บทที่ 1
สรุปผลการดาเนินงานโครงการตามแผนดาเนินงาน ประจาปี 2562 ครัง้ ที่ 1/2561 (ไตรมาส 1-2)
จานวนโครงการที่อยู่
จานวนโครงการที่เสร็จ
ระหว่างดาเนินการ
(ไตรมาส 1-2)
(ไตรมาส 1-2)

จานวนโครงการที่ยังไม่
ดาเนินการ
(ไตรมาส 1-2)

จานวนโครงการ
ทั้งหมดที่รายงาน
(ไตรมาส 1-2)

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบ
บูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า

30

43.47

8

11.60

5

7.25

43

62.31

69

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมืองพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกัน
น้้าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

5

17.85

8

28.57

0

0.00

13

46.43

28

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่คุณภาพชีวติ ที่ดีกว่า

3

11.54

3

11.54

0

0.00

6

23.08

26

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่
การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่
เทศบาลอัจฉริยะ

6

18.18

10

30.30

0

0.00

16

48.48

33

44

28.21

29

18.58

5

3.21

78

50.00

156

ยุทธศาสตร์

รวม

จากตารางที่ 2 อภิปรายผลได้ดังนี้ จากการด้าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562 (ไตรมาส 1-2) ซึ่งเทศบาลได้ตั้งงบประมาณส้าหรับการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้
ยุ-ทธศาสตร์
การพัฒ่ดนา
ยุทธศาสตร์
้น 128
โครงการ
จ้านวนโครงการที
้าเนิ4นการแล้
วเสร็จ จ้รวมทั
านวน้งสิ44
โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 28.21
- จ้านวนโครงการที่อยูร่ ะหว่างด้าเนินการ จ้านวน 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.59
- จ้านวนโครงการที่ยงั ไม่ด้าเนินการ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.21 ปรากฎผลการด้าเนินงาน ดังนี้
จ้านวนโครงการทั้งหมดที่รายงาน (ไตรมาส 1-2) 78 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 มี จ้านวนโครงการตามแผนด้าเนินงาน ประจ้าปี 2562 ทั้งหมด 69 โครงการ เทศบาลสามารถด้าเนินการแล้วเสร็จ จ้านวน 30 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43.47 จ้านวนโครงการที่อยูร่ ะหว่างด้าเนินการ 8 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 11.60 โครงการที่ยงั ไม่ด้าเนินการ จ้านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.25
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 มี จ้านวนโครงการตามแผนด้าเนินงาน ประจ้าปี 2562 ทั้งหมด 28 โครงการ เทศบาลสามารถด้าเนินการแล้วเสร็จ จ้านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.85 จ้านวนโครงการที่อยูร่ ะหว่างด้าเนินการ จ้านวน 8 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 28.57
คิ3.ดยุเป็ทนธศาสตร์
ร้อยละ ท76.67
่ยงั ไม่ด้าเนินการาเนิ
จ้านนวน
โครงการ
คิดเป็ทัน้งร้หมด
อยละ2610.00
ี่ 3 มี จ้โครงการที
านวนโครงการตามแผนด้
งาน 3ประจ้
าปี 2562
โครงการ เทศบาลสามารถด้าเนินการแล้วเสร็จ จ้านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.54 จ้านวนโครงการที่อยูร่ ะหว่างด้าเนินการ จ้านวน 3 โครงการ คิด
เป็นร้อยะล 11.54
จ้4.านวนโครงการที
นการ จ้านวน 12 โครงการ
คิดประจ้
เป็นร้อายละ
41.38
ยุทธศาสตร์ที่ 4่ยงั มีไม่ดจ้้าาเนิ
นวนโครงการตามแผนด้
าเนินงาน
ปี 2562
ทั้งหมด 33 โครงการ เทศบาลสามารถด้าเนินการแล้วเสร็จ จ้านวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.18 โครงการที่อยูร่ ะหว่างด้าเนินงาน จ้านวน 10 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 30.30

จากผลการดาเนินงาน ประจาปี 2562 (ไตรมาส 1-2) เทศบาลเมืองทุ่งสงสามารถดาเนินงานสาเร็จได้ตามแผนดาเนินงานแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 28.21 อยู่ระหว่างดาเนินการ ร้อยละ 18.58 และยังไม่ได้
ดาเนินการร้อยละ 3.21

จานวนโครงการ
ทั้งหมดตามแผน
ดาเนินงาน

1
สรุปผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2562 (ไตรมาส 1-2)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
(ภารกิจกองการศึกษา)
งบประมาณที่ใช้
โครงการดาเนินการตามแผนดาเนินงาน ประจาปี 2562
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ

ลาดับ

หมายเหตุ

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมทีเ่ หมาะสม มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างโอกาสในการเรียนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถดาเนินชีวิตอยุ่ในสังคมอย่างมีความสุข

1
2
3
4
5
6
7

(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล)
(งบอุดหนุนทั่วไป)
(งบอุดหนุนทั่วไป)

990,000.00
50,000.00
30,000.00
100,000.00
4,275,000.00
197,000.00
1,103,900.00

612,000.00
50,000.00
30,000.00
168,000.00

(งบอุดหนุนทั่วไป)
(งบอุดหนุนทั่วไป)
(งบอุดหนุนทั่วไป)

226,590.00
278,880.00
500,000.00

112,515.00
57,538.00

11

โครงการจัดสอนโดยครูภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)ในสถานศึกษา
โครงการวันวิชาการเทศบาล
โครงการหนังสือเล่มแรก
โครงการจัดกิจกรรม 1 นักเรียน 1 ดนตรี 1 กีฬา
เพิ่มศักยภาพให้แก่นักเรียนด้านภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษหลักสูตรสองภาษา (EP)
ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน
โครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค่าจัดการเรียนการสอน
ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่ากิจกรรมพัฒนา
โครงการขอรับการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทาแผนการ
ศึกษาดีเด่น (ระดับสถานศึกษา)
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน

(งบเทศบาล)

290,000.00

อยู่ระหว่างดาเนินการ

สิ้นสุด 30 กันยายน 2562

12
13
14
15

โครงการอาหารกลางวัน
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)

(งบอุดหนุนทั่วไป)
(งบเทศบาล)
(งบอุดหนุนทั่วไป)
(งบอุดหนุนทั่วไป)

9,004,000.00
80,000.00
33,600.00
1,268,000.00

สิ้นสุด 30 กันยายน 2562

80,000.00
23,166.05
1,268,000.00

อยู่ระหว่างดาเนินการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

16
17

โครงการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
โครงการค่าใช่จ่ายในการพัฒนาห้องสมุด

(งบอุดหนุนทั่วไป)
(งบอุดหนุนทั่วไป)

30,000.00
100,000.00

24,050.00
100,000.00

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

18,556,970.00

3,165,828.76

8
9
10

รวม

อยู่ระหว่างดาเนินการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

95,000.00
545,559.71

สิ้นสุด 30 กันยายน 2562

สิ้นสุด 30 กันยายน 2562

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างกระบวนการเรียนรู้กฎหมายผังเมืองรวมเมืองทุง่ สง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน

-

-

-

-

-

-

รวม
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตร สนับสนุนงานวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีความโดดเด่นทุกกลามสาระสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นสะท้อนเอกลักษณ์ของชุมชนและมีการขยายผลไปสู่การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

-

รวม

-

-

-

-

2
ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผนดาเนินงาน ประจาปี 2562

ที่มาของงบประมาณ

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

งบประมาณที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

ยังไม่ดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ยังไม่ดาเนินการ
ยังไม่ดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ

ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีความพร้อมทุกด้านโดยจัดตัง้ โรงเรียนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ "รีสอร์อนุบาล"และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"

1
2
3
4
5
6
7

โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
โครงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและwifi
โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน(SBMLD)
โครงการยาเสพติด
โครงการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา

(งบอุดหนุนทั่วไป)
(งบอุดหนุนทั่วไป)
(งบอุดหนุนทั่วไป)
(งบเทศบาล)
(งบอุดหนุนทั่วไป)
(งบอุดหนุนทั่วไป)
(งบอุดหนุนทั่วไป)

20,000.00
16,800.00
100,000.00
50,000.00
500,000.00
15,000.00
50,000.00

รวม

751,800.00

-

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาครูต้นแบบและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ โดยมุง่ เน้นการประยุกต์ใช้ เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสมัยใหม่ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา

1
2
3
4

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เด็ก และเยาวชนและประชาชน
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น
โครงการจัดส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

(งบอุดหนุนทั่วไป)
(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล)

รวม

50,000.00
100,000.00
150,000.00
1,749,200.00

50,000.00
98,250.00
78,057.00
1,091,890.00

2,049,200.00

1,318,197.00

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้เป็นห้องเรียนต้นแบบเพือ่ เสริมสร้างการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทัง้ 5 ด้าน

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม
กลยุทธ์ที่ 7 สนับสนุนการกีฬาเพือ่ สุขภาพ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศและสู่มืออาชีพในระดับสากล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียน และรบบโครงสร้างพืน้ ฐานด้านกีฬาให้ได้มาตรฐาน

-

-

-

-

รวม
กลยุทธ์ที่ 8 สร้างระบบบริหารจัดการของโรงเรียนในสังกัดเทสบาลเมืองทุง่ สง เสริมสร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการของภาคีทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพเป็นระบบและได้มาตรฐาน
1
โครงการนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
(งบเทศบาล)
22,000.00
2
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานห้องสมุด
(งบเทศบาล)
756,000.00
3
โครงการจ้างเหมาทาความสะอาดอาคารและให้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองทุ่งสง
(งบเทศบาล)
216,000.00
4
โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ก้าวสู่สังคม
(งบเทศบาล)
500,000.00

57,000.00
338,520.00
48,360.00

5

คาร์
บอนต่าาค่ายวิชาการชองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลน้านนาเหนือ
โครงการเข้

(งบเทศบาล)

50,000.00

50,000.00

6
7

โครงการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียนโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล)

100,000.00
150,000.00

100,000.00

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยกเลิกการดาเนินโครงการ
เนื่องจากไม่มีผู้รับจ้าง

ดาเนินการแล้วเสร็จ
อยู่ระหว่างดาเนินการ

สิ้นสุด 30 กันยายน 2562

3
ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผนดาเนินงาน ประจาปี 2562

ที่มาของงบประมาณ

รวม

งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

1,794,000.00

593,880.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

300,000.00
30,000.00
11,000.00
10,000.00
25,000.00
100,000.00
82,500.00

142,385.00
30,000.00
6,200.00
5,456.00
12,365.00
69,129.00
80,500.00

558,500.00

346,035.00

23,740,470.00

5,453,940.76

ผลการดาเนินงาน

กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาระบบโรงเรียนมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมุง่ เน้นความเป็นเลิศในด้านวิชาการและด้านสังคม

1

โครงการงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง

(งบเทศบาล)

รวม

ดาเนินการแล้วเสร็จ

กลยุทธ์ที่ 10 นาภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทัง้ ในระบบและนอกระบบการศึกษา

1
2
3
4
5
6
7

โครงการชุมทางประวัติศาสตร์เมืองทุ่งสง
กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 ศิลปะการแสดง
งานประเพณีชักพระ
กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา (วันมาฆบูชา)
งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่
งานประเพณีลอยกระทง
งานวันเด็กแห่งชาติ

(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล)

รวม
รวมทั้งยุทธศาสตร์

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

หมายเหตุ

