สวนหย่อม และปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้สวยงานเป็นระเบียบโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม



แผนงานการพาณิชย์

ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผนด าเนินงาน

 ประจ าปี 2563
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

27 โครงการจ้างเหมาบริการเอกชน 
(รายบคุคล) ยามรักษาการณ์ตลาด
สด ตลาดต้นยาง

งานสุขาภบิาลและ
อนามัยส่ิงแวดล้อม/
กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

494,500          246,350          จ้างเหมาเอกชนรายบคุคล ยาม
รักษาการณ์ จ านวน 5 คน (ต้ังแต่
เดือน ต.ค. 63 - ก.ย.63)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย
ของตลาดสด ตลาดต้นยาง
2. ปอ้งกันมิใหท้รัพย์สินตลาดสด 
ตลาดต้นยาง ซ่ึงเปน็ของทาง
ราชการสูญหาย

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

28 โครงการปอ้งกันและควบคุมพาหะ
น าโรค (จ้างเหมาเอกชนก าจัดหน)ู

งานสุขาภบิาลและ
อนามัยส่ิงแวดล้อม/
กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

120,000          60,000            จ้างเหมาบริการรายบคุคลก าจัด
หนูพาหะน าโรค (ต้ังแต่เดือน ต.ค.
63 - ก.ย.63)
วัตถุประสงค์
เพื่อก าจัดหนู ซ่ึงเปน็พาหะน าโรค

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน
ยุทธศาสตร์ที ่2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วมสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที ่6 ปรับปรุงพัฒนาและบริหารจัดการตลาดสด ตลาดนัด ตลาดคนเดิน ให้สวยงาม สะอาด ถูกหลักสุขาภิบาลโดยการมีส่วนร่วม



แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

29 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน้ า
คลองในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
(โครงการเฝ้าระวงัคุณภาพน้ า
คลองในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง)

งานสุขาภบิาลและ
อนามัยส่ิงแวดล้อม/
กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

            65,000 วัตถุประสงค์
เพื่อตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน้ า
คลองในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง

ยังไม่ได้ด าเนินการ

30 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน้ า
อุปโภค-บริโภค ในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง
(โครงการเฝ้าระวงัคุณภาพน้ า
อุปโภค-บริโภค ในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง)

งานสุขาภบิาลและ
อนามัยส่ิงแวดล้อม/
กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

          170,000 วัตถุประสงค์
เพื่อตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน้ า
อุปโภค-บริโภค ในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง

ยังไม่ได้ด าเนินการ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที ่2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วมสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที ่7 ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟืน้ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

31 โครงการจ้างเหมาวเิคราะห์
คุณภาพอากาศในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง

งานสุขาภบิาลและ
อนามัยส่ิงแวดล้อม/
กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

80,000            โอนเพิ่มไปต้ังจ่าย
เปน็รายการใหม่ 
80,000

 - -                 วัตถุประสงค์
เพื่อตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพอากาศ
ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
ผลการด าเนินงาน
เนื่องจากการท าโครงการฯ 
ดังกล่าวจะต้องด าเนินการจ้างเปน็
ประจ าทกุป ีแต่หากเปล่ียนไปเปน็
การจัดซ้ือเคร่ืองวดัฝุ่นและ
คุณภาพอากาศมาติดต้ังเอง 
สามารถใช้ได้ทวุนัและต่อเนื่อง 
และมีความคุ้มค่ากวา่การจัดท า
โครงการ ซ่ึงสามาถตรวจได้ปลีะ ๑
 คร้ัง เทา่นั้น

* โอนเพิ่มไปต้ังจ่ายเปน็
รายการใหม่ หมวดค่า
ครุภณัฑ์ ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ค่าครุภณัฑ์ 
ประเภทครุภณัฑ์
วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์
 ค่าเคร่ืองตรวจวดัฝุ่นและ
คุณภาพอากาศ เปน็เงิน 
80,000 บาท



แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน

ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

32 โครงการจัดต้ังศูนย์อ านวยการ
ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุบน
ถนน ในช่วงเทศกาลปใีหม่
กิจกรรม จัดต้ังศูนย์อ านวย
ความสะดวกด้านการจราจร
ในช่วงเทศกาลปใีหม่

งานปอ้งกันฯ/
ส านักปลัเทศบาล

            55,000  25,900

25,900 

 - ด าเนินการรณรงค์ปอ้งกันและ
ลดอุบติัเหตุบนถนน จ านวน 1 คร้ัง
 - ด าเนินการเตรียมความพร้อม
การปฏบิติังานปอ้งกันและลด
อุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ วนัที่ 27 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
วัตถุประสงค์
1. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยัใหก้ับ
ผู้ใช้รถใช้ถนน 
2. เพื่ออ านวยความสะดวกด้าน
การจราจรใหก้ับประชาชนผู้ใช้รถ
ใช้ถนน
ผลการด าเนินการ
1. จัดต้ังศูนย์อ านวยความสะดวก
ด้านการจราจรใหก้ับผู้ใช้รถใช้ถนน
ในช่วงเทศกาลปใีหม่ ระหวา่งวนัที่
 27 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 ณ บริเวณ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที ่2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วมสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที ่8 จัดระบบจราจรให้มีระเบียบและสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชน โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

หน้าสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบ รัชกาลที่ 9 (สวน
หลวง ร.5)
2. ความพงึพอใจในการจัดท า
โครงการฯ คร้ังนี้ คิดเปน็ร้อยละ 
90.84



แผนงานการเคหะและชมุชน

ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

33 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเก็บ
ขยะติดเชื้อเพื่อน าไปก าจัด
(โครงการจ้างเหมาเอกชนขน
และก าจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ)

งานสุขาภบิาลและ
อนามัยส่ิงแวดล้อม/
กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

          119,920             42,000 ด าเนินการจ้างเอกชนขนและ
ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ต้ังแต่เดือน 
ต.ค.62 - ก.ย.63)
วัตถุประสงค์
เพื่อขนและก าจัดมูลฝอยติดเชื้อที่
เกิดจากคลินิกเอกชน คลินิกรักษา
สัตว ์รพ.เอกชน ในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

34 ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
กิจกรรมจ้างเหมากวาดขยะใน
เขตเทศบาล
(โครงการจ้างเหมากวาดขยะใน
เขตเทศบาล)

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

        4,088,280         2,044,140 จ้างกวาดขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน 42 เขต
วัตถุประสงค์
เพื่อรักษาความสะอาด กวาดขยะ
มูลฝอยและก าจัดวชัพชืบนถนน
และทางเทา้ ท าใหบ้า้นเมือง
สะอาดตาดูเปน็ระเบยีบเรียบร้อย 
สวยงาม

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที ่2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วมสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที ่9 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพถูกหลักสุขาภิบาล



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

35 ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
กิจกรรมจ้างเหมาบรรทกุขยะ
และฝังกลบขยะมูลฝอย
(โครงการจ้างเหมาบรรทกุขยะ
และฝังกลบขยะมูลฝอย)

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

2,244,000        840,000          จ้างเอกชนฝังกลบขยะ (ต้ังแต่ 1 
ต.ค.62 - 31 มี.ค.63) รวม 400 
เที่ยว
วัตถุประสงค์
เพื่อใหป้ระชาชนมีสุขภาพดีจาก
สภาวะส่ิงแวดล้อม

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

36 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม
เพิ่มประสิทธภิาพการรักษา
ความสะอาดและเก็บขนขยะ
มูลฝอย
(โครงการเพิ่มประสิทธภิาพ
การรักษาความสะอาดและ
เก็บขนขยะมูลฝอย)

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

3,665,750        1,976,800        ด าเนินการจ้างเหมาเอกชน
(รายบคุคล)เก็บขนขยะมูลฝอย
ภายในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
(ต้ังแต่เดือน ต.ค.62 - ก.ย.63)
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการปฏบิติั
ภารกิจบริการในเชิงรุก

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

37 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล
(โครงการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยและส่ิงปฏกิูล)

กองช่างสุขาภบิาล 1,110,730        535,370          จ้างเหมาบริการลูกจ้างโครงการ 
จ านวน 11 คน เพื่อบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล 
ระยะเวลา 12 เดือน (ต้ังแต่เดือน 
ต.ค.62 - ก.ย.63)
วัตถุประสงค์
เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่น าไป
ฝังกลบ

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ



แผนงานการเคหะและชมุชน

ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

38 ค่าใช้จ่ายโครงการบริหาร
จัดการน้้าเสียชุมชน

กองช่างสุขาภบิาล           648,720           236,010 จ้างเหมาบริการลูกจ้างโครงการ 
จ้านวน 6 คน เพื่อดูและและเดิน
ระบบรวบรวมและบ้าบดัน้้าเสีย
ชุมชน จ้านวน 12 เดือน (ต้ังแต่
เดือน ต.ค.62 - ก.ย.63)
วัตถุประสงค์
เพื่อใหร้ะบบบ้าบดัน้้าเสียชุมชนที่
มีอยู่สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

อยู่ระหวา่งการด้าเนินการ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที ่2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ป้องกันน้้าท่วมสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที ่10 บริหารจัดการระบบบ้าบัดน้้าเสียทีม่ีอยู่ให้มีประสิทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วมและขยายระบบบ้าบัดน้้าเสียให้ครอบคลุมพืน้ทีเ่ขตเทศบาล



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

39 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
น้้าแบบบรูณาการ ปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหาอุทกภยัเมืองทุ่งสง
กิจกรรม ติดต้ังเคร่ืองสูบน้้า
ตามจุดเส่ียงภยัน้้าทว่ม

งานปอ้งกันฯ/
ส้านักปลัดเทศบาล

            50,000  + 30,000             80,000         50,320.66 ด้าเนินการติดต้ังเคร่ืองสูบน้้า 
ระหวา่งวนัที่ 15 ต.ค. 62 - 29 
ก.พ. 63 ณ จุดเส่ียงภยัหลังถ้้า
ตลอด และจุดเส่ียงภยัศาลาที่พกั
ผู้โดยสารเชิงสะพานลอย ทุ่งสง - 
หว้ยยอด 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปน็การเตรียมการและ
แก้ไขปญัหาน้้าทว่มในเขตเทศบาล
ได้อย่างฉับพลัน
2. เพื่อปอ้งกันความเสียหายที่
อาจจะเกิดแก่ชีวติและทรัพย์สิน
ของประชาชน ตลอดจนส่ิง
สาธารณประโยชน์
ผลการด าเนินการ
1. จุดพื้นที่เส่ียงภยัสามารถระบาย
น้้าออกอย่างรวดเร็วน้้าไม่ทว่ม 

ด้าเนินการแล้วเสร็จ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน
ยุทธศาสตร์ที ่2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ป้องกันน้้าท่วมสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที ่12 ส่งเสริมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองทุง่สงสู่เมืองคาร์บอนต้่า เมืองจักรยาน เมืองรู้สู้ภัยพิบัติ



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

และทรัพย์สิน
2. ด้าเนินการติดต้ังเคร่ืองสูบน้้า
ตามจุดพื้นที่ลุ่มและเส่ียงภยัของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง บริเวณหลังถ้้า
ตลอด จ้านวน 2 เคร่ือง โดยขอ
สนับสนุนเคร่ืองสูบน้้าจาก
โครงการชลประทาน
นครศรีธรรมราช จ้านวน 2 เคร่ือง
 พร้อมเจ้าหน้าที่ประจ้าเคร่ือง
3. จากติดต้ังเคร่ืองสูบน้้าตามจุด
เส่ียงภยัน้้าทว่มในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง ท้าใหน้้้าที่ทว่มขังใน
พื้นที่สามารถระบายออกได้อย่าง
รวดเร็ว ลดการสูญเสียต่อชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน และ
หน่วยงานราชการ ประชาชน
มั่นใจต่อปฏบิติัการสูบน้้าออกจาก
พื้นที่เส่ียงภยัและปลอดภยัจาก
การถูกน้้าทว่ม
4. จ้านวนเคร่ืองสูบน้้าที่น้าไป
ติดต้ัง (เคร่ืองสามารถสูบน้้าได้ 
1,200 ลบ.ม/ชม.)
5. ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ในคร้ังนี้คิดเปน็ร้อยละ 



แผนงานการศึกษา

ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

40 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานศูนย์
เรียนรู้ชุมทางลดโลกร้อน
(โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมทางลด
โลกร้อนทุ่งสง)

หอ้งสมุดฯ/
กองการศึกษา

          200,000           101,864 ระยะเวลาด าเนินการ
ต้ังแต่เดือน ต.ค.62 - ก.ย.63
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เร่ือง
ส่ิงแวดล้อม
2. เพื่อเปน็แหล่งเรียนรู้ และปลูก
จิตส านึกเร่ืองส่ิงแวดล้อม
3. เพื่อพฒันาศักยภาพวทิยาการ
ประจ าฐานการเรียนรู้
4. เพื่อพฒันาฐานกิจกรรม

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน
ยุทธศาสตร์ที ่2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วมสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที ่12 ส่งเสริมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองทุง่สงสู่เมืองคาร์บอนต่ า เมืองจักรยาน เมืองรู้สู้ภัยพิบัติ



แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
บริการเพื่อพฒันาและส่งเสริม
การทอ่งเที่ยวเทศบาลเมืองทุ่ง
สง

ส านักปลัดเทศบาล 970,300          486,000          จ้างเหมาบคุคลส่งเสริมและพฒันา
แหล่งทอ่งเที่ยวสวนพฤกษาสิรินธร
 จ านวน 9 คน
วัตถุประสงค์
เพื่อจ้างเหมาบคุคลพฒันา
ปรับปรุงแหล่งทอ่งเที่ยวและ
ใหบ้ริการแก่ประชาชนที่มาใช้
บริการสวนพฤกษาสิรินธร

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

2 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุม
จัดท าแผนการส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยว

ส านักปลัดเทศบาล 50,000             - วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดท าข้อมูลแหล่งทอ่งเที่นว
และกิจกรรม
2. เพื่อจัดท าแผนการทอ่งเที่ยว
และประชาสัมพนัธก์ิจกรรมการ
ทอ่งเที่ยวของเทศบาลเมืองทุ่งสง

ยังไม่ได้ด าเนินการ
* เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควดิ - 19

ผลการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที ่3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่คุณภาพชีวิตทีดี่กว่า
กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้จ้างงาน กลุ่มอาชีพ ผู้ด้อยโอกาส ยากจน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการพฒันา
และส่งเสริมกาครทอ่งเที่ยวใน
อ าเภอทุ่งสง

ส านักปลัดเทศบาล 80,000             - วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยวผ่าน
กิจกรรมการเดิน วิง่ การออกก าลัง
กาย
2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการจัดท า
กิจกรรมครอบครัวด้วยการออก
ก าลังกาย

ยังไม่ได้ด าเนินการ
* เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควดิ - 19

4 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
สร้างสังคมจักรยานใหเ้บกิบาน
ทั้งเมืองทุ่งสง 
กิจกรรม ปั่นจักรยานเพื่อโลกสี
เขียว ทอ่งเที่ยวเมืองทุ่งสง

ส านักปลัดเทศบาล 120,000           - วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยวและ
อนุรักษธ์รรมชาติจากกิจกรรมปั่น
จักรยาน
2. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการปั่น
จักรยานลดภาวะโลกร้อน

ยังไม่ได้ด าเนินการ
* เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควดิ - 19

5 ค่าใช้จ่ายในการจัดตลาด
ประชารัฐทอ้งถิ่นสุขใจ
(หลาดชุมทางทุ่งสง)

ส านักปลัดเทศบาล 50,000             - วัตถุประสงค์
1. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วง
วนัหยุดวนัอาทติย์
2. เพื่อส่งเสริมใหว้นัอาทติย์เปน็
วนัครอบครัว

ยังไม่ได้ด าเนินการ
* เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควดิ - 19



แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

6 ค่าใช้จ่ายโครงการสัตวป์ลอด
โรค คนปลอดภยัจากโรคพษิ
สุนัขบา้

งานสัตวแพทย/์
กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

 135,270
(เงินอุดหนุน)

135,267          ด าเนินกิจกรรมการปอ้งกันโรคพษิ
สุนัขบา้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อมิใหเ้กิดโรคพษิสุนัขบา้
ระบาดในสัตวแ์ละคน หรือสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรค
พษิสุนัขบา้
2. เพื่อใหป้ระชาชนต่ืนตัวและรู้จัก
ระมัดระวงัปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้
อย่างถูกต้อง
3. เพื่อมีข้อมูลในการวเิคราะหว์จิัย
โรค
ผลการด าเนินการ
เชิงปริมาณ
- การส ารวจจ านวนสุนัขและแมว
  สุนัข จ านวน 2,756 ตัว
  แมว จ านวน 2,168 ตัว
รวมการส ารวจจ านวนสุนัขและ

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที ่3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่คุณภาพชีวิตทีดี่กว่า
กลยุทธ์ที ่4 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ทัว่ถึงและมีคุณภาพสูง ทัง้ในด้านการป้องกัน การรักษา และการฟืน้ฟู โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

เชิงคุณภาพ
ความสมบรูณ์ของงานสามารถ
ด าเนินการตามขั้นตอนได้ครบถ้วน
ถูกต้องและผลงานในเชิงประจักษ ์
พบโรคระบาดในจ านวน 1 ตัว 
อัตราการปว่ยตายของสัตว ์
1:1,000 แต่ไม่พบการระบาดจาก
สัตวสู่์คน อัตราการปว่ยตายของ
คน 0:10,000
เชิงประโยชน์
เปน็แนวทางในการปอ้งกันโรคพษิ
สุนัขบา้ที่ดี เพราะมีการร่วมมือ
ของภาคีเครือข่าย ดังนี้
1. องค์การอาหารและการเกษตร
แหง่สหประชาชน
2. ปศุสัตวจ์ังหวดันครศรีธรรมราช
 และปศุสัตวอ์ าเภอ
3. ศูนย์วจิัยและพฒันาการสัตว
แพทย์ภาคใต้ตอนบน
4. เทศบาลเมืองทุ่งสง
โดยมีกิจกรรมที่ด าเนินการดังนี้
1. จดทะเบยีนสัตวเ์ล้ียงที่ได้จาก
การท าหมันและฉีดวคัซีนปอ้งกัน
โรคพษิสุนัขบา้
2. ประชาสัมพนัธใ์หค้วามรู้



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ด าเนินการตามวดั 4 วดั ได้แก่ วดั
ทา่แพ,วดัโคกสะทอ้น,วดัชัยชุมพล
 และวดัเขาปรีดี

7 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
พฒันาศักยภาพและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้แกนน า
สุขภาพและส่ิงแวดล้อม

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

100,000           - วัตถุประสงค์
เพื่ออบรมพฒันาศักยภาพองค์
ความรู้ทกัษะและประสบการณ์ใน
ด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อมใหแ้ก่
แกนน าสุขภาพและส่ิงแวดล้อม

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ควบคุมและปอ้งกันโรคพษิ
สุนัขบา้

งานสัตวแพทย/์
กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

80,000            80,000            ด าเนินกิจกรรมการปอ้งกันโรคพษิ
สุนัขบา้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อมิใหเ้กิดโรคพษิสุนัขบา้
ระบาดในสัตวแ์ละคน หรือสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรค
พษิสุนัขบา้
2. เพื่อใหป้รระชาชนต่ืนตัวและ
รู้จักระมัดระวงัปอ้งกันโรคพษิสุนัข
บา้อย่างถูกต้อง
3 เพื่อวเิคราะหว์จิัยโรค
ผลการด าเนินการ
เชิงปริมาณ
การส ารวจจ านวนสุนัขและแมว 
และจดทะเบยีนสัตวเ์ล้ียงการฉีด
วคัซีนปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ 

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

เชิงคุณภาพ
ความสมบรูณ์ของงานสามารถ
ด าเนินการตามขั้นตอนได้ครบถ้วน
ถูกต้องและผลงานในเชิงประจักษ์
ไม่เกิดโรคระบาดที่แพร่กระจาย
จากสัตวไ์ปสู่คน และผู้ร่วม
กิจกรรมมีความพงึพอใจในการ
ใหบ้ริการ
เชิงประโยชน์
เปน็แนวทางในการปอ้งกันโรคที่ดี
หลายฝ่ายมีส่วนร่วม ไม่มีรายงาน
การเสียชีวติของผู้คนและสัตวซ่ึ์ง
ปว่ยตายด้วยโรคพษิสุนัขบา้ และ
ประหยัด โดย
1. จดทะเบยีนสัตวเ์ล้ียงตามที่
ประชาชนแจ้งและส ารวจพบ
2. ประชาสัมพนัธข์้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับโรคพษิสุนัขบา้ใหท้กุภาค
ส่วนตระหนักและร่วมมือกับทาง
ราชการ
3. อัตราการปว่ยตายของสัตว ์
0:10,000
4. อัตราการปว่ยตายของสัตว ์
0:1,000
5. ประชาชนได้รับสุขศึกษาไม่น้อย



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

9 เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ ด้าน
สาธารณสุข
- ตรวจเต้านมด้วยตนเอง
- อบรมหมอหมู่บา้น(ชุมชน)ใน
พระราชประสงค์
- รณรงค์ปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

 400,000
(เงินอุดหนุน)

 - วัตถุประสงค์
เพื่ออบรมใหค้วามรู้การตรวจเต้า
นมด้วยตนเอง ทั้ง 20 ชุมชน

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

10 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานคัด
กรองและดูแลผู้สูงอายุ
(โครงการจ้างเหมาบริการ 
(รายบคุคล) จัดเก็บข้อมูลด้าน
สุขภาพบริบาลและส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอาย)ุ

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

291,300           +32,700 324,000          160,760          1. เยี่ยมบา้น 170 คน
- ติดสังคม 132 คน
- ติดบา้น 11 คน
- ติดเตียง 27 คน
2. ความดันโลหติ
- ปกติ 9 คน
- สูงปานกลาง 72 คน
- สูงมาก 49 คน
3. รอบเอว
- รอบเอวชายเกิน 90 ซม. 15 คน
- รอบเอวหญิงเกิน 80 ซม. 61 คน
4. คัดกรองภาวะซึทเศร้า มีความ
เส่ียง 34 คน
5. ค่า BMI เกิน 84 คน
6. คัดกรองภาวะสมองเส่ือม
- อยู่ในระดับต่ าควรพบแพทย์ 6 
คน 
- อยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ า
 1 คน
7. คัดกรองเส่ียงข้อเข่าเส่ือม 67 คน
8. ประเมินความเส่ียงของโรคหวัใจ
 126 คน
ความพึงพอใจต่อบรกิารของ
ผู้รบับรกิารการดูแลผู้สูงอายุหรอื

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

1. ผลการประเมินการใหบ้ริการ
ของพยาบาล/ลูกจ้างโครงการ 
พบวา่ มีความพงึพอใจในความ
สุภาพอ่อนน้อม ยิ้มแย้มแจ่มใส 
วาจาสุภาพ ความสนใจเอาใจใส่ 
เต็มใจช่วยเหลือ และการใหเ้กียรติ
ในการใหบ้ริการ
2. ผลการประเมินการใหบ้ริการ
ของพยาบาล/ลูกจ้าโครงการ (ต่อ)
 คะแนนความพงึพอใจรวมใน
หวัข้อที่ 1 มีคะแนน 976 หมายถึง
 พงึพอใจระดับดีมาก คิดเปน็ 
99.59% ร้อยละของความพงึพอใจ
3. ผลการประเมินการใหบ้ริการ
ทั่วไป พบวา่ มีความพงึพอใจใน
กิริยามารยาทและการแต่งกาย
ของผู้ใหบ้ริการ , ความชัดเจนใน
การใหข้้อมูลและตอบข้อสงสัย , 
ความรู้ความสามารถในการ
ใหบ้ริการของเจ้าหน้าที่ ความพงึ
พอใจรวมในหวัข้อที่ 2 มีคะแนน 
560 พพึอใจในระดับมาก ความ
พงึพอใจร้อยละ 100%



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

11 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
จัดเก็บข้อมูลงานการแพทย์
ฉุกเฉินและหน่วยปฐมพยาบาล
(โครงการจ้างเหมาบริการ 
(รายบคุคล) จัดเก็บข้อมูลงาน
การแพทย์ฉุกเฉินและหน่วย
ปฐมพยาบาล)

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

97,100            + 10,900 108,000          54,000            1. การบนัทกึข้อมูลระบบ ITEMS 
จ านวน 438 ราย
- เดือนตุลาคม 2562 จ านวน 85 
ราย
- เดือนพฤศจิกายน 2562 จ านวน 
90 ราย
- เดือนธนัวาคม 2562 จ านวน 74 
ราย
- เดือนมกราคม 2563 จ านวน 83
 ราย
- เดือนกุมภาพนัธ ์2563 จ านวน 
95 ราย
- เดือนมีนาคม 2563 (ข้อมูล ณ 
วนัที่ 12 มี.ค. 63) จ านวน 11 ราย
2. คีย์ข้อมูลรายละเอียดการปปก
ปฏบิติัการ จ านวน 438 ราย คิด
เปน็ 100%
3. จัดส่งข้อมูลเงินโอนค่าชดเชย
บริการรายเดือนใหแ้ก่กองคลังเพื่อ
เปน็หลักฐาน จ านวน 2 คร้ัง
4. พมิพส์รุปแบบบนัทกึการ
ปฏบิติังานและเสนอผู้บริหาร
ตามล าดับชั้น จัดส่งสรุปข้อมูล 
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ไปยังสนง.

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ทุ่งสง ทกุสัปดาห ์จ านวน 28 คร้ัง 
และ
และทนัเวลา คิดเปน็ 100%
5. ออกหน่วยปฐมพยาบาล จ านวน
 8 คร้ัง คิดเปน็ 100%
6. เสนอหนังสือการขอใช้
รถพยาบาล จ านวน 6 คร้ัง คิดเปน็
 100%
7. พมิพเ์อกสารอื่น ๆ พร้อมเสนอ
ผู้บริหาร จ านวน 80 ฉบบั



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

12 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ดูแลผู้สูงอายุในศูนย์ฟติเนส
ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองทุ่งสง
(โครงการจ้างเหมาบริการ
นักวทิยาศาสตร์การกีฬาดูแล
ผู้สูงอายุในศูนย์ฟติเนสผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองทุ่งสง)

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข/
กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

97,100             + 10,900 180,000          50,960            กิจกรรมการออกก าลังกาย 376 
ครัง้
ใหค้ะแนนก่อนการออกก าลังกาย
- เลือกกิจกรรมการอกก าลังกายที่
เหมาสม 355 คร้ัง
- แนะน าการยืดเหยียดร่างกาย 
355 คร้ัง 
- แนะน าการใช้เคร่ืองออกก าลัง
กายที่ถูกต้อง 355 คร้ัง 
ใหค้ าแนะน าขณะออกก าลังกาย
- ปรับทา่ทางที่ถูกต้องในการใช้
เคร่ืองออกก าลังกาย 355 คร้ัง
- ปรับความเร็วบนลู่วิง่ที่เหมาะสม
 327 คร้ัง
- ปรับความหนัก-เบา ของจักรยาน
ไฟฟา้ที่เหมาะสม 144 คร้ัง 
ใหค้ าแนะน าหลังการออกก าลังกาย
- แนะน าการยืดเหยียดร่างกาย
เปน็การคลานกล้ามเนื้อ 355 คร้ัง
- แนะน าการใช้เวลาที่เหมาะสมใน
การออกก าลังกาย 355 คร้ัง
ช่วยในการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุที่มีปญัหาได้รับการดูแล
อย่างต่อเนื่อง 355 คร้ัง

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

 - มีโรคประจ าตัว 205 คร้ัง
- มีปญัหาด้านการเคล่ือนไหว
ผิดปกติของกระดูก แขน ขา และ
เข่า 119 คร้ัง
- มีปญัหาด้านการบาดเจ็บ
กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ก่อนออ า
ก าลังกาย 184 คร้ัง
- แนะน าโภชนาการและปริมาณ
ในการรับประทานอาหารที่
เหมาะสม 51 คร้ัง
ซักประวติัและตอบค าถามด้าน
สุขภาพ
- วดัความดันโลหติ 355 คร้ัง
- ชั่งน้ าหนักวดัส่วนสูง คิดค่าดัชนี
มวลกาย (BMI) 355 คร้ัง
- วดัรอบเอว 355 คร้ัง
- แนะน าและปอ้งกันอุบติัเหตุขณะ
ใช้เคร่ืองออกก าลังกาย 355 คร้ัง
- ดูแลความเหมาะสมในการออก
ก าลังกาย 355 คร้ัง
- เน้นย้ าวธิกีารปอ้งกันตนเองขณะ
เกิดอุบติัเหตุ กรณีฉุกเฉินขณะ
ออกก าลังกาย 355 คร้ัง
ความพงึพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าใช้



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

1. ด้านการใหบ้ริการของ
นักวทิยาศาสตร์การกีฬา/ลูกจ้าง
โครงการ พบวา่ ความสุภาพ อ่อน
น้อม ยิ้มแย้มแจ่มใส วาจาสุภาพ 
55 คะแนน , การเอาใจใส่และให้
การช่วยเหลือผู้สูงอายุขณะที่เข้า
ใช้บริการ 55 คะแนน , การตอบ
ค าถามข้อสงสัยของผู้สูงอายุที่เข้า
ใช้บริการด้วยความเต็มใจ 55 
คะแนน , การดูแลความปลอดภยั
ของผู้งสูงอายุขณะที่เข้าใช้บริการ 
55 คะแนน , ความรู้ความสามารถ
ในการใหบ้ริการ 55 คะแนน การ
ใหข้้อมูลค าแนะน าในการปฏบิติั
ตัวที่สามารถน ามาปรับใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได้ 55 คะแนน , มี
ส่วนช่วยสนับสนุนในการส่งเสริม
สุขภาพของผู้สูงอายุที่มีปญัหาให้
ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและ
ต่อเนื่อง 55 คะแนน , และให้
เกียรติต่อทา่นในการใหบ้ริการ 55
 คะแนน
ความพงึพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าใช้
บริการศูนย์ฟติเนส ณ คลินิก



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ลูกจ้างโครงการ (ต่อ) คะแนน
ความพงึพอใจรวมในหวัข้อที่ 1 มี 
440 คะแนน ได้ 440 คะแนน 
หมายถึง พงึพอใจในระดับดีมาก 
คิดเปน็ร้อยละของความพงึพอใจ 
100%
2. ด้านการใหบ้ริการทั่วไป พบวา่ 
กริยามารยาทและการแต่งกาย
ของผู้ใหบ้ริการ 55 คะแนน , 
ความรวดเร็วและความพร้อมใน
การใหบ้ริการ 55 คะแนน , ความ
ชัดเจนในการใหข้้อมูลและตอบข้อ
สงสัย 55 คะแนน , และความรู้
ความสามารถในการใหบ้ริการของ
เจ้าหน้าที่ 55 คะแนน
ความพงึพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าใช้
บริการศูนย์ฟติเนส ณ คลินิก
ผู้สูงอายุ (SDG) 2. ด้านการ
ใหบ้ริการทั่วไป (ต่อ) คะแนน
ความพงึพอใจรวมในหวัข้อที่ 2 มี 
220 คะแนน ได้ 220 คะแนน 
หมายถึง พงึพอใจในระดับดีมาก 
คิดเปน็ร้อยละของความพงึพอใจ 
100%



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ผู้สูงอายุที่เข้าใช้บริการ 28 คะแนน
 , อาคารและสถานที่เหมาะแก่
การออกก าลังกาย 23 คะแนน , 
อุปกรณ์บ าบดัและเคร่ืองออก
ก าลังกายมีจ านวนเพยีงพอต่อ
ผู้สูงอายุที่เข้าใช้บริการ 25 คะแนน
 , และเคร่ืองออกก าลังกายมีความ
เหมาะสมต่อผู้สูงอายุที่เข้าใช้
บริการ 30 คะแนน
ความพงึพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าใช้
บริการศูนย์ฟติเนส ณ คลินิก
ผู้สูงอายุ (SDG) 3. ด้านอาคาร
สถานที่ (ต่อ) คะแนนความพงึ
พอใจรวมในหวัข้อที่ 3 มีคะแนน 
275 คะแนน ได้ 127 คะแนน 
หมายถึง พงึพอใจในระดับปาน
กลาง คิดเปน็ร้อยละของความพงึ
พอใจ 46.18%



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

13 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข/
กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

600,000          271,700          จ านวนการออกปฏบิตัิการ 438 
ราย
- เดือนตุลาคม 2562 จ านวน 85 
ราย
- เดือนพฤศจิกายน 2562 จ านวน 
90 ราย
- เดือนธนัวาคม 2562 จ านวน 74 
ราย
- เดือนมกราคม 2563 จ านวน 83
 ราย
- เดือนกุมภาพนัธ ์2563 จ านวน 
95 ราย
- เดือนมีนาคม 2563 (ข้อมูล ณ 
วนัที่ 12 มี.ค. 63) จ านวน 11 ราย
วิธีการแจ้งเหตุ
1. ประชาชนทาง 1669 จ านวน 
162 ราย
2. โทรศัพทห์มายเลข 1669 ที่เปน็
 Second Call จ านวน 191 ราย
3. ประชาชนหมายเลขอื่น ๆ 
จ านวน 0 ราย
4. วทิยุส่ือสาร จ านวน 119 ราย
ประเภทของเหตุที่ใหบ้รกิาร

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

การใหบ้รกิารดูแลบรกิาร ณ จุด
เกิดเหตุ
- Response Time ภายใน 10 
นาท ีจ านวน 446 ราย
- On Scene Time ภายใน 10 
นาท ีจ านวน 454 ราย
- ระยะทางไปถึงที่เกิดเหตุภายใน 
10 กม. จ านวน 466 ราย
- ระยะทางไปถึงโรงพยาบาล 
ภายใน 10 กม. จ านวน 340 ราย
การประเมินการน าส่ง
จ านวนผู้ปว่ยที่น าส่งไม่ได้มาตรฐาน
- การดูแลด้านหายใจ จ านวน 9 
ราย
- การดูแลด้านการหา้มเลือด 
จ านวน 4 ราย
- การดูแลด้านการดามกระดูก 
จ านวน 2 ราย
รวม 15 ราย คิดเปน็ 65.7%



แผนงานการพาณิชย์

ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

14 ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมายาม
รักษาการณ์
(โครงการจ้างเหมาบริการ
เอกชน (รายบคุคล) 
รักษาการณ์)

งานสัตวแพทย/์
กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

          216,000 194,060          ด าเนินกิจกรรมรักษาการณ์ 
สถานที่ราชการโรงฆ่าสัตว์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใหเ้ปน็การดูแลความ
เรียบร้อยรักษาความปลอดภยัใน
สถานที่ราชการ
2. เพื่อเปน็การเฝ้าระวงั ปอ้งกัน
การสูญหายของทรัพย์สินทาง
ราชการ อาคารสถานที่ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองจักรกล และอื่น ๆ 
3. เพื่อใหผู้้ดูแลรับผิดชอบต่อ
ทรัพย์สินของราชการ ตลอด 24 
ชั่วโมง
ผลการด าเนินการ
1. มียามรักษาการณ์ในพื้นที่โรงฆ่า
สัตวต์ลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแล
ความปลอดภยั

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที ่3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่คุณภาพชีวิตทีดี่กว่า
กลยุทธ์ที ่4 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ทัว่ถึงและมีคุณภาพสูง ทัง้ในด้านการป้องกัน การรักษา และการฟืน้ฟู โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

2. มีการปอ้งกันการสูญหาย
ทรัพย์สินของราชการ ไม่มี
เหตุการณ์ทรัพย์สินสูญหาย
3. มีความเปน็ระเบยีบเรียบร้อยใน
สถานที่ราชการ ไม่มีเหตุการณ์
ทรัพย์สินสูญหาย

15 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
เพิ่มประสิทธภิาพงานสัตวแพทย์

งานสัตวแพทย/์
กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

288,000          

กิจกรรม จ้างเหมาบนัทกึและ
จัดเก็บข้อมูลงานสัตวแพทย์ 
เทศบาลเมืองทุ่งสง

108,000          108,000          วัตถุประสงค์
เพื่อจ้างเหมาเอกชน (รายบคุคล) 
ต าแหน่งบนัทกึและจัดเก็บข้อมูล
ด้านงานสัตวแพทย์
ผลการด าเนินการ
1. จัดท าระบบฐานข้อมูลสัตวเ์ล้ียง
สุนัขและแมว ภายในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง จ านวน 4 คร้ังต่อเดือน
 สามารถปฏบิติัได้ 24 คร้ัง คิดเปน็
 100%
- เดือนตุลาคม 2562  4 คร้ัง
- เดือนพฤศจิกายน 2562  4 คร้ัง
- เดือนธนัวาคม 2562  4 คร้ัง
- เดือนมกราคม 2563  4 คร้ัง
- เดือนกุมภาพนัธ ์2563  4 คร้ัง
- เดือนมีนาคม 2563  4 คร้ัง

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

2. ช่วยซักประวติัและบนัทกึข้อมูล
สุนัขและแมว ภายในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสงได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
 จ านวน 4,099 ตัว คิดเปน็ 100%
3. จัดเตรียมความพร้อมด้าน
สถานที่และตรวจสอบวสัดุ 
อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ที่
จ าเปน็ในการด าเนินงานส าหรับ
งานใหบ้ริการต่าง ๆ ได้แก่ งาน
ออกรณรงค์ฉีดวคัซีนในชุมชน งาน
ผ่าตัดท ามัน-รณรงค์ฉีดวคัซีน
ปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ เปน็ต้น คิด
เปน็ 100%
4. บนัทกึข้อมูลเข้าระบบ
โปรแกรมคอมพวิเตอร์
- แบบรายงานการตรวจสัตวแ์ละ
เนื้อสัตว ์และหลังการฆ่าสัตว์
ส าหรับสุกร จ านวน 182 คร้ัง
- เดือนตุลาคม 2562  31 คร้ัง
- เดือนพฤศจิกายน 2562  30 คร้ัง
- เดือนธนัวาคม 2562  31 คร้ัง
- เดือนมกราคม 2563  31 คร้ัง
- เดือนกุมภาพนัธ ์2563  29 คร้ัง
- เดือนมีนาคม 2563  31 คร้ัง



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

คร้ัง ในเดือนกุมภาพนัธ ์2563
5. ดูแลระบบโครงการเฝ้าระวงั
สุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน 
จ านวน 157 คร้ัง คิดเปน็ 100&
- เดือนตุลาคม 2562  27 คร้ัง
- เดือนพฤศจิกายน 2562  26 คร้ัง
- เดือนธนัวาคม 2562  26 คร้ัง
- เดือนมกราคม 2563  27 คร้ัง
- เดือนกุมภาพนัธ ์2563  25 คร้ัง
- เดือนมีนาคม 2563  26 คร้ัง
6. รายงานผลการปฏบิติังานทกุ
คร้ัง จ านวน  6 คร้ัง คิดเปน็ 100%
- เดือนตุลาคม 2562  1 คร้ัง
- เดือนพฤศจิกายน 2562  1 คร้ัง
- เดือนธนัวาคม 2562  1 คร้ัง
- เดือนมกราคม 2563  1 คร้ัง
- เดือนกุมภาพนัธ ์2563  1 คร้ัง
- เดือนมีนาคม 2563  1 คร้ัง



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

กิจกรรม จ้างเหมาผู้ช่วยสัตว
แพทย์ เทศบาลเมืองทุ่งสง

180,000          180,000          วัตถุประสงค์
เพื่อจ้างเหมาเอกชน (รายบคุคล) 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยสัตวแพทย์
ผลการด าเนินการ
1. งานด้านการปอ้งกันโรคพษิ
สุนัขบา้ จ านวน 1 คร้ัง คิดเปน็ 
100%
2. งานด้านควบคุมโรคสัตว ์จ านวน
 182 คร้ัง คิดเปน็ 100&
3. งานด้านการเผยแพร่
ประชาสัมพนัธเ์กี่ยวกับสัตว์
4. ฉีดวคัซีนปอ้งกันโรคในสัตว์
5. งานปอ้งกันการติดเชื้อ หรือ
อันตราย หรือเหตุร าคาญจากสัตว ์
จ านวน 1 คร้ัง คิดเปน็ 100%
6. งานควบคุม ดูแล ปอ้งกัน 
โรคติดต่อในสัตว ์และโรคติดต่อ
จากสัตวสู่์คน
7. งานคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับ
สัตว์
8. งานควบคุมดูแลบริหารโรงฆ่า
สัตว ์จ านวน 3 คร้ัง คิดเปน็ 100%
9. วางแผนการปฏบิติังานระดับ
หน่วยงาน แผนปฏบิติังาน

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ



แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

16 ค่าใช้จ่ายโครงการล้อมรักให้
ครอบครัว ล้อมร้ัวใหชุ้มชน

กองสวสัดิการสังคม             50,000 50,000            ด าเนินการจัดโครงการฯ ใน
ระหวา่งวนัที่ 14 - 16 มีนาคม 
2563 ณ จังหวดัสตูล  
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใหค้รอบครัวของเยาวชน
กลุ่มเส่ียงมีความรู้ความเข้าใจ 
สามารถปอ้งกันตนเองและ
ครอบครัวหา่งไหลยาเสพติดและ
อบายมุข
2. เกิดสัมพนัธภาพที่ดี สร้าง
ภมูิคุ้มกันของคนในครอบครัวให้
เกิดความรัก ความอบอุ่น
ผลการด าเนินการ
1" เกิดความรักความอบอุ่นใน
ครอบครัว มีภมูิคุ้มกันในการปอ้ง
กัยาเสพติด
2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพงึ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที ่3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่คุณภาพชีวิตทีดี่กว่า
กลยุทธ์ที ่5 จัดระบบป้องกันอาชญากรรม ยาเสพติด และอบายมุข โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

17 ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการขับเคล่ือนสมัชชาพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

กองสวสัดิการสังคม 50,000             - วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลักดันใหส้มัชชาด าเนินได้
อย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อปอ้งกัน ควบคุม เฝ้าระวงั 
และแจ้งเบาะแสแสดงการแพร่
ระบาดของยาเสพติดและปญัหา
ต่าง ๆ 

ยังไม่ได้ด าเนินการ



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

18 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจัด
ความเปน็ระเบยีบเรียบร้อย
ของบา้นเมืองภายในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสง

งานเทศกิจ/
ส านักปลัดเทศบาล

        3,165,580 จ้างเหมาเอกชน จ านวน 33 คน 
เพื่อด าเนินงานจัดความเปน็
ระเบยีบเรียบร้อยของบา้นเมือง
ภายในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อยหาบเร่ แผงลอย
2. เพื่อดูแลความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อยย่านการค้า สถานที่
จ าหน่ายอาหาร และที่สาธารณะ
3. เพื่ออ านวยความสะดวกด้าน
การจราจร
4. เพื่อเฝ้าระวงัเหตุที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากภยัต่าง ๆ

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที ่3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่คุณภาพชีวิตทีดี่กว่า
กลยุทธ์ที ่6 พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพืบัติ ให้มีประสิทธิภาพ โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

19 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
กวาดขยะและรักษาความ
สะอาดอาคารงานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

งานปอ้งกันฯ/
ส านักปลัดเทศบาล

97,100            48,000            จ้างเหมาบคุคลดูแลความสะอาด
ทั้งภายในและภายนอก งาน
ปอ้งกันฯ ทั้งหมด 9 จุด ได้แก่ 
ภายใน 6 จุด หอ้งวทิยุ,หอ้งธรุการ
,หอ้งพกัเวร,หอ้งน้ า,หอ้งประชุม
,หอ้งCCTV ภายใน 3 จุด โรงจอด
รถฅจุดรวมพฃ,ภมูิทศัน์โดยรอบ
อาคาร
วัตถุประสงค์
เพื่อดูแลและจัดระเบยีบความ
เรียบร้อยของอาคารสถานที่ ทั้ง
ภายในอาคารและรอบนอกอาคาร

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

20 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ดูแลระบบกล้องโทรทศัน์วงจร
ปดิ

งานปอ้งกันฯ/
ส านักปลัดเทศบาล

324,000          162,000          จ้างเหมาบคุคลเข้ามาด าเนินการ
ดูแลระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปดิ 
จ านวน 3 คน
วัตถุประสงค์
เพื่อบนัทกึภาพไวเ้ปน็หลักฐานใน
การด าเนินคดี ในการตรวจจับการ
กระท าความผิดทางด้านการจราจร
 อาชญากรรม ยาเสพติด ติดตาม
เหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อความรวดเร็ว
ในการจับกุมผู้กระท าความผิด



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

21 ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผน
ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั

งานปอ้งกันฯ/
ส านักปลัดเทศบาล

40,000             - วัตถุประสงค์
เพื่อเปน็การซักซ้อมแผนการ
ปฏบิติัของเจ้าหน้าที่และ
เสริมสร้างศักยภาพและเข้มแข็งใน
การปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั

ยังไม่ได้ด าเนินการ
* เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควดิ - 19



แผนงานสังคมสงเคราะห์

ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

22 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
โรงเรียนผู้สูงอายุ (ศูนย์สร้างสุข)

งานสังคม
สงเคราะห์/
กองสวสัดิการสังคม

          189,400  + 52,000 241,400          182,810          จัดกิจกรรม รร.ผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 
ต้ังแต่วนัที่ 8 ธนัวาคม 2562 – 8 
มีนาคม 2563 จ านวน 14 คร้ัง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ
2. เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดภมูิ
ปญัญาของผู้สูงอายุ
ผลการด าเนินการ
สามารถท าใหผู้้สูงอายุ ได้รับการ
ฝึกฝนทกัษะด้านอาชีพ และ 
เสริมสร้างภาวะทางร่างกาย จิตใจ
 สังคม และสติปญัญา
3. เพื่อส่งเสริมการบรูณาการ
ท างานร่วมกัน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที ่3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่คุณภาพชีวิตทีดี่กว่า
กลยุทธ์ที ่7 ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการแก่คนชรา ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนยากจน ให้พอเพียงแก่การด ารงชีพและเป็นธรรม



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

23 ค่าใช้จ่ายในการจัดทศันะธรรม
ศึกษาของผู้สูงอายุ

กองสวสัดิการสังคม 300,000           - วัตถุประสงค์
1. เพื่อใหส้มาชิกชมรมผู้สูงอายุได้
ศึกษาเรียนรู้พทุธศาสนาน ามาปรับ
ใช้กับชีวติประจ าวนั
2. เพื่อส่งเสริมความสุขกาย สุขใจ
ใหก้ับผู้สูงอายุในการเยี่ยมชม
โบราณสถานและวดัต่าง ๆ



ยังไม่ได้ด าเนินการ

* เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโควดิ - 19

24 ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
กระบวนการสูงวยัและการ
เตรียมการเพื่อยามสูงวยั

กองสวสัดิการสังคม 64,200             - วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจใหแ้ก่ประชาชนวยั 45-59 ป ี
เกี่ยวกับสาเหตุและการ
เปล่ียนแปลงทางร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ การออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพและจิต รวมทั้งการเฝ้า
ระวงัตนเองและหลีกเล่ียงสาเหตุที่
จะท าใหเ้กิดความพกิารในวยั
ผู้สูงอายุ
2. เพื่อเตรียมความพร้อมใหผู้้ย่าง
เข้าสู่ผู้สูงอายุ 45 - 59 ปี

ยังไม่ได้ด าเนินการ
* เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโควดิ - 19



แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

25 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
จัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ คนพกิาร
 และผู้ด้อยโอกาส

กองสวสัดิการ           194,060 96,000            ด าเนินการจ้างเหมาบคุคล จ านวน
 2 อัตรา 
วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลของ
ผู้สูงอายุ คนพกิาร และ
ผู้ด้อยโอกาสใหถู้กต้อง และเปน็
ปจัจุบนั

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที ่3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่คุณภาพชีวิตทีดี่กว่า
กลยุทธ์ที ่7 ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการแก่คนชรา ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนยากจน ให้พอเพียงแก่การด ารงชีพและเป็นธรรม



แผนงานงบกลาง

ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

26 ค่าใช้จ่ายในการส่งเคราะหเ์บี้ย
ยังชีพ
ผู้สูงอายุ = 29,295,600
เบี้ยยังชีพคนพกิาร = 
6,105,600
ผู้ปว่ยเอดส์ = 468,000

กองสวสัดิการสังคม  35,869,200
(เงินอุดหนุน)

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสวสัดิการโดยจัด
สวสัดิการแก่คนชรา ผู้ด้อยโอกาส 
คนพกิาร ใหพ้อแก่การด ารงชีพ 
เปน็ธรรม

27 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานกองทนุสวสัดิการ
ชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง
(เงินสมทบกองทนุสวสัดิการ
ชุมชน)

กองสวสัดิการสังคม 36,500            วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปน็การสร้างหลักประกัน
ความมั่นคงของชุมชนฐานราก
2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3. เพื่อพฒันาชุมชนสู่คุณภาพชีวติ
ที่ดี

ผลการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที ่3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่คุณภาพชีวิตทีดี่กว่า
กลยุทธ์ที ่7 ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการแก่คนชรา ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนยากจน ให้พอเพียงแก่การด ารงชีพและเป็นธรรม



แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

1 ค่าใช้จ่ายในการเพิ่ม
ประสิทธภิาพการบริการ
ประชาชน

ส านักปลัดเทศบาล 97,030            48,516            ด าเนินการจ้างเหมาบคุคล
ใหบ้ริการแก่ประชาชนที่มาใช้
บริการที่ส านักงานเทศบาล จ านวน
 1 คน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจ้างเหมาบคุคลใหบ้ริการ 
อ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ 
แนะน าแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการกับ
เทศบาล
2. เพื่อใหผู้้ที่มาติดต่อราชการที่
เทศบาลได้รับความสะดวก รวดเร็ว
 ลดระยะเวลาในการติดต่อราชการ

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่
ยุทธศาสตร์ที ่4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการทีดี่โดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปล่ียนแปลงสู่
เทศบาลอัจฉริยะกลยุทธ์ที ่1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการและเพือ่การบริการประชาชนของเทศบาลและของชุมชนให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสามารถ
เข้าถึงได้



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

2 ค่าจ้างเหมาด าเนินรายการทาง
สถานีวทิยุจุดเรียนรู้วทิยุชุมชน
เมืองทุ่งสง F.M.105.5 MHz 
ชื่อรายการ เทศบาลพบ
ประชาชน
(โครงการจ้างเหมาด าเนิน
รายการทางสถานีวทิยุจุด
เรียนรู้วทิยุชุมชนเมืองทุ่งสง 
F.M.105.5 MHz ชื่อรายการ 
เทศบาลพบประชาชน)

กองวชิาการและ
แผนงาน

60,000            30,000            จ้างเหมาบคุคลจัดรายการวทิยุ 
จ านวน 1 คน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจ้างเหมาบคุคลจัดรายการ
วทิยุประชาสัมพนัธภ์ารกิจของ
เทศบาล
2. เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร กิจการ 
ภารกิจของเทศบาลใหป้ระชาชน
ทราบผ่ายรายการวทิยุ

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของ
กองวชิาการและแผนงาน

กองวชิาการและ
แผนงาน

99,000            54,000            จ้างเหมาบคุคล จ านวน 1 คน  ใน
การจัดเก็บข้อมูลจาก กอง/ฝ่าย/
งาน ของเทศบาลและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และน ามา
วเิคราะหป์ระมวลผล สังเคราะห์
เปน็ข้อมูลสารสนเทศ พร้อมที่จะ
น าไปใช้งาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใหก้องวชิาการและแผนงาน
 เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถ
บนัทกึข้อมูลฐานข้อมูลสารสนเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
และใช้ประกอบการจัดท า
แผนพฒันาเมืองทุ่งสง

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ผลการด าเนินการ
เดือนที่ 1  (ตุลาคม 2562)        
   
1.1. บนัทกึข้อมูลแผนพฒันา
ทอ้งถิ่นเทศบาลเมืองทุ่งสง(พ.ศ.
2561-2565)ของเทศบาลเมืองทุ่ง
สงลงในระบบสารสนเทศเพื่อการ
วางแผนและประเมินผล
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(E-Plan) พร้อม
รายงานผล
 - เปน็การรายงานโครงการใน
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ.
2561-2565) ลงในระบบ E-Plan



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

เดือนที่ 2  (พฤศจิกายน 2562)    
 2.1 บนัทกึโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ/แนวทางตาม
แผนปฏบิติัการปอ้งกันการทจุริต 4
 ป ี(พ.ศ.2561-2564) ประจ าป ี
2563 ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ลง
ในระบบ  E – PlanNACC  ทาง
เวบ็ไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. 
www.nacc.go.th พร้อมทั้ง
รายงานผล
2.2. บนัทกึข้อมูลแผนพฒันา
ทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบั
เพิ่มเติม ฉบบัที่ 1/2562 ในระบบ
สารสนเทศเพื่อการวางแผนและ
ประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น 
(E-Plan) และ



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ระบบสารสนเทศอื่น ๆ ที่กรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
ก าหนดใหด้ าเนินการ พร้อมทั้ง
รายงานผล
- เปน็การรายงานโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ/แนวทางตาม
แผนปฏบิติัการปอ้งกันการทจุริต 4
 ป ี(พ.ศ.2561-2564) ประจ าป ี
2563 ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ลง
ในระบบ  E – PlanNACC และ
รานงานโครงการในแผนพฒันา
ทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบั
เพิ่มเติม ฉบบัที่ 1/2562 ในระบบ 
(E-Plan)



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

เดือนที่ 3 (ธันวาคม 2562) 
3.1 ออกแบบสอบถาม/ทอด
แบบสอบถามประเมินความพงึ
พอใจในการปฏบิติังานของ
บคุลากร ประจ าปงีบประมาณที่
ผ่านมา (พ.ศ.2562) จ านวน  500 
ชุด
3.2 บนัทกึข้อมูลภาคสนามและ
บนัทกึข้อมูลประมวลผลความพงึ
พอใจในการปฏบิติังานของ
บคุลากรเมืองทุ่งสง โดยใช้
โปรแกรม SPSS และจัดท า
ข้อเสนอแนะเพื่อการวางแผน
พฒันาเทศบาล



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ข้อเสนอแนะ  การประเมินผล
ความพงึพอใจในการปฏบิติังาน
ของบคุลากรเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ประจ าป ี2562  ด้านความส าเร็จ 
ด้านการยอมรับ ด้านลักษณะงาน 
ด้านความรับผิดชอบ ด้าน
ความก้าวหน้าและความ
เจริญเติบโต ด้านนโยบายและการ
บริหารงาน ด้านสภาพการท างาน 
ด้านความสัมพนัธร์ะหวา่งบคุคล 
ด้านความมั่นคงในงานทั้ง 9 ด้าน 
โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
ส่วนด้านค่าจ้างเงินเดือน โดยรวม
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

เดือนที่ 4  (มกราคม 2563) 
4.1ออกแบบ/รวบรวมข้อมูล/
วเิคราะหข์้อมูล/สังเคราะหข์้อมูล 
จปฐ.(ป ี2588/2559/2560/2561/
 2562) จ านวน 5 หมวด 30 
ตัวชี้วดั มาสรุปประเด็นส าคัญที่
ต้องด าเนินพฒันาพร้อมจัดท า
ข้อเสนอแนะในการพฒันาเทศบาล 
ข้อเสนอแนะ  ควรมีการ
ประชาสัมพนัธแ์ละสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บ
ข้อมูล ประชาชนผู้ใหข้้อมูล เพื่อให้
ได้ข้อมูลที่สมบรูณ์ครบถ้วน



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

เดือนที่ 5  (กุมภาพันธ์ 2563)
5.1  ออกแบบ/รวบรวมข้อมูล/
วเิคราะหข์้อมูล/ประมวลผล
ข้อมูล/สังเคราะหข์้อมูลและจัดท า
ฐานข้อมูลรายรับ-รายจ่ายประจ าปี
 2562 (เปรียบเทยีบกับข้อมูลเดิม
ที่ได้ด าเนินการเปรียบเทยีบแล้ว ปี
 
2555,2556,2557,2558,2559,256
0,2561,  2562) และวเิคราะห์
สถานการณ์คลังเพื่อการวางแผน
พฒันาเทศบาล     
 - เทศบาลควรน าโครงการที่ได้
บรรจุไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิ่นมา
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
 โดยจัดเรียงล าดับความส าคัญวา่
จะด าเนินการโครงการใดก่อนหลัง 
เพื่อใหก้ารด าเนินการมี
ประสิทธภิาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุด มีการวางแผนการใช้จ่าย
งบประมาณและด าเนินการ
เบกิจ่ายงบประมาณใหเ้ปน็ไปตาม
แผน



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

เดือนที่ 6  (มีนาคม  2563)
6.1  ออกแบบ/รวบรวมข้อมูล 
และรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏบิติัการปอ้งกันการทจุริต 4
 ป ีในปงีบประมาณ พ.ศ.2562 – 
2564 (รอบ 6 เดือน คร้ังที่ 1) โดย
ลงในระบบ E – PlanNACC ทาง
เวบ็ไซต์ส านักงาน ป.ป.ช.  
www.nacc.go.th พร้อมทั้ง
รายงานผล                
6.2  วเิคราะหน์โยบายสาธารณะ
และแผนพฒันาที่เกี่ยวข้องกับการ
วางแผนพฒันาเทศบาลพร้อม
เปรียบเทยีบกับแผนพฒันา
เทศบาลที่ใช้อยู่   และจัดท า
ข้อเสนอแนะเพื่อการวางแผน
พฒันาเทศบาล
- เปน็การรายงานผลด าเนินงานใน
แผนปฏบิติัการปอ้งกันการทจุริต 4
 ป ีในปงีบประมาณ พ.ศ.2561 – 
2564 ประจ าป ี2563  (รอบ 6 
เดือน ) จ านวน 57 โครงการ โดย
ลงในระบบ E – PlanNACC  
พร้อมรายงานแก่ผู้บริหาร



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

4 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
บนัทกึข้อมูลโปรแกรมระบบ
บญัชีคอมพวิเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น (E-laas)
(โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
บนัทกึข้อมูลโปรแกรมระบบ
บญัชีคอมพวิเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น (E-laas)

กองคลัง 648,000          270,000          วัตถุประสงค์
เพื่อจ้างเหมาบคุคลบนัทกึข้อมูลลง
โปรแกรมระบบญัชีคอมพวิเตอร์
ของ อปท. (e-laas) ครบถ้วนเปน็
ปจัจุบนั
ผลการด าเนินการ
เทศบาลเมืองทุ่งสงมีฐานข้อมูล
ถูกต้อง สามารถใช้งานบนระบบได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ
* ด าเนินการต่อเนื่องทกุ
เดือน



แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

5 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
บนัทกึข้อมูลระบบสารสนเทศ 
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

94,500            54,000            จ้างเหมาเอกชนรายบคุคล จ านวน
 1 คน ปฏบิติังานบนัทกึข้อมูล
ระบบสารสนเทศของกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม (ต้ังแต่
เดือน ต.ค.62 - ก.ย.63)
วัตถุประสงค์
เพื่อปฏบิติังานบนัทกึข้อมูลระบบ
สารสนเทศกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

อยู่ระหวา่งการด าเนินงาน

ผลการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่
ยุทธศาสตร์ที ่4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการทีดี่โดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปล่ียนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ
กลยุทธ์ที ่1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการและเพือ่การบริการประชาชนของเทศบาลและของชุมชนให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสามารถ
เข้าถึงได้



แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

6 ค่าใฃ้จ่ายในการจัดอบรมเชิง
ปฏบิติัการพฒันาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

งานการเจ้าหน้าที/่
ส านักงาน
ปลัดเทศบาล

          100,000 ด าเนินการจัดอบรมใหค้วามรู้ จ านวน 4 คร้ัง
วัตถุประสงค์
เพื่ออบรมใหค้วามรู้ระบบการพฒันา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

            64,600 ครัง้ที่ 1 
ระยะเวลาด าเนินการ
วนัที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 ณ หอ้ง
ประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ผลการด าเนินการ
ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏบิติัการได้จัดเตรียม
เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การขอรับการตรวจรับรองเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ได้
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่
ยุทธศาสตร์ที ่4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการทีดี่โดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปล่ียนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ
กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการท างานเฉพาะด้านและท างานเป็นทีมทีม่ีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิต์ามหลักธรร
มาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการทีดี่



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

            51,800 ครัง้ที่ 2
ระยะเวลาด าเนินการ
วนัที่ 11-12 กุมภาพนัธ ์2563 ณ หอ้ง
ประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง
ผลการด าเนินการ
สร้างความรู้ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
 รายหมวด และสามารถน าไปพฒันา
หน่วยงานของตนเองใหก้้าวสู่การเปน็ระบบ
ราชการ 4.0 ได้อย่างแทจ้ริง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

7 โครงการอบรมเพื่อพฒันา
ศักยภาพบคุลากร
(โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏบิติัการ การพฒันา
ศักยภาพบคุลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการปฏบิติังาน
แก่บคุลากร เทศบาลเมืองทุ่งสง
กิจกรรม ฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพแก่
พนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง)

งานการเจ้าหน้าที/่
ส านักงาน
ปลัดเทศบาล

          200,000           133,700 ระยะเวลาด าเนินการ
- จัดอบรมในวนัที่ 30 ตุลาคม 2562 ณหอ้ง
ประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง
- ศึกษาดูงานระหวา่งวนัที่ 4-6 พฤศจิกายน 
2562 ณ จังหวดัชลบรีุและจังหวดัระยอง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดอบรมเชิงปฏบิติัการพฒันา
ศักยภาพบคุลากรในหน่วยงานเทศบาล
2. เพื่ออบรมใหค้วามรู้และทศันคติที่ดีใน
การปฏบิติังานในหน้าที่ใหม้ีประสิทธภิาพ

ด าเนินการแล้วเสร็จ



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ผลการด าเนินการ
บคุลากรได้แลกเปล่ียนความรู้ วสัิยทศัน์ 
แนวคิด ทศันคติ และประสบการณ์ร่วมกัน 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาพฒันาต่อยอด
และถ่ายทอดความรู้ใหก้ับเพื่อนร่วมงาน 
และพฒันาสู่การเปน็องค์กรแหง่เรียนรู้

8 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
เพิ่มประสิทธภิาพจัดเก็บข้อมูล
 ส ารวจข้อมูลภาคสนาม 
โครงการ/กิจกรรมส าคัญของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง

กองวชิาการและ
แผนงาน

            99,000             54,000 จ้างเหมาเอกชน (บคุคล) จ านวน   1 คน  
จัดเก็บข้อมูลภาคสนามโครงการ/กิจกรรม
ส าคัญของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี
งบประมาณ 2563 จ านวน 11 เดือน/งวด  
ต้ังแต่เดือน ต.ค.2562 ถึง ส.ค.2563 อย่าง
น้อยเดือนละ 5 โครงการ/กิจกรรม รวม
ทั้งส้ิน 55 โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญของ
เทศบาล
2. เพื่อน าผลที่ได้รับจากการติดตาม
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม น าไปใช้ใน
การปรับปรุง พฒันา แก้ไขงานของเทศบาล
ใหเ้กิดประสิทธภิาพ ประสิทธผิลมากยิ่งขึ้น

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ผลการด าเนินการ
- ก าหนดขอบเขตและราคากลางจ้างที่
ปรึกษา (ต.ค.62)
- ประชุมคณะกรรมการ ฯ ก าหนดขอบเขต 
ฯ   (ต.ค.62)
- จ้างเหมาเอกชน จ านวน 1 คน  ตาม
สัญญาจ้างเลขที่ 310/2562  ลงวนัที่  1  
ตุลาคม  2562 จัดเก็บข้อมูลภาคสนาม
โครงการ/กิจกรรมส าคัญของเทศบาลเมือง
ทุ่งสง ประจ าปงีบประมาณ 2563 จ านวน 
11 เดือน/งวด  ขณะนี้ได้ด าเนินการในช่วง
เดือน ต.ค.2562 ถึงเดือน ม.ีค.63 จ านวน  5
 เดือน ๆ ละ 5 โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งส้ิน
 30 โครงการ/กิจกรรม

9 ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิง
ปฏบิติัการจัดท าแผนพฒันา
ทอ้งถิ่นแบบบรูณาการ

กองวชิาการและ
แผนงาน

            50,000         48,960.89  ด าเนินการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการเพื่อการ
จัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่นแบบบณูาการ
 (กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิติัการทบทวนจัดท า
แผนการด าเนินงานและการติดตามและ
ประเมินผล ประจ าป ี2563)

ด าเนินการแล้วเสร็จ



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

        20,044.44  1. ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 29 พฤศจิกายน
 2562  ณ อาคารด ารงธรรมาภบิาล 
วัตถุประสงค์
  -  ด าเนินการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการเพื่อ
การจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่นแบบบณูาการ  
(กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิติัการทบทวนจัดท า
แผนการด าเนินงานและการติดตามและ
ประเมินผล ประจ าป ี2563)โดยมี
วตัถุประสงค์ เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ และทกัษะในการใช้เคร่ืองมือการ
จัดท าแผนด าเนินงาน และการติดตามและ
ประเมินผลแผน และน าไปทบทวนจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์การพฒันาตามเปา้ประสงค์และ
ตัวชี้วดั ฉบบัทบทวน ตามอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมายของเทศบาล และใช้ในการวางแผน
พฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสง

ด าเนินการแล้วเสร็จ



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ผลการด าเนินการ
-  มีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จ านวน 57 คน จาก
เปา้หมาย 50 คน คิดเปน็ 114% เกิน
เปา้หมาย
 -  ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกการจัดท าในด้าน
ของการจัดท าแผนด าเนินงาน ตามรูปแบบ 
Action Plan in detail ซ่ึงสามารถ
เชื่อมโยงกับ BBL ในการจัดท าค าขอ
งบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ 2564 
และตามรูปแบบ  มท.4 – มท.8  และได้ฝึก
การจัดท าด้านการจัดท ารายงานติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน แบบองค์รวมที่
สามารถรายงานผลการด าเนินงานตาม
เปา้หมาย โดยอิงจากแผนด าเนินงาน
 โดยวธิกีารประเมินแบบ (Self Assessment
 Report : SAR SCORE) โดยมี 4 ตัวชี้วดั 
และติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ด้วยวธิคีาร์สกอร์ (CAR SCORE) ตาม
รูปแบบ ME 1 – ME 4 เพื่อสามารถน าไป
ประมวลผลสรุปเปน็รายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลประจ าปี
ได้โดยตรง



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

 - ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
 - ภาพรวม ค่าเฉล่ีย เทา่กับ 4.31 อยู่ใน
ระดับมาก โดยสามารถเรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อยได้ดังนี้    
1. ภาพรวมความพงึพอใจของการบริหาร
จัดการและสถานที่ ค่าเฉล่ีย เทา่กับ 4.39 อยู่
ในระดับมาก
2. ความคิดเหน็ด้านเนื้อหาวชิาการของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ค่าเฉล่ีย เทา่กับ 4.29 
อยู่ในระดับมาก
ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ใน
คร้ังนี้ คิดเปน็ร้อยละ 86.79



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

28,916.45        2. ครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัที่ 23 - 24 
ธนัวาคม 2562  ณ อาคารเทศบาลเมืองทุ่ง
สง อาคาร 2 ชั้น 2
วัตถุประสงค์
-  ด าเนินการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการเพื่อการ
จัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่นแบบบณูาการ  
(กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิติัการทบทวนจัดท า
แผนการด าเนินงานและการติดตามและ
ประเมินผล ประจ าป ี2563)โดยมี
วตัถุประสงค์ เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ และทกัษะในการใช้เคร่ืองมือการ
จัดท าแผนด าเนินงาน และการติดตามและ
ประเมินผลแผน และน าไปทบทวนจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์การพฒันาตามเปา้ประสงค์และ
ตัวชี้วดั ฉบบัทบทวน ตามอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมายของเทศบาล และใช้ในการวางแผน
พฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ผลการด าเนินการ
 -  มีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จ านวน 72 คน จาก
เปา้หมาย 60 คน คิดเปน็ 120% เกิน
เปา้หมาย

ด าเนินการแล้วเสร็จ



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

 -  ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมจัดท าเล่มใน
ด้านของการจัดท าแผนด าเนินงาน ตาม
รูปแบบ BBL ในการจัดท าค าของบประมาณ
 ประจ าปงีบประมาณ 2564 และตาม
รูปแบบ  Action Plan in detail ซ่ึงสามารถ
เชื่อมโยงกับ BBL ในการจัดท าค าขอ
งบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ 2564 
และตามรูปแบบ  มท.4 – มท.8  และได้ร่วม
จัดท าเล่มด้านการจัดท ารายงานติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน แบบองค์รวมที่
สามารถรายงานผลการด าเนินงานตาม
เปา้หมาย โดยอิงจากแผนด าเนินงาน โดย
วธิกีารประเมินแบบ (Self Assessment 
Report : SAR SCORE) โดยมี 4 ตัวชี้วดั 
และติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ด้วยวธิคีาร์สกอร์ (CAR SCORE) ตาม
รูปแบบ ME 1 – ME 4 เพื่อสามารถน าไป
ประมวลผลสรุปเปน็รายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลประจ าปี
ได้โดยตรง



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

 - ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
 - ภาพรวม ค่าเฉล่ีย เทา่กับ 4.37 อยู่ใน
ระดับมาก โดยสามารถเรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อยได้ดังนี้    
1. ภาพรวมความพงึพอใจของการบริหาร
จัดการและสถานที่ ค่าเฉล่ีย เทา่กับ 4.39 อยู่
ในระดับมาก
2. ความคิดเหน็ด้านเนื้อหาวชิาการของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ค่าเฉล่ีย เทา่กับ 4.37 
อยู่ในระดับมาก
ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ใน
คร้ังนี้ คิดเปน็ร้อยละ 87.43

10 ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้
ความรู้ระเบยีบปฏบิติังานอย่าง
โปร่งใส เพื่อเสริมสร้างหลัก
ธรรมาภบิาลที่ดี

กองวชิาการและ
แผนงาน

            30,000 วัตุประสงค์
1. เพื่อใหบ้คุลากรของเทศบาลและ
ประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
และกฎ/ระเบยีบอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อใหบ้คุลากรของเทศบาลและ
ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ราชการได้อย่างถูกต้อง

ยังไม่ได้ด าเนินการ
* เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควดิ - 19



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

11 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
บนัทกึข้อมูลบคุลากรภาครัฐ

งานการเจ้าหน้าที/่
ส านักงาน
ปลัดเทศบาล

          108,000             54,000 จ้างหมาบคุคลบนัทกึข้อมูลฯ จ านวน 1 คน
วัตถุประสงค์
เพื่อจ้างเหมาบคุคลบนัทกึข้อมูลข้าราชการ
ส่วนทอ้งถิ่นสามัญ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
รวมถึงข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ



แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

12 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ดูแลระบบข้อมูลของกอง
สวสัดิการสังคม

กองสวสัดิการสังคม             97,100           48,000 ด าเนินการจ้างเหมาบคุคล จ านวน 1
 คน ในการจัดเก็บ บนัทกึ และ
ประมวลผลข้อมูลพื้นฐานของชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน 
12 เดือน 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
จัดเก็บบนัทกึและประมวลผลข้อมูล
พื้นฐาน 4 ด้าน คือ ด้านสังคม ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านส่ิงแวดล้อม และด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
2. เพื่อน าผลที่ได้รับจากการจัดเก็บ
น าไปปรับปรุงพฒันา แก้ไขปญัหา
ของชุมชนใหเ้กิดประสิทธภิาพและ
ประสิทธผิลมากยิ่งขึ้น

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่
ยุทธศาสตร์ที ่4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการทีดี่โดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปล่ียนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ
กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการท างานเฉพาะด้านและท างานเป็นทีมทีม่ีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิต์ามหลักธรร
มาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการทีดี่



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

13 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
เพิ่มประสิทธภิาพการ
ด าเนินงานพฒันาชุมชน
เทศบาลเมืองทุ่งสง

กองสวสัดิการสังคม             97,100           48,000 จ้างเหมาเอกชนด าเนินการ จ านวน 
1 คน ระยะเวลา 12 เดือน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
พฒันาชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสงใหม้ากขึ้นและมี
ประสิทธภิาพมากขึ้น
2. เพื่อใหชุ้มชนได้รับประโยชน์ใน
การแก้ไขปญัหาได้อย่างทั่วถึง

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

14 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
ทศันศึกษาดูงานของผู้น า
ชุมชนและสมาชิกสภาองค์กร
ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

กองสวสัดิการสังคม         1,000,000  + 220,280         1,220,280       1,147,250 ได้จัดฝึกอบรม เมื่อวนัที่ 26 
กุมภาพนัธ ์2563 และ ทศันศึกษาดู
งาน เมื่อวนัที่ 1-6 มีนาคม 2563 ณ
 ภาคใต้
วัตถุประสงค์
เพื่อหาประสบการณ์และแลกเปล่ียน
เรียนรู้จากหน่วยงานภายนอก
ผลการด าเนินการ
1. ผู้น าชุมชน และสมา
ชิกสภาองค์กรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ 
และทกัษะในการพฒันาชุมชน
2. ผู้น าชุมชน  และสมาชิกสภา
องค์กรที่เกี่ยวข้อง สามารถน า
แนวคิดจากศูนย์เรียนรู้ชุมชนไปปรับ
ใช้ใหเ้กิดประโยชน์ต่อชุมชนของ
ตนเอง
3. เกิดความรักความสามัคคี  
ระหวา่งผู้น าชุมชนและสมาชิกสภา
ชุมชน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
* เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพยีงพอ
ต่อการด าเนินการและการเบกิจ่าย



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

15 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเพิ่ม
ประสิทธภิาพงานกองช่าง

กองฃ่าง         3,000,000 ด าเนินการจ้างเหมาเอกชน 
ปฏบิติังานด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพการด าเนินงาน
ของกองช่าง ดังนี้
1. งานด้านวศิวกรรม 
สถาปตัยกรรม 2 คน
2. งานจัดเก็บฐานข้อมูล
โครงการ 2 คน
3. งานสาธารณูปโภค 14 คน
4. งานสวนสาธารณะ 20 คน
5. งานศูนย์จักรกล 1 คน
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ
ด าเนินงานของกองช่างใหเ้พิ่ม
มากขึ้น

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่
ยุทธศาสตร์ที ่4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจีดการทีดี่โดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปล่ียนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ
กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการท างานเฉพาะด้านและท างานเป็นทีมทีม่ีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิต์าม
หลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการทีดี่



แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

16 ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการจ้างที่ปรึกษาวจิัยและ
ประเมินผลความพงึพอใจของ
ประชาชน

กองวชิาการและ
แผนงาน

          140,000   - จ้างที่ปรึกษาวจิัยและประเมินผล
ความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อ
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดั
นครศรีธรรมราช ประจ าป ี2562
วัตถุประสงค์
1. เพื่อด าเนินการจ้างที่ปรึกษา
ประเมินความพงึพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการด าเนินงาน
ของเทศบาลเมืองทุ่งสง
2. เพื่อด าเนินการจ้างที่ปรึกษา
ประเมินความพงึพอใจที่มีต่อการ
ใหบ้ริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง
ผลการด าเนินการ
- ก าหนดขอบเขตและราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา (ต.ค.62)
- ประชุมคณะกรรมการฯ ก าหนด
ขอบเขตฯ (ต.ค.62)

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่
ยุทธศาสตร์ที ่4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการทีดี่โดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปล่ียนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ
กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

 - สรรหาที่ปรึกษาโดยจ้างวทิยาลัย
เทคโนโลยีภาคใต้ (เอสเทค) เปน็ที่
ปรึกษา สัญญาจ้างเลขที่ 11/2563
  ลงวนัที่ 20 พฤศจิกายน 2562  
ซ่ึงขณะนี้วทิยาลัยเทคโนโลยี
ภาคใต้ (เอสเทค) ก าลังด าเนินการ
ตามขอบเขตงานที่เทศบาลเมือง
ทุ่งสงก าหนด โดยด าเนินการเปน็
ระยะเวลา 5 เดือน สัญญาส้ินสุด  
18 เมษายน 2563



แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

17 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
เทศบาลพบสภาชุมชนเมือง
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

กองสวสัดิการสังคม             40,000             15,000 ได้จัดประชุมสภาชุมชน จ านวน  5  คร้ัง 
1. เมื่อวนัที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ 
ชุมชนบา้นในหวงั
2. เมื่อวนัที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ณ 
ชุมชนยุทธศาสตร์
3. เมื่อวนัที่ 27 ธนัวาคม  2563 ณ 
ชุมชนโดมทองธานี (ทา่แพ)
4. เมื่อวนัที่ 31 มกราคม 2563 ณ 
ชุมชนทุ่งสง-นาบอน
5. เมือวนัที่ 20 กุมภาพนัธ ์2563 ณ 
ชุมชนเขาปรีดี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งใหก้ับชุมชน
2. เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และ
รับรู้ถึงสภาพปญัหาของแต่ละชุมชน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่
ยุทธศาสตร์ที ่4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการทีดี่โดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปล่ียนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ
กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ผลการด าเนินการ
1. ชุมชนต่าง ๆ ได้รับประโยชน์ร่วมกัน
ในการแก้ไขปญัหาได้อย่างทั่วถึง
2. ชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น



แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิม
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาลฯ
 ได้

18 ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยั
สถานที่ราชการ สถานีขนส่ง
ย่อยเทศบาลเมืองทุ่งสง

งานธกุาร/กองคลัง           324,000           162,000 วัตถุประสงค์
1. เพื่อด าเนินการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแล
สถานที่ทรัพย์สินของทางราชการ
2. เพื่อจัดความเปน็ระเบยีบเรียบร้อย 
รวมทั้งการประสานงานอ านวยความ
สะดวกของสถานีขนส่งย่อย
ผลการด าเนินการ
สถานีขนส่งย่อยเทศบาลเมืองทุ่งสง 
รวมทั้งทรัพย์สินได้รับการดูแลเพื่อไม่ให้
เกิดเหตุ อีกทั้งประชาชนที่ใช้บริการมี
ความปลอดภยัและความประทบัใจ

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ
* ด าเนินการต่อเนื่องทกุเดือน

ผลการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่
ยุทธศาสตร์ที ่4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการทีดี่โดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปล่ียนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ
กลยุทธ์ที ่5 เพิม่ประสิทธิภาพและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลให้ครบถ้วน ทัว่ถึง และเป็นธรรม



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิม
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาลฯ
 ได้

19 ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
รักษาความสะอาดบริเวณ
สถานีขนส่งย่อยเทศบาลเมือง
ทุ่งสง

งานธกุาร/กองคลัง           194,100  + 580           194,680             81,530 วัตถุประสงค์
เพื่อจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด
ภายในและรอบ ๆ สถานีขนส่งย่อย
ผลการด าเนินการ
สถานีขนส่งย่อยมีความสะอาดถูก
สุขลักษณะ ผู้ใช้บริการเกิดความประทบัใจ
ในการใช้บริการ

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ
* ด าเนินการต่อเนื่องทกุเดือน

20 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
บริการข้อมูลแผนที่ภาษแีละ
ทะเบยีนทรัพย์สิน
(โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
บริการข้อมูลแผนที่ภาษแีละ
ทะเบยีน)

งานแผนที่ภาษฯี/
กองคลัง

            97,100  + 240             97,340             48,670 วัตถุประสงค์
เพื่อจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ใหบ้ริการข้อมูล
แผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สินแก่
ประชาชนและหน่วยงาน
ผลการด าเนินการ
สามารถใหบ้ริการงานแผนที่ได้อย่าง
ถูกต้องตามระเบยีบฯ และผู้ใช้บริการเกิด
ความพงึพอใจ

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ
* ด าเนินการต่อเนื่องทกุเดือน

21 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
บนัทกึข้อมูลแผนที่ภาษแีละ
ทะเบยีนทรัพย์สิน (LTAX 
3000)

งานแผนที่ภาษฯี/
กองคลัง

          108,000             54,000 วัตถุประสงค์
เพื่อจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บนัทกึข้อมูล
ทรัพย์สินลงโปรแกรมแผนที่ภาษแีละ
ทะเบยีนทรัพย์สิน (LTAX 3000)
ผลการด าเนินการ
สามารถบนัทกึข้อมูลโปรแกรมแผนที่ภาษี
และทะเบยีนทรัพย์สิน (LTAX 3000) แล้ว
เสร็จ และสามารถน าไปใช้เปน็ข้อมูลใน
การจัดเก็บภาษต่ีอไป

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ
* ด าเนินการต่อเนื่องทกุเดือน



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิม
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาลฯ
 ได้

22 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อ
ปฏบิติังานในการจัดเก็บรายได้

งานผลประโยชน/์
กองคลัง

          444,000           222,000 วัตถุประสงค์
1. เพื่อจ้างเหมาบคุคลจัดเก็บค่าเช่าแผง
ลอย ค่ารักษาความสะอาด ค่าธรรมเนียม
ขยะมูลฝอย และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
2. เพื่อใหก้ารจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
ครอบคลุมทั่วถึง
ผลการด าเนินการ
1. เทศบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น
2. เทศบาลลดภาระค่าใช้จ่ายด้าน
บริหารงานบคุคล
3. เทศบาลสามารถจัดเก็บค่าเช่าแผงขาย
ของในตลาดสด  ค่ารักษาความสะอาด 
และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้ครบถ้วน
4. เทศบาลสามารถน าไปวางแผนพฒันา
เพื่อบริหารทอ้งถิ่นได้อย่างมีประสิทธภิาพ

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ
* ด าเนินการต่อเนื่องทกุเดือน



แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิม
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล
ฯ ได้

23 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล
และผู้บริหารเทศบาล

ส านักปลัดเทศบาล         2,500,000 วัตถุประสงค์
1. เพื่อด าเนินการเลือกต้ังใหม้ีสมาชิกสภา
เทศบาลและผู้บริหารทอ้งถิ่น 
(นายกเทศมนตรี) ตามจ านวนและภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนใหป้ระชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตาม
ระบบประชาธปิไตย

ยังไม่ได้ด าเนินการ
* เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควดิ
 - 19

ผลการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่
ยุทธศาสตร์ที ่4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการทีดี่โดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปล่ียนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ
กลยุทธ์ที ่6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิม
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล
ฯ ได้

24 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
ประชาคมเมืองทุ่งสง

กองวชิาการและ
แผนงาน

          150,000             16,927 ด าเนินการจัดประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ด าเนินการแล้วเสร็จ

            10,027 1. ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 26 ธนัวาคม 
2562  ณ หอ้งประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง  
อาคาร 2 ชั้น 2
วัตถุประสงค์
  - โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง มี
จุดมุ่งหมายเพื่อพจิารณาร่างแผนพฒันา
ทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลเมือง
ทุ่งสง  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบบัที่ 
2/2562  จากประชาชนทกุภาคส่วน  
รับทราบปญัหา  ความต้องการ  ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพฒันาทอ้งถิ่นน าไปสู่การตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและพฒันา
ทอ้งถิ่นต่อไป
ผลการด าเนินการ
  - มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม จ านวน 126
 คน จากเปา้หมาย 506 คน คิดเปน็ 24.90%
 มากกวา่ 20% แต่น้อยกวา่ 60% เนื่องจาก
มีความจ าเปน็เร่งด่วนจึงด าเนินการประชุม
ประชาคมเมืองทุ่งสง

ด าเนินการแล้วเสร็จ



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิม
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล
ฯ ได้

 - ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
 - ภาพรวม ค่าเฉล่ีย เทา่กับ 4.31 อยู่ใน
ระดับมาก โดยสามารถเรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อยได้ดังนี้    
1. ภาพรวมความพงึพอใจของการบริหาร
จัดการและสถานที่ ค่าเฉล่ีย เทา่กับ 4.39 อยู่
ในระดับมาก
2. ความคิดเหน็ด้านเนื้อหาวชิาการของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ค่าเฉล่ีย เทา่กับ 4.29 
อยู่ในระดับมาก
ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ใน
คร้ังนี้ คิดเปน็ร้อยละ 86.79

              6,900  2. ครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัที่ 19 กุมภาพนัธ ์
2563  ณ หอ้งประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง  
อาคาร 2 ชั้น 2
วัตถุประสงค์
  - โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง มี
จุดมุ่งหมายเพื่อพจิารณาร่างแผนพฒันา
ทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลเมือง
ทุ่งสง  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบบัที่ 
3/2562  จากประชาชนทกุภาคส่วน  
รับทราบปญัหา ความต้องการ  ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชน

ด าเนินการแล้วเสร็จ



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิม
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล
ฯ ได้

ในการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่นน าไปสู่การ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
พฒันาทอ้งถิ่นต่อไป
ผลการด าเนินการ
  - มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม จ านวน 170
 คน จากเปา้หมาย 506 คน คิดเปน็ 33.60%
 มากกวา่ 20% แต่น้อยกวา่ 60% เนื่องจาก
มีความจ าเปน็เร่งด่วนจึงด าเนินการประชุม
ประชาคมเมืองทุ่งสง
- ประชาคมเมืองทุ่งสง พจิารณาและใหค้วาม
เหน็ชอบต่อร่างแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) เทศบาลเมืองทุ่งสง เพิ่มเติม/
เปล่ียนแปลง  ฉบบัที่ 3/2562 และเทศบาล
น าโครงการมาบรรจุไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองทุ่งสง 
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 3/2562 โดย
เพิ่มเติม 10 โครงการ  เปล่ียนแปลง 10 
โครงการ เพมิเติมครุภณัฑ์  18 รายการ  
แก้ไขครุภณัฑ์  3 รายการ
 - ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิม
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล
ฯ ได้

 - ภาพรวม ค่าเฉล่ีย เทา่กับ 4.31 อยู่ใน
ระดับมาก โดยสามารถเรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อยได้ดังนี้    
1. ภาพรวมความพงึพอใจของการบริหาร
จัดการและสถานที่ ค่าเฉล่ีย เทา่กับ 4.31 อยู่
ในระดับมาก
2. ความคิดเหน็ด้านเนื้อหาวชิาการของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ค่าเฉล่ีย เทา่กับ 4.18 
อยู่ในระดับมาก
ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ใน
คร้ังนี้ คิดเปน็ร้อยละ 84.87

25 ค่าใช้จ่ายโครงการบริหาร
จัดการศูนย์ปฏบิติัการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
(โครงการบริหารจัดการศูนย์
ปฏบิติัการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น)

กองคลัง             20,000             20,000 วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนงบประมาณส าหรับบริหาร
จัดการศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน
ผลการด าเนินการ
อุดหนุนเงิน อบต.นาหลวงเสน เพื่อด าเนิน
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏบิติัการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น อ าเภอทุ่งสง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563

ด าเนินการแล้วเสร็จ



แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
เพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล

ฯ ได้

26 ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ประชาคมชุมชน

กองสวสัดิการสังคม           100,000             41,160 จัดประชุมประชาคมชุมชน ทั้ง 20 ชุมชน 
เมื่อวนัที่ 6-7 กุมภาพนัธ ์2563 ณ อาคาร
ส านักงานใหม่ อาคาร 2 ชั้น 2 เทศบาล
เมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ผลประโยชน์ ร่วมแก้ปญัหา ปรึกษาหารือ
แลกเปล่ียนความรู้
2. เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการพฒันาชุมชนของตนเองผ่าน
กระบวนการประชาคม
ผลการด าเนินการ
ประชาชนในชุมชนรู้ถึงความจ าเปน็และ
หน้าที่ของตนในการเสนอปญัหาและ
ความต้องการ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่
ยุทธศาสตร์ที ่4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการทีดี่โดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปล่ียนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ
กลยุทธ์ที ่6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน



แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

27 ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการจ้างเหมาบริการยาม
รักษาการณ์

ส านักปลัดเทศบาล 108,000          54,000            จ้างเหมายาม จ านวน 1 คน
วัตถุประสงค์
เพื่อดูแลความเรียบร้อย รักษา
ความปลอดภยัในบริเวณอาคาร
สถานที่ปฏบิติังาน และเฝ้าระวงั 
ปอ้งกันการสูญหายของทรัพย์สิน
ของทางราชการ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองจักรและอื่น ๆ ตลอดจน
ดูแลปอ้งกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น
ในอาคารส านักงานเทศบาล

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่
ยุทธศาสตร์ที ่4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการทีดี่โดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปล่ียนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ
กลยุทธ์ที ่7 ปรับปรุงพัฒนาดูแลเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และสถานทีป่ฏิบัติงาน



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

28 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ดูแลระบบส่ือโสตทศันูปกรณ์
หอ้งประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง

ส านักปลัดเทศบาล 97,030            48,000            จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ควบคุม ดูแล
ระบบส่ือ หอ้งประชุมเทศบาล 
จ านวน 1 คน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อท าหน้าที่ควบคุมระบบส่ือ
โสตทศันูปกรณ์ในการประชุมสภา
เทศบาล ประชุมหวัหน้าส่วน และ
การประชุมอื่น ๆ 
2. เพื่อดูแลและบ ารุงรักาอุปกรณ์ 
ระบบส่ือโสตทศันูปกรณ์หอ้ง
ประชุมใหพ้ร้อมใช้งานตลอดเวลา

อยู่ระหวา่งด าเนินการ



แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

29 ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการจ้างเหมาบริการยาม
รักษาการณ์

กองช่างสุขาภบิาล 776,240           + 3,000 779,240          389,360          จ้างเหมาบริการยามรักษาการณ์ 
จ านวน 8 คน เพื่อดูแลพื้นที่ศูนย์
เรียนรู้บา้นลุ่มพอ้ และศูนย์ก าจัด
ขยะบา้นทุ่งชน ระยะเวลา 12 
เดือน (ต้ังแต่เดือน ต.ค.62 - ก.ย.
63)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อดูแลความเรียบร้อยรักษา
ความปลอดภยัสถานที่ปฏบิติังาน
2. เพื่อเฝ้าระวงัปอ้งกันทรัพย์สิน
ของทางราชการสูญหาย อาคาร 
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร เคร่ืองใช้ 
และอื่น ๆ บริเวณศูนย์ก าจัดขยะ
มูลฝอยบา้นทุ่งชน และศูนย์การ
เรียนรู้บา้นลุ่มพอ้

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ
* งบประมาณที่ต้ังไวไ้ม่
เพยีงพอต่อการจ้าง

ผลการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่
ยุทธศาสตร์ที ่4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการทีดี่โดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปล่ียนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ
กลยุทธ์ที ่7 ปรับปรุงพัฒนาดูแลเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และสถานทีป่ฏิบัติงาน



แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
เพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

30 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
เยาวชนดี เก่ง ชุมชนเข้มแข็ง 
สังคมยั่งยืน

งานพฒันาชุมชน/
กองสวสัดิการสังคม

            35,000               8,750 วัตถุประสงค์
1. เพื่อพฒันาเยาวชนใหม้ีศักยภาพทาง
วชิาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
ภาษาอังกฤษ คณะศาสตร์ และ
วทิยาศาสตร์ รวมถึงมีวฒิุภาวะทางอารมณ์
ที่ดีมีความเปน็ผู้น า พร้อมเปน็ส่วนหนึ่งใน
การร่วมพฒันาทอ้งถิ่นอย่างยั่งยืน
2. เพื่อส่งเสริมการพฒันาทอ้งถิ่นโดยอาศัย
พลังการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วน
ผลการด าเนินการ
เยาวชนในชุมชนเขาปรีดี 
มีศักยภาพทางด้านวชิาการ มากยิ่งขึ้น เพื่อ
สอดรับกับความต้องการการพฒันาทอ้งถิ่น
ในอนาคต

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2563 ไตรมาส 1-2 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่
ยุทธศาสตร์ที ่4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการทีดี่โดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปล่ียนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ
กลยุทธ์ที ่8 ส่งเสริมองค์กรชุมชน (อบช.) ทุกองค์การบริหารชุมชน/กลุ่มต่าง ๆ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอย่างเข้มแข็ง และบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563

หน่วยงานที่ด าเนินการ
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
เพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

(***ด าเนินการจัดกิจกรรมทกุๆวนัเสาร์ ณ 
ชุมชนเขาปรีดี แต่เนื่องจากมีโรคระบาดโค
วดิ -19 เกิดขึ้น กิจกรรมจึงจ าเปน็ต้อง
ระงับการด าเนินการ จึงสามารถได้จัดกิจ
กรรมาเพยีง 7 คร้ัง***)


