
จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พฒันาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบ
บรูณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกวา่

30 43.47 8 11.60 5 7.25 43 62.31 69

ยุทธศาสตรท์ี่  2  ร่วมกันจัดวางผังเมืองพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ปอ้งกัน
น้้าทว่ม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

5 17.85 8 28.57 0 0.00 13 46.43 28

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  ร่วมกันพฒันาเศรษฐกิจและสังคมสู่คุณภาพชีวติที่ดีกวา่ 3 11.54 3 11.54 0 0.00 6 23.08 26

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  ปรับปรุงและพฒันาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่
การบริหารจัดการที่ดีโดยทกุภาคีมีส่วนร่วมแบบบรูณาการรองรับความเปล่ียนแปลงสู่
เทศบาลอัจฉริยะ

6 18.18 10 30.30 0 0.00 16 48.48 33

รวม 44 28.21 29 18.58 5 3.21 78 50.00 156

บทที่ 1
สรปุผลการด าเนินงานโครงการตามแผนด าเนินงาน  ประจ าป ี2562 ครัง้ที่ 1/2561 (ไตรมาส 1-2)

ยุทธศาสตร์

จ านวนโครงการที่เสรจ็
 (ไตรมาส 1-2)

จ านวนโครงการที่อยู่
ระหว่างด าเนินการ

(ไตรมาส 1-2)

จ านวนโครงการที่ยังไม่
ด าเนินการ

(ไตรมาส 1-2)

จ านวนโครงการ
ทั้งหมดที่รายงาน 

(ไตรมาส 1-2)

3. ยุทธศาสตรท์ี ่3 มี จ้านวนโครงการตามแผนด้าเนินงาน ประจ้าปี 2562 ทั้งหมด 26 โครงการ เทศบาลสามารถด้าเนินการแล้วเสร็จ จ้านวน  3 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 11.54  จ้านวนโครงการที่อยูร่ะหวา่งด้าเนินการ จ้านวน 3 โครงการ คิด
เป็นร้อยะล 11.54
จ้านวนโครงการที่ยงัไม่ด้าเนินการ  จ้านวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 41.384. ยุทธศาสตรท์ี ่4 มี  จ้านวนโครงการตามแผนด้าเนินงาน ประจ้าปี 2562 ทั้งหมด 33  โครงการ เทศบาลสามารถด้าเนินการแล้วเสร็จ จ้านวน 6 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 18.18  โครงการที่อยูร่ะหวา่งด้าเนินงาน จ้านวน 10 โครงการ   คิดเป็น
ร้อยละ 30.30

         จากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 (ไตรมาส 1-2) เทศบาลเมืองทุ่งสงสามารถด าเนินงานส าเร็จได้ตามแผนด าเนินงานแล้วเสร็จ  คิดเป็นร้อยละ 28.21 อยู่ระหว่างด าเนินการ ร้อยละ 18.58 และยังไม่ได้
ด าเนินการร้อยละ 3.21

จ านวนโครงการ
ทั้งหมดตามแผน

ด าเนินงาน

จากตารางที ่2  อภิปรายผลได้ดังนี้ จากการด้าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ้าปีงบประมาณ 2562 คร้ังที่ 1/2562 (ไตรมาส 1-2) ซ่ึงเทศบาลได้ต้ังงบประมาณส้าหรับการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้
ยทุธศาสตร์    การพัฒนา 4  ยทุธศาสตร์  รวมทั้งส้ิน 128 โครงการ -  จ้านวนโครงการที่ด้าเนินการแล้วเสร็จ จ้านวน 44 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.21
 -  จ้านวนโครงการที่อยูร่ะหวา่งด้าเนินการ จ้านวน 29  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.59
 -  จ้านวนโครงการที่ยงัไม่ด้าเนินการ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.21 ปรากฎผลการด้าเนินงาน ดังนี้

1.  ยุทธศาสตรท์ี ่1 มี จ้านวนโครงการตามแผนด้าเนินงาน ประจ้าปี 2562  ทั้งหมด  69  โครงการ เทศบาลสามารถด้าเนินการแล้วเสร็จ จ้านวน 30 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 43.47 จ้านวนโครงการที่อยูร่ะหวา่งด้าเนินการ 8 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 11.60  โครงการที่ยงัไม่ด้าเนินการ จ้านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.25

2.  ยุทธศาสตรท์ี ่2  มี จ้านวนโครงการตามแผนด้าเนินงาน ประจ้าปี 2562  ทั้งหมด 28  โครงการ เทศบาลสามารถด้าเนินการแล้วเสร็จ จ้านวน 5 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 17.85 จ้านวนโครงการที่อยูร่ะหวา่งด้าเนินการ จ้านวน 8 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 28.57 
คิดเป็นร้อยละ 76.67  โครงการที่ยงัไม่ด้าเนินการ จ้านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.00

    จ้านวนโครงการทั้งหมดที่รายงาน (ไตรมาส 1-2) 78 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00
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ล าดับ โครงการด าเนินการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2562 ที่มาของงบประมาณ  งบประมาณที่ตั้งไว้
 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

1 โครงการจัดสอนโดยครูภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)ในสถานศึกษา (งบเทศบาล) 990,000.00            612,000.00            อยู่ระหว่างด าเนินการ ส้ินสุด 30 กันยายน 2562
2 โครงการวันวิชาการเทศบาล (งบเทศบาล) 50,000.00              50,000.00              ด าเนินการแล้วเสร็จ
3 โครงการหนังสือเล่มแรก (งบเทศบาล) 30,000.00              30,000.00              ด าเนินการแล้วเสร็จ
4 โครงการจัดกิจกรรม 1 นักเรียน 1 ดนตรี 1 กีฬา (งบเทศบาล) 100,000.00            168,000.00            ด าเนินการแล้วเสร็จ
5 เพิ่มศักยภาพให้แก่นักเรียนด้านภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษหลักสูตรสองภาษา (EP) (งบเทศบาล) 4,275,000.00          อยู่ระหว่างด าเนินการ ส้ินสุด 30 กันยายน 2562
6 ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน (งบอุดหนุนทั่วไป) 197,000.00            95,000.00              ด าเนินการแล้วเสร็จ
7 โครงการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ค่าจัดการเรียนการสอน
(งบอุดหนุนทั่วไป) 1,103,900.00          545,559.71            ด าเนินการแล้วเสร็จ

8 ค่าอุปกรณ์การเรียน (งบอุดหนุนทั่วไป) 226,590.00            112,515.00            ด าเนินการแล้วเสร็จ
9 ค่ากิจกรรมพัฒนา (งบอุดหนุนทั่วไป) 278,880.00            57,538.00              ด าเนินการแล้วเสร็จ
10 โครงการขอรับการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนการ

ศึกษาดีเด่น (ระดับสถานศึกษา)
(งบอุดหนุนทั่วไป) 500,000.00            ด าเนินการแล้วเสร็จ

11 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน (งบเทศบาล)             290,000.00 อยู่ระหว่างด าเนินการ ส้ินสุด 30 กันยายน 2562

12 โครงการอาหารกลางวัน (งบอุดหนุนทั่วไป) 9,004,000.00          อยู่ระหว่างด าเนินการ ส้ินสุด 30 กันยายน 2562
13 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (งบเทศบาล) 80,000.00              80,000.00              ด าเนินการแล้วเสร็จ
14 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน (งบอุดหนุนทั่วไป) 33,600.00              23,166.05              ด าเนินการแล้วเสร็จ
15 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) (งบอุดหนุนทั่วไป) 1,268,000.00          1,268,000.00          ด าเนินการแล้วเสร็จ

16 โครงการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (งบอุดหนุนทั่วไป) 30,000.00              24,050.00              ด าเนินการแล้วเสร็จ
17 โครงการค่าใช่จ่ายในการพัฒนาห้องสมุด (งบอุดหนุนทั่วไป) 100,000.00            100,000.00            ด าเนินการแล้วเสร็จ

18,556,970.00      3,165,828.76        

 -  -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -  -

กลยุทธท์ี ่3 พัฒนาหลักสูตร สนับสนุนงานวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรยีนรู้ให้มีความโดดเด่นทุกกลามสาระสอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ินสะท้อนเอกลักษณข์องชุมชนและมีการขยายผลไปสู่การจัดการเรยีนรู้อย่างเป็นระบบ

รวม

รวม

รวม

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี 2562 (ไตรมาส 1-2)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า

(ภารกิจกองการศึกษา)

กลยุทธท์ี ่1 พัฒนาผู้เรยีนให้มีการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมทีเ่หมาะสม มีความรู้คู่คุณธรรม สรา้งโอกาสในการเรยีนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถด าเนินชีวิตอยุ่ในสังคมอย่างมีความสุข

กลยุทธท์ี ่2 สรา้งกระบวนการเรยีนรู้กฎหมายผังเมืองรวมเมืองทุง่สง และส่งเสรมิการมีส่วนรว่มในการปฏิบัติงาน



2

ล าดับ โครงการด าเนินการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2562 ที่มาของงบประมาณ  งบประมาณที่ตั้งไว้
 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (งบอุดหนุนทั่วไป) 20,000.00              ยังไม่ด าเนินการ

2 โครงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและwifi (งบอุดหนุนทั่วไป) 16,800.00              อยู่ระหว่างด าเนินการ

3 โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน (งบอุดหนุนทั่วไป) 100,000.00            ยังไม่ด าเนินการ

4 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (งบเทศบาล) 50,000.00              ยังไม่ด าเนินการ

5 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน(SBMLD) (งบอุดหนุนทั่วไป) 500,000.00            อยู่ระหว่างด าเนินการ

6 โครงการยาเสพติด (งบอุดหนุนทั่วไป) 15,000.00              อยู่ระหว่างด าเนินการ

7 โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (งบอุดหนุนทั่วไป) 50,000.00              ไม่ได้ด าเนินการ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

751,800.00          -                     

1 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (งบอุดหนุนทั่วไป) 50,000.00              50,000.00              ด าเนินการแล้วเสร็จ
2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เด็ก และเยาวชนและประชาชน (งบเทศบาล) 100,000.00            98,250.00              ด าเนินการแล้วเสร็จ
3 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น (งบเทศบาล) 150,000.00            78,057.00              ด าเนินการแล้วเสร็จ
4 โครงการจัดส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (งบเทศบาล) 1,749,200.00          1,091,890.00          ด าเนินการแล้วเสร็จ

2,049,200.00        1,318,197.00        

 -  -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -  -

1 โครงการนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล (งบเทศบาล) 22,000.00              57,000.00              ด าเนินการแล้วเสร็จ
2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานห้องสมุด (งบเทศบาล) 756,000.00            338,520.00            ด าเนินการแล้วเสร็จ
3 โครงการจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารและให้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองทุ่งสง (งบเทศบาล) 216,000.00            48,360.00              ด าเนินการแล้วเสร็จ
4 โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง  ก้าวสู่สังคม

คาร์บอนต่ า
(งบเทศบาล) 500,000.00            ไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกการด าเนินโครงการ 

เนื่องจากไม่มีผู้รับจ้าง5 โครงการเข้าค่ายวิชาการชองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลน้านนาเหนือ (งบเทศบาล) 50,000.00              50,000.00              ด าเนินการแล้วเสร็จ

6 โครงการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียนโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ (งบเทศบาล) 100,000.00            100,000.00            ด าเนินการแล้วเสร็จ
7 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร (งบเทศบาล) 150,000.00            อยู่ระหว่างด าเนินการ ส้ินสุด 30 กันยายน 2562

รวม

รวม

รวม
กลยุทธท์ี ่8 สรา้งระบบบรหิารจัดการของโรงเรยีนในสังกัดเทสบาลเมืองทุง่สง เสรมิสรา้งการมีส่วนรว่มบรหิารจัดการของภาคีทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพเป็นระบบและได้มาตรฐาน

กลยุทธท์ี ่6 พัฒนาศูนย์เรยีนรู้ให้เป็นห้องเรยีนต้นแบบเพ่ือเสรมิสรา้งการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรยีนทัง้ 5 ด้าน

กลยุทธท์ี ่7 สนับสนุนการกีฬาเพ่ือสุขภาพ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศและสู่มืออาชีพในระดับสากล และพัฒนาระบบการบรหิารจัดการโรงเรยีน และรบบโครงสรา้งพ้ืนฐานด้านกีฬาให้ได้มาตรฐาน

กลยุทธท์ี ่4  พัฒนาเด็กก่อนวัยเรยีนให้มีความพรอ้มทุกด้านโดยจัดตัง้โรงเรยีนและพัฒนาระบบบรหิารจัดการ "รสีอรอ์นุบาล"และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"

กลยุทธท์ี ่5 พัฒนาครตู้นแบบและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ โดยมุง่เน้นการประยุกต์ใช้ เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสมัยใหม่ในการจัดการเรยีนการสอนและการบรหิารการศึกษา

รวม
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ล าดับ โครงการด าเนินการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2562 ที่มาของงบประมาณ  งบประมาณที่ตั้งไว้
 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

1,794,000.00        593,880.00          

1 โครงการงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง (งบเทศบาล) 30,000.00              30,000.00              ด าเนินการแล้วเสร็จ

30,000.00            30,000.00            

1 โครงการชุมทางประวัติศาสตร์เมืองทุ่งสง (งบเทศบาล) 300,000.00            142,385.00            ด าเนินการแล้วเสร็จ
2 กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 ศิลปะการแสดง (งบเทศบาล) 30,000.00              30,000.00              ด าเนินการแล้วเสร็จ
3 งานประเพณีชักพระ (งบเทศบาล) 11,000.00              6,200.00               ด าเนินการแล้วเสร็จ
4 กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา (วันมาฆบูชา) (งบเทศบาล) 10,000.00              5,456.00               ด าเนินการแล้วเสร็จ
5 งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ (งบเทศบาล) 25,000.00              12,365.00              ด าเนินการแล้วเสร็จ
6 งานประเพณีลอยกระทง (งบเทศบาล) 100,000.00            69,129.00              ด าเนินการแล้วเสร็จ
7 งานวันเด็กแห่งชาติ (งบเทศบาล) 82,500.00              80,500.00              ด าเนินการแล้วเสร็จ

558,500.00          346,035.00          

23,740,470.00      5,453,940.76        รวมทั้งยุทธศาสตร์
รวม

รวม

รวม

กลยุทธท์ี ่9 พัฒนาระบบโรงเรยีนมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมุง่เน้นความเป็นเลิศในด้านวิชาการและด้านสังคม

กลยุทธท์ี ่10 น าภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทัง้ในระบบและนอกระบบการศึกษา


