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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

                การติดตามผล (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นระบบกระบวนการที่แตกต่าง
กันมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน แต่กระบวนการทั้ง 2 มีความเกี่ยวข้องกัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการ
ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evoluation) มาประสานใช้กันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้                
ผู้บริหารงานท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวน                     
และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นการติดตามผล              
ที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลา                   
ที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่                    
ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง
(strengths) จุดอ่อน(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น     
ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาท าให้
เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน  

                      บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้
เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้ องมี
ความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้าง
ให้จุดแข็งนี้  และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มี                    
ส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อม
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การปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
การติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตาม
เป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 

 

 2.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง มุ่งค้นหาแผนงานโครงการที่ได้ด าเนินการ
ไปแล้วว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตาม
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงานโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพร าะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด                     
จะได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้  

1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของของเทศบาลเมืองทุ่งสงซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 

3. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ                 
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด/ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุก

ระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน
หรือสังคมส่วนร่วมมากท่ีสุด 

6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด ๖ การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ข้อ ๑2(๓) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น                   
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  

1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย 
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมคัดเลือก จ านวน 2 คน 
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน  
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  

ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น                  
(พ.ศ.2561-2565) ดังนี้ 

1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) โดยก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตามกรอบแนวทาง 
วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น                
(พ.ศ.2561-2565) ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 

 
2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    

ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

 

2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด :KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษา
ว่าผู้ใช้ผล การน าประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการอะไร ต้องการรายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่
ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม  
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2.2 วางแผนการติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก                  
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม 
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ                 
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ  

 

2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เทศบาลเมืองทุ่ งสง                         
เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณ
ได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
          2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้แต่ละโครงการ
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จ านวน  เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix  การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน                
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

          2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจ
เขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์
และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓ 

2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

  
          2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงาน
สรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
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    ๓. การรายงานผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น              
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

                                                        

    ขั้นตอนการรายงานผล 

                                            

 

 
 

      1 ตุลาคม 2561 –30 กันยายน 2562  

 

 

                                                 

           ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

 
ผู้บริหารท้องถิ่น 

 
สภาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนา

ของ อปท. 
ผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในเทศบาลเมืองทุ่งสงท้องถิ่นทราบ         
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี  
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
 เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring evaiuation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้
เพ่ือใช้การติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธี การ เป็นต้น 
และหรือโดยการสร้างการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) 
แบบสัมภาษณ์ (lnterview) แบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป                    
อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน                  
แบบสัมภาษณ์ (lnterview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจ
หน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน                   
แบบต่างๆที่ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแก้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 
 

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด

กรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลดังนี้  
1.1 ก าหนดกรอบ (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ได้ก าหนดกรอบแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผลแผน โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และแผนการด าเนินงาน
เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล  โดยติดตามผลการด าเนินงานในระดับโครงการรวบรวมเป็นระดับ
แผนงาน ระดับยุทธศาสตร์และระดับองค์กร และก าหนดกรอบในการติดตามและประเมินผลแผน ดังนี้ 
   1. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในไตรมาสที่ 1 - 2 ติดตามผลภายในเดือนเมษายน 
   2. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในไตรมาสที่ 3 - 4 ติดตามผลภายในเดือนตุลาคม  
และสรุปผลการติดตามและประเมินผลประจ าปี  ภายในเดือนธันวาคม  เพ่ือน าเสนอผู้บริหารเทศบาลเมือง   
ทุ่งสงเพ่ือให้ผู้บริหารน าเสนอสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 

  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
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  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 

  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ                    
ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 

 ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก าหนดระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 
2) เครื่องมือ 
3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ  

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 

2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) 
สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

 

3. ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและ
วัดผลเพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการ
วัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น 
การทดสอบและการวัดโครงสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) 
โครงการฝึกอบรม (จะใช้ทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
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          3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น

การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไป
การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or 
semi – formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการ
สัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่าง
ไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
  3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิต
ร่วมกับประชาชนหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non – 
participant- observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะ
ทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ 
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชน คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกส ารวจ และทิศทางส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจน
เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
                   การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่าง
ด าเนินโครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)                
เทศบาลเมืองทุ่งสงในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เทศบาลเมืองทุ่งสง และการด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทาง
เดียวกัน 

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่น                        
(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองทุ่งสงและการด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา สามารถแก้ไข้ได้            
ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

4. สามารเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียดความต้องการสภาพปัญหา
ต่างๆ ที่จะน าจัดไปท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง             
ท าให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ต่าง ๆ  
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5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
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ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล 
 

 

 

 

1.1.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นแผนการพัฒนาที่ก าหนด
ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Thailand 4.0 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด นโยบายผู้บริหาร 

1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง มีรายละเอียดดังนี้  
1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่

คุณภาพมาตรฐานสากล  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ปูองกันน้ าท่วม       
สู่เมือง น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารยั่งยืนปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กร
ชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ 

 
2) พันธกิจ  (Mission) ประกอบด้วย 

1.ส่งเสริมและสร้างโอกาสและยกระดับการเรียนรู้ของประชาชน ทั้งในระบบและนอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย  อย่างต่อเนื่องให้มีคุณภาพและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเห็นคุณค่าภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

2.พัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนให้ได้มาตรฐาน  มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส านึกสาธารณะ มีทักษะชีวิตที่ดี กีฬาเป็นเลิศ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 3.ปรับปรุงและบังคับใช้ผังเมืองรวมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน รณรงค์ส่งเสริมให้คนใน
ชุมชนมีระเบียบวินัย เคารพกฎจราจร ร่วมกันดูแลรักษาที่สาธารณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาด สวยงาม 
 4.จัดบริการสาธารณูปโภค ไฟฟูา ประปา มีความสะดวกท่ัวถึง 
 5.พัฒนาสุขาภิบาลที่ถูกสุขลักษณะ ปราศจากมลพิษจากขยะ ฝุุนควันและน้ าเสีย 

1.สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  
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 6.ส่งเสริมสนับสนุนการน าพลังงานทางเลือกมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ครัวเรือน และหน่วยงานใน
เขตเทศบาล 
 7.รณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องแก่ประชาชนและให้สามารถเข้าถึง
บริการสาธารณสุขและลดภาวะเสี่ยงจากโรคภัยต่าง ๆ  
 8.จัดสวัสดิการสังคมที่ดีแก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส คนยากจน คนพิการ 
 9.ส่งเสริมและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชน/เอกชนมี
ส่วนร่วมในการลงทุน สนับสนุนและส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต แปรรูป และการกระจายสินค้าที่เป็นธรรม 
 10.พัฒนาระบบบริการที่ดีแก่ประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจจากการบริหารงานของเทศบาล และ
ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม/องค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง 
 11.บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในเขตเทศบาลและใกล้เคียงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับภารกิจถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมาย 
 

3) เป้าประสงค์  
1.ประชาชนได้รับโอกาสและยกระดับการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่าง

ต่อเนื่องมีคุณภาพและเห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.เด็กเยาวชนมีพัฒนาการด้านการศึกษาที่ได้มาตรฐาน มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึก

สาธารณะ มีทักษะชีวิตที่ดี กีฬาเป็นเลิศ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
3.ผังเมืองรวมและโครงสร้างพ้ืนฐานได้รับการปรับปรุงพัฒนาที่ได้มาตรฐาน ชุมชนมีระเบียบวินัย     

เคารพกฎจราจร ที่สาธารณะ ภูมิทัศน์สะอาดและสวยงาม 
4.สาธารณูปโภค ไฟฟูา ประปา มีความสะดวกทั่วถึง สุขาภิบาลได้รับการพัฒนาที่ถูกสุขลักษณะ 

ปราศจากมลพิษจากขยะ น้ าเสีย และมีการน าพลังงานทางเลือกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
5.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง เข้าถึงบริการสาธารณสุขและลดภาวะเสี่ยง

จากโรคภัยต่าง ๆ มีสวัสดิการที่ดี 
6.เศรษฐกิจมีความมั่นคง ประชาชน/เอกชน มีส่วนร่วมในการลงทุน มีการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตแปรรูป 

และกระจายสินค้าท่ีเป็นธรรม น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 
7.ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจการบริหารงานของเทศบาล และสามารถบริหารจัด      

การกลุ่มองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง 
8.การบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในเขตเทศบาลและใกล้เคียงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน     

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมาย 
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4) ตัวช้ีวัด 
 ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการ
สู่คุณภาพมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ค่านิยม      
ที่เหมาะสม  มีความรู้คู่คุณธรรม  สร้างโอกาสในการเรียนรู้ 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข 

- ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระ 
- จ านวนโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สมศ 
- จ านวนโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมส่งเสริมฯ 

2. พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นและมีคุณภาพ 

-  ร้อยละของผู้จบการศึกษาขั้นสูงสุดของโรงเรียนได้รับ
การศึกษาต่อ 

3. พัฒนาหลักสูตร  สนับสนุนงานวิจั ยด้านการพัฒนา
กระบวนการการจัดการเรียนรู้ให้มีความโดดเด่นทุกกลุ่ม
สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่นสะท้อนเอกลักษณ์ของ
ชุมชนและมีการขยายผล ไปสู่การจัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ 

- มีหลักสูตรท้องถิ่นท่ีทุ่งสงครอบคลุม 6  กลุ่มสาระ 
- จ านวนหน่วยเรียนรู้ที่ เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์ความเป็น       
ทุ่งสงเพ่ิมข้ึน 
- ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านหลักสูตร 
- จ านวนศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียนที่สะท้อนเอกลักษณ์ชุมชน 

4. พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีความพร้อมทุกด้านโดยพัฒนา
ระบบบริหาร  “รีสอร์ทอนุบาล” และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

- จ านวนศูนย์สื่อเรียนรู้ในอนุบาลรีสอร์ทที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ 
- ร้อยละของนักเรียนที่มีอายุ 3-6 ปีที่มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านอยู่
ในระดับด ี
- จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กที่มีอยู่และที่จะสร้างขึ้นใหม่ได้รับการ
พัฒนาให้ได้มาตรฐาน 

5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมี
ความเป็นเลิศ  โดยมุ่ งเน้นการประยุกต์ใช้   เครื่องมือ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ นวัตกรรมสมัยใหม่ ในการจัดการ
เรียนการสอนและการบริหารการศึกษา 

- จ านวนครูที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
- ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาแล้วผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
สมรรถนะครูของทม.ทุ่งสง 

6. พัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้เป็นห้องเรียนเพ่ือเสริมสร้างการ
พัฒนาทักษะ การอ่านการคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และสมถรรนะของผู้เรียน 

- จ านวนห้องเรียนที่กลุ่มสาระได้ด าเนินการผ่านมาตรฐาน 

7 สนับสนุนการกีฬาเพ่ือสุขภาพ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศและสู่
มืออาชีพในระดับสากลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
โรงเรียน  และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านกีฬาให้ได้
มาตรฐาน 
 

- ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ 
เพ่ิมข้ึน 
- ประเภทกีฬาที่เทศบาลเมืองทุ่งสงได้เข้าสู่ความเป็นเลิศ 
- จ านวนครั้งที่ทม.ทุ่งสงได้รับการเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขัน
ระดับประเทศและระดับชาติ 
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กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
-  จ านวนชมรมท่ีมีการรวมตัวด้านกีฬาเพ่ิมข้ึน 
- จ านวนสนามฝึกซ้อมและแข่งขันด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
เพ่ิมข้ึน 
- จ านวนนักกีฬาของทม.ทุ่งสงที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬา
ทีมชาติ 

8 สร้างระบบบริหารจัดการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองทุ่งสงเสริมสร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการของภาคีทุก
ภาคส่วนอย่างมีคุณภาพเป็นระบบและได้มาตรฐาน 
 

 - จ านวนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงที่ผ่านมาตรฐาน 
SBM 
- จ านวนครั้งที่ได้จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพกรรมการศึกษา
ร่วมกับเทศบาลเมืองทุ่งสง 

9 พัฒนาระบบโรงเรียนมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
และมุ่งเน้นความเป็นเลิศในด้านวิชาการและด้านสังคม 
 

- ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบ
ระดับชาติ 
- จ านวนโรงเรียนเกณฑ์มาตรฐาน สมศ 
- จ านวนโรงเรียนเกณฑ์มาตรฐานกรมส่งเสริมฯ 
- ผลคะแนนทดสอบ O-Net  เฉลี่ยทุกโรงเรียนที่มีสิทธิสอบ 

10 น าภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพมาเป็นแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนท้ังในระบบและนอกระบบ
การศึกษา 
 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่  ทม.ทุ่งสง  ให้การส่งเสริม
สนับสนุนด้านประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา 
- จ านวนพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นท่ีจัดตั้งได้ 
- จ านวนโรงเรียนที่ฝึกศิลปะท้องถิ่น 
- จ านวนชุมชนที่มีกลุ่มศิลปะการแสดงประจ าชุมชนและ 
มีรายได้จากการแสดง 
- จ านวนสาขาของภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเทศบาลส่งเสริม 
ให้มีการสืบสาน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้้าท่วมสู่
เมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน 
 

กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการให้
ยั่ งยืนโดยบูรณาการการพัฒนาด้ านกายภาพและด้าน
กระบวนการทางสังคมอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง 
 

- ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมลดลง 
- ร้อยละของทางระบายน้ า(คลองเหมือง คูระบายน้ า ทางน้ า
สาธารณะ)ท่ีได้รับการขุดลอก 

2. สร้างกระบวนการเรียนรู้กฎหมายผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 

- มีผังเมืองรวมเมืองทุ่งสงที่ประกาศใช้บังคับโดยประชาชนมี
ส่วนร่วม 
- จ านวนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงที่มีการจัดท าผัง
ชุมชนที่ได้มาตรฐาน 

3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโครงข่ายถนน  ระบบระบายน้ า 
ไฟฟูาประปา  โทรศัพท์  ให้เพียงพอ และปรับปรุงบ ารุงรักษา
อาคารสถานที่สาธารณะขนส่งที่ทันสมัย ภายใต้กรอบความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน 
 

- จ านวนถนนในเขตเทศบาลที่มีคูระบายน้ าที่ได้มาตรฐาน 
- จ านวนถนนในเขตเทศบาลที่ได้รับการปรับปรุงให้ได้
มาตรฐาน 
- ร้อยละของจ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช้ 
- ร้อยละของถนนสาธารณะที่ได้รับบริการไฟฟูาสาธารณะ
ส่องสว่างทั่วถึง 
- ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้ าประปาสะอาดได้มาตรฐานการ
ประปาส่วนภูมิภาค 
 

4. ปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนที่สวนธารณะ สวนหย่อม และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้สวยงามเป็นระเบียบโดยทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วม 

- ร้อยละของพ้ืนที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม ในเขตเทศบาลที่
ได้รับการปรับปรุงให้สวยงามเป็นระเบียบ  
ได้มาตรฐาน 

5. ปูองกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะอย่างมีส่วน
ร่วม 

- ร้อยละของพ้ืนที่สาธารณะที่ได้รับการคุ้มครองปูองกัน  ไม่มี
การบุกรุก 

6. ปรับปรุงพัฒนาและบริหารจัดการตลาดสด  ตลาดนัด  
ตลาดคนเดิน  ให้สวยงาม สะอาด ถูกหลักสุขาภิบาลโดยการมี
ส่วนร่วม 

 - ร้อยละร้านค้าในตลาด ร้านอาหาร และแผงลอย ที่ขึ้น
ทะเบียนที่ได้มาตรฐาน ฟูด เซพ ตี้ ตามเกณฑ์ 
- รางวัลตลาดสดในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 

7. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม - ร้อยละของพ้ืนที่ในเขตเทศบาลที่ได้รับการส่งเสริม อนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

8. จัดระบบจราจรให้มีระเบียบและสร้างวินัยจราจรแก่
ประชาชน โดยทุกภาคส่วนร่วมแบบบูรณาการ 

-ร้อยละผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรในเขต ทม.ทุ่งสงลดลง 
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กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
9. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้
มีประสิทธิภาพถูกหลักสุขาภิบาล  

- ปริมาณขยะลดลง 50% 
 

10. บริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ
โดยประชาชนมีส่วนร่วมและขยายระบบบ าบัดน้ าเสียให้
ครอบคลุมพ้ืนที่เขตเทศบาล 
 

-  ร้อยละของครัวเรือนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันที่ได้
มาตรฐานในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้น 
- มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของ ทม.ทุ่งสงที่ได้มาตรฐาน 
- ร้อยละของสัดส่วนพ้ืนที่ในเขตทม.ทุ่งสงที่มีระบบบ าบัดน้ า
เสียครอบคลุม 
-  จ านวนแหล่งน้ า คู คลอง มีคุณภาพน้ าเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
 

11. รณรงค์ส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟูาและน้ ามันและ
สนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก 
 

- ปริมาณการใช้ไฟฟูาของเทศบาลลดลง 
- จ านวนประเภทของกิจกรรมด้านพลังงานทางเลือกในเขต
ทม.ทุ่งสงเพ่ิมข้ึน 
 

12. ส่งเสริมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองทุ่งสงสู่เมือง
คาร์บอนต่ า เมืองจักรยาน เมืองรู้สู้ภัยพิบัติ 

- ร้อยละของครัวเรือนที่คัดแยกขยะและน ามาใช้ประโยชน์
ตามหลัก 3R 
- ร้อยละของขยะที่ได้ก าจัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล 
- บุคลากรในสังกัดเทศบาล นักเรียน/ประชาชนในเมือง       
มีการใช้จักรยานในชีวิตประจ าวัน ไม่น้อยกว่า 70 คน 
 - จ านวนครัวเรือนได้รับผลกระทบจากภัยน้ าท่วม 
ลดลง 50% เทียบกับปี 2554 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตท่ีดีกว่า 
 

กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการลงทุนด้านคมนาคมขนส่ง 
รองรับการขยายการลงทุนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมและ
ขยายการจ้างงานในพ้ืนที่ให้สามารถลดต้นทุนและเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขัน 
 

- จ านวนศูนย์กระจายสินค้าที่ได้มาตรฐาน 
- จ านวนแรงงานที่จ้างเพ่ิมทางตรง-ทางอ้อมในศูนย์กระจาย
สินค้า 

2. พัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้จ้างงาน กลุ่ม
อาชีพ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากจน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

- จ านวนกลุ่มอาชีพในเขต ทม.ท่งุสงที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ
และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
- ร้อยละของผู้สนใจได้พัฒนาสร้างอาชีพและเพ่ิมรายได้ 
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กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม และการกีฬา เชื่อมต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงกิจกรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองทุ่ง
สงเชื่อมโยงกับพื้นท่ีใกล้เคียงโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
 

- ร้อยละของรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนของครัวเรือนในเขตเทศบาล 
- ร้อยละของนักท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ิมข้ึน 
- ร้อยละของรายได้จากนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมข้ึน 
- จ านวนชุมชนที่มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เพ่ิมข้ึน 

4. จัดบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและรณรงค์
ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต้อง 
 

- ความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการสุขภาพ 

5. จัดระบบปูองกันอาชญากรรม ยาเสพติด และอบายมุข 
โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
 

- จ านวนกลุ่มเสี่ยง แกนน าและอาสาสมัครได้รับความรู้และ
น าไปสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองและชุมชน 
- ร้อยละของกิจกรรมงานบุญประเพณีที่ปราศจากเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 
 

6. พัฒนาระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ ให้มี

ประสิทธิภาพโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

- ร้อยละของชุมชนมีระบบปูองกันอัคคีภัย                    
 - ร้อยละของอปพร.ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงที่ผ่านการอบรม
ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

7. ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการแก่เด็กและ
เยาวชน  สตรีมีครรภ์ คนชรา ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ         
คนยากจน ให้พอแก่การด ารงชีพและเป็นธรรม 

ร้อยละของคนชราผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนยากจน ที่ได้รับ
เบี้ยยังชีพตามเกณฑ์และได้ลงทะเบียนกับเทศบาล 

  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหาร

จัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ 
กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการและเพ่ือการบริการประชาชนของเทศบาลและ
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสามารถเข้าถึงได้ง่าย
สะดวกในการใช้ประโยชน์ 

- ร้อยละของระบบฐานข้อมูลและ ICT ที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง 
ครอบคลุม ภารกิจของ ทม.ทุ่งสง 
- ร้อยละของผู้มาใช้บริการข้อมูลเวปไซด์ของเทศบาลเพ่ิมขึ้น 
- ร้อยละของข้อร้องเรียนของประชาชนที่เสนอผ่านในเวปไซต์
ได้รับการแก้ไข 
 

2.พัฒนาศักยภาพบุคคลให้มีความรู้และทักษะในการท างาน
เฉพาะด้านและท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามหลัก     
ธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี 

- ร้อยละของบุคลากรของทม.ทุ่งสงที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
เฉพาะด้าน 
- ร้อยละของผู้น าชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและน าความรู้ไปใช้ 
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กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการสื่อสารเพ่ือการพัฒนางาน
และพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ และลดขั้ นตอน
ปฏิบัติงาน 

- ร้อยละของรอบระยะเวลาให้บริการของกระบวนงานของ
เทศบาลเมืองทุ่งสงได้มาตรฐาน 

4. พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาล
โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง 

- จ านวนโครงการที่มีการบูรณาการระหว่างกอง/ฝุายเพิ่มขึ้น 
- ร้อยละของโครงการจากแผนชุมชนที่สภาชุมชนเสนอต่อ
เทศบาลและหน่วยงานภายนอกได้รับอนุมัติเพ่ิมข้ึน 
- ร้อยละของข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขจากเทศบาล 
 

5.เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
ให้ครบถ้วน ทั่วถึง และเป็นธรรม 
 

- ร้อยละของงบประมาณจากการจัดเก็บรายได้ในเขตทม.ทุ่งสง
เพ่ิมข้ึน 

6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารสู่การพัฒนา
เมืองอย่างยั่งยืน 

- ร้อยละโครงการจากแผนชุมชนที่สภาชุมชนเสนอต่อเทศบาล
และหน่วยงานภายนอกได้รับอนุมัติเพ่ิมข้ึน 

7. ปรับปรุงพัฒนาดูแลเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่
ปฏิบัติงาน 

- ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติและผู้รับบริการ 

8. ส่งเสริมองค์กรชุมชน (อบช.) ทุกองค์การบริหารชุมชน/
กลุ่มต่างๆให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอย่างเข็มแข็ง และ
บูรณาการความร่วมมือจากทุก ภาคส่วน 

 

 
5. ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการ 
สู่คุณภาพมาตรฐานสากล 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลฐาน  
(Baseline 

Data) 

ค่าเปูาหมาย 

61 62 63 64 65 

-ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ทุกกลุ่มสาระ 

50% 60% 65% 70% 80% 80% 

 - จ านวนโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
สมศ 

ผ่าน (ประเมิน 
 5 ปี/ครั้ง) 

  ผ่าน   

 - จ านวนโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
กรมส่งเสริมฯ 

6 โรงเรียน 
4 ศูนย ์

6 โรงเรียน 
4 ศูนย ์

6 โรงเรียน 
4 ศูนย ์

6 โรงเรียน 
4 ศูนย ์

ดี 6โรงเรียน 
4 ศูนย ์

6 โรงเรียน 
4 ศูนย ์
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ตัวชี้วัด 
ข้อมูลฐาน  
(Baseline 

Data) 

ค่าเปูาหมาย 

61 62 63 64 65 

-ร้อยละของผู้จบการศึกษาขั้นขอโรงเรียน
ได้รับการศึกษาต่อ 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 - มีหลักสูตรท้องถิ่นที่ครอบคลุม 6  กลุ่ม
สาระ 

6  กลุ่มสาระ 6 กลุ่ม 
สาระ 

6 กลุ่ม 
สาระ 

6 กลุ่ม 
สาระ 

6 กลุ่ม 
สาระ 

6 กลุ่ม 
สาระ 

-จ านวนหน่วยเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
เอกลักษณ์ความเป็นทุ่งสงเพ่ิมขึ้น 

8 8 8 8 8 8 

 - ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านหลักสูตร 100 100 100 100 100 100 
 - จ านวนศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียนที่สะท้อน
เอกลักษณ์ชุมชน 

8 8 8 8 8 8 

 - โรงเรียน"รีสอร์ท"ที่ได้มาตรฐาน ประเมินปี 2558 ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

ผ่านเกณฑ์ 
มาตรฐาน 

ผ่านเกณฑ์ 
มาตรฐาน 

 - จ านวนศูนย์สื่อเรียนรู้ในอนุบาลรีสอร์ท
ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ 

2 2 2 2 2 2 

 - ร้อยละของนักเรียนที่มีอายุ 3-6 ปี     
ที่มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับดี 

80% 80% 80% 90% 95% 95% 

 - จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กท่ีมีอยู่และท่ี 
จะสร้างขึ้นใหม่ได้รับการพัฒนาให้ได้
มาตรฐาน 

4 แห่ง 2 แห่ง 2 แห่ง 4 แห่ง 4 แห่ง 4 แห่ง 

 - จ านวนครูที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 60% 60% 60% 75% 80% 85% 
 - ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาแล้ว
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะครูของ 
ทม.ทุ่งสง 

50% 50% 50% 65% 70% 75% 

-จ านวนห้องเรียนที่กลุ่มสาระได้
ด าเนินการผ่านมาตรฐาน 

8 ห้อง 
8กลุ่มสาระ 

8 ห้อง 
8กลุ่มสาระ 

8 ห้อง 
8กลุ่มสาระ 

8 ห้อง 
8กลุ่มสาระ 

8 ห้อง 
8กลุ่มสาระ 

8 ห้อง 
8กลุ่มสาระ 

 - ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการเข้า 
ร่วมแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ เพ่ิมข้ึน 

30% 40% 40% 50% 70% 70% 

 - ประเภทกีฬาที่เทศบาลเมืองทุ่งสงได้ 
เข้าสู่ความเป็นเลิศ 
 

2 6 8 10 10 10 
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ตัวชี้วัด 
ข้อมูลฐาน  
(Baseline 

Data) 

ค่าเปูาหมาย 

61 62 63 64 65 

 - จ านวนครั้งที่ทม.ทุ่งสงได้รับการเป็น
เจ้าภาพจัดแข่งขันระดับประเทศและ
ระดับชาติ 

3 5 5 5 5 5 

 -  จ านวนชมรมท่ีมีการรวมตัวด้านกีฬา
เพ่ิมข้ึน 

10 15 15 20 20 20 

 - จ านวนสนามฝึกซ้อมและแข่งขัน 
ด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศเพ่ิมข้ึน 

4 4 4 4 4 4 

 - จ านวนนักกีฬาของทม.ทุ่งสงที่ได้รับ 
การคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติ 

2 2 2 2 2 2 

 - จ านวนโรงเรียนในเขตเทศบาล 
เมืองทุ่งสงที่ผ่านมาตรฐาน SBM 

1 3 4 4 4 4 

-จ านวนครั้งที่ได้จัดให้มีการพัฒนา
ศักยภาพกรรมการศึกษาร่วมกับ 
เทศบาลเมืองทุ่งสง 

1 2 2 2 2 2 

–ร้อยละของนักเรียนที่ผ่าน 
เกณฑ์มาตรฐานการทดสอบระดับชาติ 

50.84      

 - จ านวนโรงเรียนเกณฑ์มาตรฐาน สมศ 6 6 6 6 6  
 - จ านวนโรงเรียนเกณฑ ์
มาตรฐาน กรมส่งเสริมฯ 

3.42      

 - ผลคะแนนทดสอบ O-Net  เฉลี่ย 
ทุกโรงเรียนที่มีสิทธิสอบ 

      

 - จ านวนโครงการ/กิจกรรมที ่
ทม.ทุ่งสง  ให้การส่งเสริมสนับสนุน 
ด้านประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา 

1 2 2 2 2 2 

 - จ านวนพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นท่ีจัดตั้งได้ 0 1 1 1 1 1 
 - จ านวนโรงเรียนที่ฝึกศิลปะท้องถิ่น 4 6 6 6 6 6 
 - จ านวนชุมชนที่มีกลุ่มศิลปะการ 
แสดงประจ าชุมชนและมีรายได้จาก 
การแสดง 

1 1 1 1 1 1 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ปูองกันน้ าท่วม        
สู่เมือง น่าอยู่อย่างยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย 

61 62 63 64 65 

- ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ใน 
การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมลดลง 

45ล้าน 60% 55% 50% 50% 50% 

- ร้อยละของทางระบายน้ า(คลอง      
เหมือง คูระบายน้ า ทางน้ าสาธารณะ) 
ที่ได้รับการขุดลอก 

 75% 80% 85% 85% 85% 

- มีผังเมืองรวมเมืองทุ่งสงที่ประกาศ 
ใช้บังคับโดยประชาชนมีส่วนร่วม 

 มี มี มี มี มี 

- จ านวนชุมชนในเขตเทศบาลเมือง 
ทุ่งสงที่มีการจัดท าผังชุมชนที่ได้ 
มาตรฐาน 

 20 
ชุมชน 

20 
ชุมชน 

20 
ชุมชน 

20 
ชุมชน 

20 
ชุมชน 

- จ านวนถนนในเขตเทศบาลที่มีคู 
ระบายน้ าที่ได้มาตรฐาน 

ถนนในเขต
เทศบาล 136 

สาย 

75 80 90 95 95 

- จ านวนถนนในเขตเทศบาลที่ได้รับ      การ
ปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน 

 75 80 90 95 95 

- ร้อยละของจ านวนครัวเรือนที่มี         
ไฟฟูาใช้ 

 100% 100% 100% 100% 100% 

- ร้อยละของถนนสาธารณะที่ได้รับ 
บริการไฟฟูาสาธารณะส่องสว่างทั่วถึง 

 100% 100% 100% 100% 100% 

- ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้ าประปา 
สะอาดได้มาตรฐานการประปาส่วน 
ภูมิภาค 

 96% 97% 98% 98% 98% 

- ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ใน 
การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมลดลง 

 60% 70% 80% 80% 80% 

- ร้อยละของทางระบายน้ า(คลอง 
เหมือง คูระบายน้ า ทางน้ าสาธารณะ) 
ที่ได้รับการขุดลอก 

 75% 80% 85% 85% 85% 
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ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย 

61 62 63 64 65 

- ร้อยละของพ้ืนที่สวนหย่อมในเขต 
เทศบาลที่ได้รับการปรับปรุงให้สวย 
งามเป็นระเบียบได้มาตรฐาน 

๖๐% 85% 90% 100% 100% 100% 

- ร้อยละของพ้ืนที่สาธารณะที่ได้รับ 
การคุ้มครองปูองกัน  ไม่มีการบุกรุก 

 10% 10% 10% 10% 10% 

- ร้อยละร้านค้าในตลาด ร้านอาหาร 
 และแผงลอยที่ขึ้นทะเบียนที่ได้ 
มาตรฐานฟูด เซพตี้ตามเกณฑ์ 

 85% 90% 100% 100% 100% 

- รางวัลตลาดสดในเขตเทศบาล 
เมืองทุ่งสง 

3 ดาว 5 ดาว 5 ดาว 5 ดาว 5 ดาว 5 ดาว 

- ร้อยละของพ้ืนที่ในเขตเทศบาลที่ได้ 
รับการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

มีการอนุรักษ์
ประมาณ 210 ไร่ 

จากทั้งหมด 
4,481.25 ไร่ 

5% 5.50% 6% 6% 6% 

- ร้อยละผู้กระท าผิดกฎหมายจราจร 
ในเขต ทม.ทุ่งสงลดลง 

ผิดกฎจราจร
ประมาณ 
ร้อยละ30 

5% 5% 5% 5% 5% 

- ปริมาณขยะลดลง 50%  40% 45% 50% 50% 50% 

- ร้อยละของครัวเรือนที่มีการติดตั้งบ่อ 
ดักไขมันที่ได้มาตรฐานในเขตเทศบาล 
เพ่ิมข้ึน 

40% 60% 70% 80% 80% 80% 

-มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของทม.ทุ่งสง ที่ได้
มาตรฐาน 

4 แห่ง 7 แห่ง 8 แห่ง 9 แห่ง 9 แห่ง 9 แห่ง 

- ร้อยละของสัดส่วนพื้นที่ในเขต 
ทม.ทุ่งสงที่มีระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ครอบคลุม 

50% 50% 50% 50% 50% 50% 

- จ านวนแหล่งน้ า คู คลองมีคุณภาพ 
น้ าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

4 แห่ง 4 แห่ง 4 แห่ง 4 แห่ง 4 แห่ง 4 แห่ง 
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ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย 

61 62 63 64 65 

- ปริมาณการใช้ไฟฟูาของเทศบาล 
ลดลง 

 5% 6% 10% 10% 10% 

- จ านวนประเภทของกิจกรรมด้าน 
พลังงานทางเลือกในเขตทม.ทุ่งสง 
เพ่ิมข้ึน 

 4 ประเภท 4 ประเภท 4 ประเภท 4 ประเภท 4 ประเภท 

- ร้อยละของครัวเรือนที่คัดแยกขยะ 
และน ามาใช้ประโยชน์ตามหลัก 3R 

30% 40% 50% 60% 60% 60% 

- ร้อยละของขยะที่ได้ก าจัดที่ถูกหลัก 
สุขาภิบาล 

 70% 80% 90% 90% 90% 

- บุคลากรในสังกัดเทศบาล นักเรียน/
ประชาชนในเมือง มีการใช้จักรยาน 
ในชีวิตประจ าวัน ไม่น้อยกว่า 70 คน 

      

- จ านวนครัวเรือนได้รับผลกระทบ 
จากภัยน้ าท่วม 

      

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย 

61 62 63 64 65 

 - จ านวนศูนย์กระจายสินค้าที่ได้
มาตรฐาน 

1 1 1 1 1 1 

 - จ านวนแรงงานที่จ้างเพ่ิมทางตรง 
-ทางอ้อมในศูนย์กระจายสินค้า 

 40 50 60 60 60 

 - จ านวนกลุ่มอาชีพในเขตทม.ทุ่งสง
ที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพและมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

6 กลุ่ม 12 กลุ่ม 12 กลุ่ม 12 กลุ่ม 12 กลุ่ม 12 กลุ่ม 

 - ร้อยละของผู้สนใจได้พัฒนาทักษะ
ฝีมือแรงงานและมีงานท า 

 30% 40% 50% 50% 50% 
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ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย 

61 62 63 64 65 

 - ร้อยละของรายได้ที่เพ่ิมขึ้นของ
ครัวเรือนในเขตเทศบาล 

5% 6% 7% 7% 7% 7% 

 - ร้อยละของนักท่องเที่ยวในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ิมข้ึน 

ไม่มีฐาน      

 - ร้อยละของรายได้จากนักท่องเที่ยว
ที่เพ่ิมข้ึน 

ไม่มีฐาน 6% 7% 7% 7% 7% 

 - จ านวนชุมชนที่มีกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพ่ิมข้ึน 

 3 4 5 5 5 

 - ความพึงพอใจของประชาชนที่มา
รับบริการสุขภาพ 

80% 88% 89% 90% 90% 90% 

 - จ านวนผู้ติดยาและผู้เสพยาได้รับ
การบ าบัดและฝึกอาชีพ 

ปี58=20คน 
ปี59=19คน 

100% 100% 100% 100% 100% 

 - ร้อยละของกิจกรรมงานบุญ
ประ เพณีที่ ป ร าศจาก เค รื่ อ ง ดื่ ม
แอลกอฮอล์ 

60% 100% 100% 100% 100% 100% 

 - ร้อยละของจ านวนครั้งในการเกิด
อัคคีภัยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
ลดลง 

2 ครั้ง 100% 100% 100% 100% 100% 

 - ร้อยละของอปพร.ในเขตเทศบาล
เ มื อ ง ทุ่ ง ส ง ที่ ผ่ า น ก า ร อบ ร ม ไ ด้
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

1.1% 1.60% 1.80% 2.00% 2.00% 2.00% 

-ร้อยละของคนชราผู้ด้อยโอกาส      
คนพิการ คนยากจน ที่ได้รับเบี้ยยัง
ชีพตามเกณฑ์และได้ลงทะเบียนกับ
เทศบาล 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการ
ที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ 

 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย 

61 62 63 64 65 

 - ร้อยละของระบบฐานข้อมูลและ 
ICT ที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง 
ครอบคลุมภารกิจของทม.ทุ่งสง 

70% 95% 95% 95% 95% 95% 

 - ร้อยละของผู้มาใช้บริการข้อมูล 
เวปไซด์ของเทศบาลเพิ่มข้ึน 

70% 80% 85% 90% 95%  

 - ร้อยละของข้อร้องเรียนของ 
ประชาชนที่เสนอผ่านในเวปไซต์ 
ได้รับการแก้ไข 

70% 95% 95% 100% 100% 100% 

 - ร้อยละของบุคลากรของทม.ทุ่งสงที่ 
ได้รับการพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน 

60% 80% 90% 100% 100% 100% 

 - ร้อยละของผู้น าชุมชนที่ได้ 
รับการพัฒนาและน าความรู้ไปใช้ 

70% 90% 100% 100% 100% 100% 

 - ร้อยละของรอบระยะเวลาให้ 
บริการของกระบวนงานของเทศบาล 
เมืองทุ่งสงได้มาตรฐาน 

60% 80% 90% 100% 100% 100% 

-จ านวนโครงการที่มีการบูรณาการ 
ระหว่างกอง/ฝุายเพ่ิมข้ึน 

10 โครงการ 14 
โครงการ 

16 
โครงการ 

18 
โครงการ 

18 
โครงการ 

18โครงการ 

 - ร้อยละของโครงการจากแผนชุมชน 
ที่สภาชุมชนเสนอต่อเทศบาลและ
หน่วยงานภายนอกได้รับอนุมัติ 
เพ่ิมข้ึน 

30% 45% 45% 45% 50% 50% 

 - ร้อยละของข้อร้องเรียนได้รับการ 
แก้ไขจากเทศบาล 

80% 90% 95% 100% 100% 100% 

 - ร้อยละของงบประมาณจากการจัด 
เก็บรายได้ในเขตทม.ทุ่งสงเพิ่มขึ้น 
 

เพ่ิมข้ึน 5% 6% 6% 6% 6% 6% 
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ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย 

61 62 63 64 65 

  - ร้อยละโครงการจากแผนชุมชนที่ 
สภาชุมชนเสนอต่อเทศบาลและหน่วย 
งานภายนอกได้รับอนุมัติเพ่ิมข้ึน 

34 38 40 42 42 42 

 - ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติและ
ผู้รับบริการ 

85 95 95 95 95 95 

 
6) วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “ทุ่งสง  เมืองแห่งการเรียนรู้” 
เมืองชุมทางน่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็ง  ผาสุกอย่างยั่งยืน” 

 
ค้านิยามวิสัยทัศน์ 

ค้าจากวิสัยทัศน์ หมายถึง 
ทุ่งสงเมืองแห่งการเรียนรู้ 
เมืองชุมทางน่าอยู่  
สู่ชุมชนเข้มแข็ง   
ผาสุกอย่างย่ังยืน 

 

การที่เทศบาลเมืองทุ่งสงจะบรรลุวิสัยทัศน์ “ทุ่งสงเมืองแห่งการเรียนรู้   เมืองชุมทาง
น่าอยู่   สู่ชุมชนเข้มแข็ง ผาสุกอย่างยั่งยืน”  ได้นั้นทุ่งสงจะต้องเป็นเมืองที่มีลักษณะ 
ดังนี้ 
เมืองแห่งการเรียนรู้ ดังนี้ 

 คนทุกวัยได้รับการศึกษาในระบบและนอกระบบ 
เมืองชุมทางน่าอยู่ ประกอบด้วย 

 การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมโดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปใน
ทิศทางท่ีก าหนดและมีการจัดท าผังและแผนชุมชน   

 โครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน 

  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการจัดการภัยพิบัติสาธารณภัยและ
การปูองกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 ทรัพยากรธรรมชาติในเมืองได้รับการดูแลรักษาให้คงไว้ซึ่งระบบนิเวศท่ีดี 

 พ้ืนที่สี เขียวและภูมิทัศน์เมืองได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมมีการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวิต       ปรับภูมิทัศน์เมืองให้มีความสวยงามและสอดคล้องกับสภาพ
เมือง 

 ประชาชนมีวิถีการใช้ชีวิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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ค้าจากวิสัยทัศน์ หมายถึง 
เมืองที่ประชาชนมีความเข้มแข็ง ผาสุกอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 

 คนมีสุขภาพดี มีการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของคนในเมืองและดูแลสุขภาพ
อนามัยของผู้บริโภค 

 ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางสังคม
เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

 เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการพิทักษ์สิทธิ 

 ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานให้ด ารงไว้ 
ผาสุกอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย  4 สุข 
     สุขที่ 1 บ้านเมืองสะอาด 
     สุขที่ 2 ชีวิตปลอดภัย 
     สุขที่ 3  เศรษฐกิจมั่งคั่ง 
     สุขที่ 4  การบริหารยั่งยืน    
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ยทุธศาสตร์

จ านวน/โครงการ

ตามแผนพัฒนา

ทอ้งถ่ินสี่ปี

 (พ.ศ.2561-2564)

จ านวนโครงการตาม

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี

 (พ.ศ.2561-2564)

ที่น ามาท าแผนด าเนินงาน

สดัสว่นของโครงการตาม

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี

 (พ.ศ.2561-2564)

ที่น ามาท าแผนด าเนินงาน 

คิดเปน็ร้อยละ

จ านวน/โครงการตาม

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี

(พ.ศ.2561-2564)

ที่ด าเนินการเสร็จ

สดัสว่นของโครงการตาม

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี

 (พ.ศ.2561-2564)

ที่ด าเนินการเสร็จ 

คิดเปน็ร้อยละ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  

ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบ

บูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
100 35 35.00 32 32.00

ยุทธศาสตร์ที่  2  ร่วมกันจัดวางผังเมืองพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ป้องกัน

น้้าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
89 30 33.71 22 24.72

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 50 29 58.00 20 40.00

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปรับปรุงและพัฒนาการ

บริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กร

ชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วน

ร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปล่ียนแปลงสู่

เทศบาลอัจฉริยะ

46 34 73.92 29 63.05

รวม 285 128 44.92 103 36.15
จากตารางที่ 1   อภปิรายผลการน้าแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  (พ.ศ.2561-2564)  ไปด้าเนินการจริง

สรปุรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าป ี2561 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตารางที่ 1  ตารางแสดงการน าโครงการตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ีไปด าเนินการจรงิ ในปงีบประมาณ 2561

                   โครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)  ซ่ึงในปีงบประมาณ 2561  มีจ้านวนรวมทั้งส้ิน 285 โครงการ เทศบาลได้ด้าเนินการน้าโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี มาจัดท้าแผนด้าเนินงาน

ประจ้าปี 2561 จ้านวน 128 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.92 และสามารถด้าเนินการให้แล้วเสร็จ ทันภายในปีงบประมาณ 2561 มีจ้านวนรวมทั้งส้ิน 103 โครงการ สัดส่วนของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)  ที่

ด้าเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 36.15

 1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น  
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี 2561
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ต ัง้ไว ้

งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

1 โครงการเพิ่มศกัยภาพใหแ้ก่นกัเรียนดา้นภาษาองักฤษหอ้งเรียนพเิศษหลกัสูตรสองภาษา(English Program) EP (งบเทศบาล) 1,227,600 937,580.65           ด าเนินการแลว้เสร็จ

2 โครงการจดัท าศูนยก์ารเรียนรูเ้ฉลมิพระเกียรตสิถานศึกษาในสงักดั อปท. (งบเทศบาล) 250,000 250,000              ด าเนินการแลว้เสร็จ

3 โครงการจา้งพฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษาอเิลก็ทรอนิกสข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นเพื่อเขา้สู่ประเทศไทย 4.0 (งบเทศบาล)

(งบอุดหนุนท ัว่ไป)

900,000  - ไม่ไดด้  าเนินการ ไม่ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณ

4 โครงการพฒันา/ปรบัปรุงหอ้งสมดุโรงเรียน (งบอุดหนุนท ัว่ไป) 600,000 599,999              ด าเนินการแลว้เสร็จ

5 โครงการอาหารเสริมนม (งบอุดหนุนท ัว่ไป) 15,735,000 6,112,835.28         ด าเนินการแลว้เสร็จ

(งบอุดหนุนท ัว่ไป) 190,000 188,700

 - งานระดบัก่อนวยัเรยีนฯ 175,000               173,700 

 - งานระดบัมธัยมฯ 15,000                 15,000 

โครงการส่งเสริมทกัษะทางวชิาการ             2,150,000             1,658,491 ด าเนินการแลว้เสร็จ

7.1  กิจกรรมส่งนกัเรียนเขา้ร่วมจดันิทรรศการและแข่งขนัทกัษะทางวชิาการท ัง้ภายในและภายนอกหน่วยงาน               800,000            613,490.70 ด าเนินการแลว้เสร็จ

7.2 กิจกรรมจดัแข่งขนัคนเก่งโรงเรียนสงักดัเทศบาล                 50,000                 49,000 ด าเนินการแลว้เสร็จ

7.3  กิจกรรมสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)ในสถานศึกษา             1,300,000               996,000 ด าเนินการแลว้เสร็จ

(งบเทศบาล)

(งบอุดหนุนท ัว่ไป)

              500,000                      -   

 - งานระดบัก่อนวยัเรยีนฯ               400,000                      -   

 - งานระดบัมธัยมฯ               100,000                      -   

(งบอุดหนุนท ัว่ไป) 300,000  - 

 - งานระดบัก่อนวยัเรยีนฯ 250,000  - 

 - งานระดบัมธัยมฯ 50,000  - 

10 โครงการอาหารกลางวนั (งบอุดหนุนท ัว่ไป) 15,735,000 15,200,330           ด าเนินการแลว้เสร็จ

โครงการรณรงคเ์พื่อป้องกนัยาเสพตดิในสถานศึกษา ด าเนินการแลว้เสร็จ

ไม่ไดด้  าเนินการเน่ืองจากไม่ไดร้บัการจดัสรร

งบประมาณเงนิอุดหนุน

7 (งบเทศบาล)

โครงการส่งเสริมการจดักระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง สถานศึกษา

พอเพยีง สู่ ศูนยก์ารเรียนรูต้ามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

9 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรกัการอ่านในสถานศึกษาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ไม่ไดด้  าเนินการ

ไม่ไดด้  าเนินการ ไม่ไดด้  าเนินการเน่ืองจากไม่ไดร้บัการจดัสรร

งบประมาณเงนิอุดหนุน

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาสี่ปี ตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2561 

(ภารกิจกองการศึกษา)

กลยุทธท์ี่  1 พฒันาผูเ้รียนใหมี้การปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมที่เหมาะสม มีความรูคู้่คุณธรรม  สรา้งโอกาสในการเรียนรู ้ตามเกณฑม์าตรฐาน และสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสงัคมอย่างมีความสุข

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พฒันาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสูคุ่ณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า

6

8

1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ไดร้บัและการเบิกจา่ยงบประมาณ  
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี 2561
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ต ัง้ไว ้

งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

(งบอุดหนุนท ัว่ไป) 100,800 97,340 ด าเนินการแลว้เสร็จ

 - งานระดบัก่อนวยัเรยีนฯ 84,000 81,340.00            ด าเนินการแลว้เสร็จ

 - งานระดบัมธัยมฯ 16,800 16,000                ด าเนินการแลว้เสร็จ

12 โครงการส่งเสริมการรกัการอ่าน (งบอุดหนุนท ัว่ไป) 98,000  - ด าเนินการแลว้เสร็จ ด าเนินการแต่ไม่ใชง้บประมาณ

13 โครงการจา้งเหมาครูสอนเพิ่มประสทิธิภาพครูปฏบิตัิ (งบเทศบาล) 5,990,400 5,990,400            ด าเนินการแลว้เสร็จ

14 โครงการจา้งเหมาเพิ่มประสทิธิภาพ จา้งเหมาขบัรถบสัหมายเลขทะเบยีน 40-0308 นศ โรงเรียนรีสอรท์อนุบาล (งบเทศบาล) 93,600 93,600                ด าเนินการแลว้เสร็จ

15 โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการด าเนินงานกองการศึกษา (งบเทศบาล) 93,600 93,600                ด าเนินการแลว้เสร็จ

16 โครงการจดักิจกรรม 1 นกัเรียน 1 ดนตรี 1 กีฬา (งบเทศบาล) 192,600 179,600              ด าเนินการแลว้เสร็จ

44,156,600 2,724,129.70

 -  -  -  -  -  - 

1 โครงการปรบัปรุงและพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา (เงนิอุดหนุนท ัว่ไป) 120,000 108,663              ด าเนินการแลว้เสร็จ

120,000 108,663

โครงการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.1 กิจกรรมปฐมนิเทศและอบรม "ศาสตรพ์ระกษตัริย"์ ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.2 กิจกรรมตดิตามประเมนิผลการเรียนการสอนบริหารธุรกิจไปใชใ้นโรงเรียนสงักดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง ด าเนินการแลว้เสร็จ

2 โครงการอบรมเชิงปฏบิตักิารและทศันศึกษาดูงาน (งบเทศบาล) 482,000              473,700              ด าเนินการแลว้เสร็จ

832,000              760,010               

11 โครงการอนิเตอรเ์น็ตโรงเรียน

กลยุทธท์ี่  4  พฒันาเด็กก่อนวยัเรียนใหมี้ความพรอ้มทกุดา้นโดยจดัต ัง้โรงเรียนและพฒันาระบบบริหารจดัการ "รีสอรท์อนุบาล"  และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

รวม

รวม

รวม

กลยุทธท์ี่  5  พฒันาครูตน้แบบและบคุลากรทางการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานและมีความเป็นเลิศ โดยมุ่งเนน้การประยุกตใ์ช ้เครือ่งมือเทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรมสมยัใหม่ ในการจดัการการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา

1 350,000              286,310               

กลยุทธท์ี่ 3  พฒันาหลกัสูตร สนับสนุนงานวิจยัดา้นการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรูใ้หมี้ความโดดเด่นทกุลุม่สาระสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถิ่นสะทอ้นเอกลกัษณ์ของชุมชนและมีการขยายผล ไปสูก่ารจดัการเรียนรูอ้ย่างเป็นระบบ

รวม

กลยุทธท์ี่  2  สรา้งกระบวนการเรียนรูก้ฎหมายผงัเมืองรวมเมืองทุ่งสง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิ        

(เงนิอุดหนุนท ัว่ไป)
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี 2561
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ต ัง้ไว ้

งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

1 โครงการพฒันาแหล่งเรียนรูข้องโรงเรียน (เงนิเทศบาล) 300,000              299,770               

 - งานระดบัก่อนวยัเรยีนฯ 250,000              249,770              

 - งานระดบัมธัยมฯ 50,000                50,000                

300,000              349,770               

1 โครงการส่งนกักีฬา-กรีฑาเขา้ร่วมแข่งขนักบัหน่วยงานอืน่      (งบเทศบาล) 90,000                52,840                ด าเนินการแลว้เสร็จ

2 โครงการจดัส่งนกักีฬาเขา้ร่วมแข่งขนักีฬานกัเรียนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่งประเทศไทย (งบเทศบาล) 1,749,200            1,492,905.97 ด าเนินการแลว้เสร็จ

3 โครงการจดัการแข่งขนักีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน (งบเทศบาล) 260,000              239,350              ด าเนินการแลว้เสร็จ

4 โครงการจดัการแข่งขนักีฬาร่วมกบัหน่วยงานหรือองคก์รอืน่ (งบเทศบาล) 300,000              78,057                ด าเนินการแลว้เสร็จ

5 โครงการจดัสอนหลกัสูตรพเิศษดา้นกีฬา  (งบเทศบาล) 4,630,000            4,223,795            ด าเนินการแลว้เสร็จ

7,029,200            6,086,948            

1 โครงการนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสงักดัเทศบาล (งบเทศบาล) 30,000 30,000                ด าเนินการแลว้เสร็จ

2 โครงการเขา้ค่ายวชิาการของนกัเรียนโรงเรียนสงักดัเทศบาล (งบเทศบาล) 100,000 100,000              ด าเนินการแลว้เสร็จ

3 โครงการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  โรงเรียนสงักดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง (งบเทศบาล) 5,000                 4,900                 ด าเนินการแลว้เสร็จ

4 โครงการประกวดสื่อการเรียนการสอนของครูโรงเรียนสงักดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง (งบเทศบาล) 50,000 50,000                ด าเนินการแลว้เสร็จ

5 โครงการพฒันาการจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (SBMLD) (งบอุดหนุนท ัว่ไป) 750,000  - ด าเนินการแลว้เสร็จ

6 โครงการส่งเสริมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่จดัท าแผนพฒันาการศึกษาดเีด่น (งบอุดหนุนท ัว่ไป) 100,000  - ด าเนินการแลว้เสร็จ

กลยุทธท์ี่  8  สรา้งระบบบริหารจดัการของโรงเรียนในสงักดัเทศบาลเมืองทุ่งสงเสริมสรา้งการมีส่วนร่วมบริหารจดัการของทกุภาคีทกุภาคส่วนอย่างมีคุณภาพเป็นระบบและไดม้าตรฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

กลยุทธท์ี่  6 พฒันาศูนยเ์รียนรูใ้หเ้ป็นหอ้งเรียนตน้แบบเพื่อเสริมสรา้งการพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะหแ์ละคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนทัง้ 5 ดา้น

รวม

รวม

กลยุทธท์ี่  7 สนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพ พฒันาสูค่วามเป็นเลิศและสูมื่ออาชีพในระดบัสากลและพฒันาระบบการบริหารจดัการโรงเรียน และระบบโครงสรา้งพื้นฐานดา้นกีฬาใหไ้ดม้าตรฐาน

ด าเนินการแลว้เสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี 2561
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ต ัง้ไว ้

งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

7 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายบริหารสถานศึกษา (งบอุดหนุนท ัว่ไป) 22,741,216 22,285,483

ระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 12,904,716 12,823,198

 - ค่าจดัการเรียนการสอน 6,241,000             6,197,992 

 - ค่าอุปกรณ์การเรียน 1,173,000             1,158,990 

 - ค่าเครือ่งแบบนกัเรียน 1,162,200             1,151,638 

 - ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 1,570,200             1,556,512 

 - ค่าปจัจยัพื้นฐานส าหรบันกัเรียนยากจน 323,000               323,000 

 - ค่าหนงัสอืเรียน 2,435,316             2,435,066 

ระดบัมธัยมศึกษา 9,530,500 9,186,885

 - ค่าจดัการเรียนการสอน 5,167,500             5,052,051 

 - ค่าอุปกรณ์การเรียน 586,000               567,370 

 - ค่าเครือ่งแบบนกัเรียน 629,500               605,892 

 - ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 1,224,900             1,189,378 

 - ค่าปจัจยัพื้นฐานส าหรบันกัเรียนยากจน 672,000               570,000 

 - ค่าหนงัสอืเรียน 1,250,600             1,202,194 

ไม่ก าหนดระดบัการศึกษา 306,000               275,400 

 - ค่าจดัการเรียนการสอน 306,000               275,400 

23,676,216           22,470,383           

1 โครงการสอนภาษาไทยระดบัมธัยม (งบเทศบาล)               100,000 99,735                ด าเนินการแลว้เสร็จ

              100,000                 99,735 

ด าเนินการแลว้เสร็จ

รวม

กลยุทธท์ี่ 9  พฒันาระบบโรงเรียนมธัยมศึกษาใหมี้คุณภาพไดม้าตรฐานและมุ่งเนน้ความเป็นเลิศในดา้นวิชาการและดา้นสงัคม

รวม
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี 2561
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ต ัง้ไว ้

งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

โครงการส่งเสริมภูมปิญัญาทอ้งถิ่น  ศิลปะ วฒันธรรม  ประเพณีและวชิาชีพ (งบเทศบาล) 1,495,000 469,823 ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.1 กิจกรรมประเพณีชกัพระ 125,000 27,700 ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.2 กิจกรรจดังานประเพณีลอยกระทง 220,000 38,092 ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.3 กิจกรรมจดังาน 5 ธนัวามหาราช 180,000 -                    ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.4 กิจกรรมจดังานวนัแม่แห่งชาติ 300,000 196,680              ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.5 กิจกรรมประเพณีวนัขี้นปีใหม่ 25,000 22,630 ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.6 กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ 400,000 14,000                ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.7 กิจกรรมเทศบาลเดอืนสบิ 5,000 -                    ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.8 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ้น 80,000 71,875                ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.9 กิจกรรมวนัเขา้พรรษา 5,000 -                    ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.10 กิจกรรมวนัส าคญัทางศาสนา 5,000 4,000                 ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.11 กิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ 100,000 53,770 ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.12 กิจกรรมฝึกอบรมผูน้ าทางศาสนพธิี 50,000 45,076                ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.13 กิจกรรมงานทอดกฐนิสามคัคี  - -                    ด าเนินการแลว้เสร็จ

2 โครงการพพิธิภณัฑท์อ้งถิ่นชุมทางประวตัศิาสตรเ์มอืงทุ่งสง (งบเทศบาล) 440,000 369,738.10           ด าเนินการแลว้เสร็จ

1,935,000.00 839,561.10

78,149,016.00 33,439,199.77

รวม

รวมทัง้ยุทธศาสตร ์

กลยุทธท์ี่  10 น าภูมิปญัญาทอ้งถิ่น ศิลปะ วฒันธรรม อาชีพมาเป็นแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตของคนทัง้ในระบบและนอกระบบการศึกษา

1
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี 2561
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ต ัง้ไว ้

งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

1 โครงการจา้งทีป่รกึษาศึกษานิเวศวทิยาและความหลากหลายของปลาและสตัวไ์มม่กีระดูกสนัหลงัขนาดใหญ่ 

คลองทา่โหลน คลองทา่เลา และคลองตม

(งบเทศบาล)              300,000              120,000 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ สญัญาสิ้นสุด 6 ธนัวาคม 2561

2 โครงการจา้งทีป่รกึษานิเวศวทิยาและความหลากหลายของสาหร่ายน า้จดืขนาดใหญ่ในคลองทา่แพ 

คลองตม คลองทา่โหลน และคลองทา่เลา

(งบเทศบาล)              240,000                96,000 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ สญัญาสิ้นสุด 6 ธนัวาคม 2561

3 โครงารจา้งทีป่รกึษาศึกษา ส ารวจและประเมนิศกัยภาพของไมย้นืตน้และพชืพรรณรมิคลองในเขตเทศบาลเมอืง

ทุง่สง

(งบเทศบาล)              362,200              144,800 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ สญัญาสิ้นสุด 6 ธนัวาคม 256

โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มป้องกนัแกไ้ขปญัหาอทุกภยั แบบบูรณาการ (งบเทศบาล)            2,500,000            2,000,000 

ดา้นกายภาพ

  - กจิกรรมจา้งเหมาเรอืนจ าทุง่สงด าเนินการขดุลอก คู คลอง ทอ่ระบายน า้ในเขตเทศบาลเมอืงทุง่สง

(งบเทศบาล)            2,500,000 2,000,000

           3,402,200            2,360,800 

1 โครงการจดัท าผงัและแผนชมุชนแบบมส่ีวนร่วม (งบเทศบาล) 50,000 ด าเนินการแลว้เสร็จ ด าเนินการแต่ไมใ่ชง้บประมาณ

50,000

1 โครงการกอ่สรา้ง ปรบัปรุง ซ่อมแซมทอ่ระบายน ้า 5,906,100            3,845,869            ด าเนินการแลว้เสรจ็

1.1 ก่อสรา้งทอ่ระบายน า้ คสล.(ดา้นบนรางว)ี พรอ้มบอ่พกัและพื้นทาง คสล.ซอยอทุศิเทศบาลแยกถนนศิลป

นุสรณ์

(งบเทศบาล) 167,200             164,228             ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.2 ก่อสนา้งทอ่ระบายน า้ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 0.60 เมตร (ดา้นบนรางว)ีพรอ้มบอ่พกัถนนยทุธศาสตร ์ซอย 

21 (ช่วงหมูบ่า้นณรงคท์อง)

(งบเทศบาล) 2,166,700           1,540,000           อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ก่อหน้ีผูกพนังบประมาณปี 2562 จ านวน 

3,000,000 บาท

1.3 ก่อสรา้งถนน คสล. และทอ่ระบายน า้พรอ้มบอ่พกั (ดา้นบนเป็นรางว)ี ถนนบา้นในหวงั ซอย 2 (งบเทศบาล) 1,097,100           890,000             อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ก่อหน้ีผูกพนังบประมาณรายจ่ายเกนิกวา่

หน่ึงปีงบประมาณ (พ.ศ.2562)จ านวน

1,000,000บาท

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาสี่ปี ตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2561

ยทุธศาสตรท์ี่  2  รว่มกนัจดัวางผงัเมืองพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน รกัษาสิ่งแวดลอ้ม ป้องกนัน ้าทว่ม สูเ่มืองน่าอยู่อย่างย ัง่ยืน

(ภารกจิกองช่างสขุาภบิาล กองช่าง  กองคลงั  ส านกัปลดัเทศบาล กองสาธารณสขุ )

กลยทุธท์ี่ 1 บูรณาการความรว่มมือทกุภาคสว่นอย่างมีคณุภาพในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาอทุกภยัเมืองทุง่สงแบบบูรณาการใหย้ ัง่ยืนโดยบูรณาการการพฒันาดา้นกายภาพและดา้นกระบวนการทางสงัคมอย่างเช่ือมโยงและตอ่เน่ือง

กลยทุธท์ี่ 2  สรา้งกระบวนการเรยีนรูก้ฎหมายผงัเมืองรวมเมืองทุง่สงและสง่เสรมิการมีสว่นรว่มในการปฏบิตัิ

กลยทุธท์ี่  3 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานโครงข่ายถนน  ระบบระบายน ้า ไฟฟ้า ประปา  โทรศพัท ์ใหเ้พยีงพอ และปรบัปรุงบ ารุงรกัษาอาคารสถานที่สาธารณะ

รวม

4 ด าเนินการแลว้เสร็จ

รวม
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1.4 ก่อสรา้งทอ่เหลีย่มระบายน า้ถนนยทุธศาสตร์ (งบเทศบาล) 279,700             265,000.00          ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.5 ก่อสรา้งระบบระบายน า้ภายในวดัชยัชมุพล (งบเทศบาล) 1,195,400           -                   อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

1.6 ก่อสรา้งลานคอนกรตีและระบบระบายน า้ภายในวดัชยัชมุพล (งบเทศบาล) 1,000,000           986,640.62          ด าเนินการแลว้เสร็จ

2 โครงการกอ่สรา้งเข่ือน , เข่ือนก ัน้น ้าและฝายก ัน้น ้า (งบเทศบาล) 1,368,300            682,500              ด าเนินการแลว้เสรจ็

2.1 ก่อสรา้งทางเดนิ และผนงัก ัน้ดนิ คส.ล.ล าเหมอืงสาธารณประโยชน ์ถนนส าโรง (โคกทราย ซอย 6) (งบเทศบาล) 368,300             317,500             ด าเนินการแลว้เสร็จ

2.2 ก่อสรา้งทางเดนิและผนงัก ัน้ดนิ คสล.ล าเหมอืงสาธารณะประโยชน ์(ตัง้แต่ถนนยทุธศาสตร ์ซอย12 ไปทาง

ทศิเหนือ)

(งบเทศบาล) 1,000,000           365,000             ด าเนินการแลว้เสร็จ

3
โครงการกอ่สรา้งถนน/ถนนและทอ่ระบายน ้า/ปรบัปรุงผิวจราจร (งบเทศบาล) 14,130,700          9,548,169            ด าเนินการแลว้เสรจ็

3.1 ก่อสรา้งทอ่ระบายน า้ (ดา้นบนเป็นรางว)ี พรอ้มบอ่พกั ถนนทา่แพเหนือ (ต่อจากเดมิ-สุดเขตเทศบาล) (งบเทศบาล) 1,111,000           790,000.00          ด าเนินการแลว้เสร็จ

3.2 ก่อสรา้งถนน คสล.และทอ่ระบายน า้พรอ้มบอ่พกั (ดา้นบนเป็นรางว)ี ถนนประชาอทุศิ ซอย 6 (ตดิกบั

โรงเรยีนเจรญิวยั)

(งบเทศบาล) 1,350,400           1,012,600.00        ด าเนินการแลว้เสร็จ

3.3 ก่อสรา้งถนน คสล. พรอ้มทอ่ระบายน า้และรางว ีถนนเสรมิชาต ิซอย 3 (งบเทศบาล) 1,504,000           -                   อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

3.4 ก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์กิคอนกรตี ถนนทา่แพเหนือ ซอย 8 (งบเทศบาล) 480,000             480,000             ด าเนินการแลว้เสร็จ

3.5 ก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์กิคอนกรตี พรอ้มทอ่ระบายน า้ คสล.เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 0.60 เมตร (ดา้นบนเป็นราง

ว)ี พรอ้มบอ่พกัถนนทา่แพเหนือ (ภายในหมูบ่า้นแมถ่าวร)

(งบเทศบาล) 362,700             337,300.00          ด าเนินการแลว้เสร็จ

3.6 ก่อสรา้งถนน คสล.และทอ่ระบายน า้ คสล. (ดา้นบนเป็นรางว)ี พรอ้มบอ่พกั ถนนพฒันาการ ซอย 3 (งบเทศบาล) 1,112,000           954,269.49          ด าเนินการแลว้เสร็จ

3.7 ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็และทอ่ระบายน า้ ค.ส.ล. (ดา้นบนเป็นรางว)ี พรอ้มบอ่พกัถนนหมูบ่า้น

พฒันา (หนา้ศาลเจา้ซ  าปอกง)

(งบเทศบาล) 624,000             624,000.00          ด าเนินการแลว้เสร็จ

3.8 ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็, ทอ่ระบายน า้ ค.ส.ล. (ดา้นบนเป็นรางว)ี พรอ้มบอ่พกัและสะพาน ค.ส.ล. 

ซอยร่วมใจ

(งบเทศบาล) 2,280,600           1,850,000.00        อยูร่ะหวา่งด าเนินการ อยูร่ะหวา่งด าเนินงานงบประมาณ 2561 

งบประมาณ 2,280,600 บาท ก่อหน้ีผูกพนั 

2562 งบประมาณ 3,000,000 บาท

3.9 ก่อสรา้งผวิจราจรแอสฟลัทต์กิคอนกรตี ถนนยทุธศาสตร ์ซอย 12 (งบเทศบาล) 1,853,000           1,220,000.00        ด าเนินการแลว้เสร็จ

3.10 ก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์กิคอนกรตี ถนนทา่แพใต ้(จากทางรถไฟสายใต-้ทางหลวงหมายเลข 41) (งบเทศบาล) 2,859,000           2,280,000           ด าเนินการแลว้เสร็จ ด าเนินการแลว้เสร็จ ใชง้บเงนิรางวลัปี 2559

3.11 ก่อสรา้งถนน คสล.และทอ่ระบายน า้พรอ้มบอ่พกั (ดา้นบนรางว)ี ถนนยทุธศาสตร ์ซอย 11 (งบเทศบาล) 594,000             -                   ไมไ่ดด้  าเนินการ ไมไ่ดด้  าเนินการยกเลกิเน่ืองจากมปีญัหา

พื้นทีก่่อสรา้งกบัเอกชนเทศบาลไมส่ามารถ

ส่งมอบพื้นทีก่่อสรา้งใหก้บัผูร้บัจา้งได ้
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4 โครงการกอ่สรา้ง/ปรบัปรุง อาคารสถานที่ (งบเทศบาล) 61,239,399          37,898,600          ด าเนินการแลว้เสรจ็

4.1 ปรบัปรุงพื้นทีส่นามบาสเกต็บอล ดา้นขา้งโรงยมิสเ์นเซีย่มเทศบาลเมอืงทุง่สง (งบเทศบาล) 445,000             445,000             ด าเนินการแลว้เสร็จ

4.2 ปรบัปรุงพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่เมอืงทุง่สง (งบเทศบาล) 1,800,000 1,800,000.00        ด าเนินการแลว้เสร็จ

4.3 ปรบัปรุงหอ้งน า้สวนสาธารณะถ า้ตลอด (งบเทศบาล) 745,000 536,000.00          ด าเนินการแลว้เสร็จ

4.4 ปรบัปรุงหอ้งประชมุเลก็ สวนพฤกษาสรินิธร (งบเทศบาล) 920,000 710,000.00          ด าเนินการแลว้เสร็จ

4.5 ก่อสรา้งปรบัปรุงหอ้งพกัสวนพฤกษาสรินิธร (งบเทศบาล) 680,000 519,000.00          ด าเนินการแลว้เสร็จ

4.6 ตดิต ัง้ถงัเกบ็น า้บนดนิโรงเรยีนรสีอรท์อนุบาลเทศบาลเมอืงทุง่สง (งบเทศบาล) 128,700 119,600 ด าเนินการแลว้เสร็จ

4.7 ปรบัปรุงอาคารตลาดสดชัน้ 2 (งบเทศบาล) 18,523,726 18,199,000          ด าเนินการแลว้เสร็จ

4.8 ก่อสรา้งอาคารส านกังาน (งบเทศบาล) 20,755,973 -                   อยูร่ะหวา่งด าเนินการ อยูร่ะหวา่งด าเนินงาน

- ก่อสรา้งงานโครงสรา้ง , งานก่ออฐิฉาบปูน

 ,งานไฟฟ้า ,งานฝ้าเพดาน

4.9 ก่อสรา้งศาลาประชาคม (งบเทศบาล) 17,241,000 15,570,000 ด าเนินการแลว้เสร็จ

5 โครงการจดัซื้อทีด่นิบรเิวณรมิถนนเอเซยีทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 41 (ช่วงกลบัรถใตส้ะพานลอยเขา้ถนน

พฒันาการ)

(งบเทศบาล) 2,800,000 2,750,000 ด าเนินการแลว้เสร็จ

6 โครงการก่อสรา้งทะเลเทยีม โรงเรยีนรสีอรท์อนุบาลทุง่สง (งบเทศบาล) 991,000 -                   ไมไ่ดด้  าเนินการ ยกเลกิโครงการไมม่ผูีใ้ดมายืน่ซอง

7 โครงการก่อสรา้งน า้ตกจ าลอง โรเงรยีนรสีอรท์อนุบาลทุง่สง (งบเทศบาล) 1,748,000 -                   ไมไ่ดด้  าเนินการ ยกเลกิโครงการไมม่ผูีใ้ดมายืน่ซอง

8 โครงการตดิต ัง้เสาทาวเวอรแ์บบเซลลซ์พัพอรท์ (งบเทศบาล) 170,000 -                   ไมไ่ดด้  าเนินการ ยกเลกิโครงการไมม่ผูีใ้ดมายืน่ซอง

9 โครงการขยายประปา (งบเทศบาล) 1,000,000 1,126,613.78 ด าเนินการแลว้เสร็จ

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะปรบัปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง (งบเทศบาล) 1,000,000 514,246.84 ด าเนินการแลว้เสร็จ

88,985,199 55,683,498.73

โครงการปรบัปรุงภูมทิศันเ์มอืงทุง่สงแบบบูรณาการ              813,000 ไมไ่ดด้  าเนินการ ไมไ่ดด้  าเนินการยกเลกิโครงการ

1.1 ปรบัปรุงทางขึ้นถ า้ตลอดพรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน์              813,000 

             813,000                    -   รวม

 กลยทุธท์ี่ 4 ปรบัปรุงและพฒันาพื้นที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม และปรบัปรุงภมิูทศันใ์นเขตเทศบาลใหส้วยงามเป็นระเบยีบโดยทกุภาคสว่นมีสว่นรว่ม

1 (งบเทศบาล)

รวม

ด าเนินการแลว้เสร็จ  8 กจิกรรม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 1 กจิกรรม

35



ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี 2561
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ต ัง้ไว ้

งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

 -  -  -  -  -  -  - 

1 โครงการป้องกนัและควบคุมพาหะน าโรค (จา้งเหมาบรกิารเอกชนจ ากดัหนูและแมลงสาบ) (งบเทศบาล)              144,000 120,000.00          ด าเนินการแลว้เสร็จ

2 โครงการสุขาภบิาลส าหรบัผูป้ระกอบการคา้ในเขตเทศบาลเมอืงทุง่สง

 - กจิกรรมเพิม่ประสทิธภิาพงานสุขาภบิาลและอนามยัสิง่แวดลอ้ม

(งบเทศบาล) 216,000              117,000 ด าเนินการแลว้เสร็จ

3 โครงการปรบัปรุงตลาดสดน่าซื้อ

 - กจิกรรมตลาดประชารฐัเทศบาลเมอืงทุง่สง

(งบเทศบาล) 15,900                15,900 ด าเนินการแลว้เสร็จ

             159,900              252,900 

 -  -  -  -  -  -  - 

1 โครงการการจดัระเบยีบจราจรและแกไ้ขปญัหาจราจรเมอืงทุง่สงแบบบูรณาการ (งบเทศบาล) 50,000               -                   ไมไ่ดด้  าเนินการ

โครงการรณรงคป้์องกนัและลดอบุตัเิหตบุนถนน (งบเทศบาล)                55,000 51,800               ด าเนินการแลว้เสร็จ

2.1 กจิกรรมฝึกอบรมและรณรงคป้์องกนัและลดอบุตัเิหตบุนถนน(ช่วงปีใหม)่ (งบเทศบาล) 25,900               ด าเนินการแลว้เสร็จ

2.2 กจิกรรมฝึกอบรมและรณรงคป้์องกนัและลดอบุตัเิหตบุนถนน(ช่วงสงกรานต)์ (งบเทศบาล) 25,900               ด าเนินการแลว้เสร็จ

             105,000                51,800 

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของเมอืง (งบเทศบาล) 10,035,700          7,472,253            ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.1 กจิกรรมเพิม่ประสทิธภิาพการรกัษาความสะอาดและเกบ็ขนขยะมลูฝอย (งบเทศบาล)            3,660,100            2,650,800 ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.2 กจิกรรมจา้งกวาดขยะในเขตเทศบาล (งบเทศบาล)            4,131,600            3,073,200 ด าเนินการแลว้เสร็จ

1.3 กจิกรรมจา้งเหมาเอกชนฝงักลบขยะมลูฝอย (งบเทศบาล)            2,244,000 1,748,253 ด าเนินการแลว้เสร็จ

          10,035,700            7,472,253 

กลยทุธท์ี่ 9 ปรบัปรุงระบบการบรหิารจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลใหมี้ประสทิธิภาพถูกหลกัสขุาภบิาล  สรา้งเครอืข่ายทกุภาคมีีสว่นรว่ม สามารถลดปรมิาณขยะและการน าขยะกลบัมาใชใ้หม่อย่างมีประสทิธิภาพ

รวม

กลยทุธท์ี่ 6 ปรบัปรุงพฒันาและบรหิารจดัการตลาดสด ตลาดนดั  ตลาดคนเดิน ใหส้วยงาม สะอาด  ถูกหลกัสขุาภบิาลโดยการมีสว่นรว่ม

กลยทุธท์ี่ 8  จดัระบบจราจรใหมี้ระเบยีบและสรา้งวินยัจราจรแกป่ระชาชนโดยทกุภาคสว่นมีสว่นรว่มแบบบูรณาการ

2

กลยทุธท์ี่ 5 ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการบกุรุกที่สาธารณะอย่างมีสว่นรว่ม

1

รวม

รวม

กลยทุธท์ี่ 7 สง่เสรมิ  อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟ ู  ทรพัยากรธรรมชาต ิ และสิ่งแวดลอ้ม
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี 2561
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ต ัง้ไว ้

งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

1 โครงการบรหิารจดัการและสรา้งจติส านึกในการจดัการน า้เสยีชมุชน (งบเทศบาล)              470,000              460,800 ด าเนินการแลว้เสร็จ

(งบเทศบาล)          106,300,000 47,429,800          

อดุหนุนจาก สผ. ปี 61           42,688,820 

สมทบจากเทศบาล ปี 61            4,740,980 

(งบเทศบาล) 2,072,800            1,045,000            

อดุหนุนจาก สผ. ปี 61 1,900,000           940,500

สมทบจากเทศบาล ปี 61 172,800             104,500

         108,842,800           48,935,600 

 -  -  -  -  -  -  - 

                   -                      -                                         -                                               -   

1 โครงการจดัจา้งทีป่รกึษา “พฒันาการจดัการศึกษา โรงเรยีนในสงักดัเทศบาล เมอืงทุง่สง กา้วสู่สงัคมคารบ์อนต า่ ” (งบเทศบาล)              745,000 744,078             ด าเนินการแลว้เสร็จ

2 โครงการบรหิารจดัการและสรา้งจติส านึกในการจดัการขยะมลูฝอย (งบเทศบาล)            1,158,000            1,070,400 ด าเนินการแลว้เสร็จ

3 โครงการพลกิถงุพลกิโลก (งบเทศบาล)              150,000  136,570 ด าเนินการแลว้เสร็จ (ใชง้บประมาณ สปสช.)

4 โครงการศูนยเ์รยีนรูช้มุทางลดโลกรอ้นทุง่สง (งบเทศบาล)              541,900              112,003 ด าเนินการแลว้เสร็จ (ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ)

5 โครงการบรหิารจดัการน า้แบบบูรณาการ 

 - กจิกรรมตดิต ัง้เครื่องสูบน า้

(งบเทศบาล)              100,000            33,725.57 ด าเนินการแลว้เสร็จ

           2,694,900         1,216,128.57 

214,983,699         115,921,180.30     

โครงการวา่จา้งควบคุมงานก่อสรา้งระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยี ระยะที ่2 เทศบาลเมอืงทุง่สง

ด าเนินการแลว้เสร็จ

ด าเนินการแลว้เสร็จ

รวม

กลยทุธท์ี่ 11 รณรงคส์ง่เสรมิการประหยดัพลงังานไฟฟ้าและน ้ามนัและสนบัสนุนการใชพ้ลงังานทางเลอืก

รวมทัง้ยทุธศาสตร ์

รวม

รวม

กลยทุธท์ี่ 10 บรหิารจดัการระบบบ าบดัน ้าเสยีที่มีอยู่ใหมี้ประสทิธิภาพโดยประชาชนมีสว่นรว่มและขยายระบบบ าบดัน ้าเสยีใหค้รอบคลมุพื้นที่เขตเทศบาล

2

3

โครงการก่อสรา้งระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยีระยะที ่2

กลยทุธท์ี่ 12 สง่เสรมิทกุภาคสว่นมีสว่นรว่มพฒันาเมืองทุง่สงสูเ่มืองคารบ์อนต า่ เมืองจกัรยาน เมืองรูสู้ภ้ยัพบิตัิ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี 2561
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ต ัง้ไว ้

งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

1 โครงการสนบัสนุนส่งเสรมิและพฒันาอาชพีแก่ประชาชน (งบเทศบาล) 50,000 ด าเนินการแลว้เสร็จ ใชง้บประมาณส านกังานแรงงานจ.นครศรฯี

50,000

1 โครงการพฒันาและส่งเสรมิการทอ่งเทีย่วในอ าเภอทุง่สง (งบเทศบาล) 50,000                  -                          ไมไ่ดด้  าเนินการ

2 โครงการสรา้งสงัคมจกัรยานใหเ้บกิบานท ัง้เมอืงทุง่สง 

 - กจิกรรมปัน่จกัรยานเพือ่โลกสเีขยีว ทอ่งเทีย่วเมอืงทุง่สง"

(งบเทศบาล) 170,000                133,195.96                 ด าเนินการแลว้เสร็จ

3 โครงการพฒันาและปรบัปรุงศูนยข์อ้มลูขา่วสารและประชาสมัพนัธก์ารบรกิารการทอ่งเทีย่วในแหลง่ทอ่งเทีย่ว/

สรา้งเครอืขา่ยการทอ่งเทีย่วเมอืงทุง่สง

(งบเทศบาล) 100,000                -                         ไมไ่ดด้  าเนินการ

4 โครงการถนนคนเดนิ (งบเทศบาล) 50,000                  49,192                     ด าเนินการแลว้เสร็จ

5 โครงการนครศรธีรรมราชเสอืภูเขาทางเรยีบ ครัง้ที ่1 (งบเทศบาล) 50,000                  -                         ไมไ่ดด้  าเนินการ

6 โครงการเทศกาลขนมจนีหมอ้ยกัษเ์มอืงทุง่สง "อร่อยไดไ้รแ้อลกอฮอล ์สายใยวฒันธรรมสู่อาเซยีน" (งบเทศบาล) 40,000                  -                         ไมไ่ดด้  าเนินการ สตง.ใหช้ะลอการด าเนินโครงการไวก่้อน

7 โครงการดนตรใีนสวน “ดนตรดี ีเยาวชนเด่นเลน่ในสวน” (งบเทศบาล) 50,000                  -                         ไมไ่ดด้  าเนินการ

8 โครงการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑช์มุชนในอ าเภอทุง่สง เพือ่สรา้งมลูค่าเพิม่ดา้นการทอ่งเทีย่วใหเ้กดิความ

ย ัง่ยนื

(งบเทศบาล) 200,000                -                         ไมไ่ดด้  าเนินการ

9 โครงการจา้งเหมาเพือ่ปฏบิตังิานบรกิารเพือ่พฒันาและส่งเสรมิการทอ่งเทีย่วเทศบาลเมอืงทุง่สง (งบเทศบาล) 939,000                939,000 ด าเนินการแลว้เสร็จ

1,649,000              1,121,388                  รวม

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาสี่ปี ตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2561

ยทุธศาสตรท์ี่ 3  รว่มกนัพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมสูค่ณุภาพชีวิตที่ดีกว่า

(ภารกจิกองการศึกษา  กองสาธารณสขุ  กองสวสัดิการสงัคม)

รวม

กลยทุธท์ี่ 2 พฒันาทกัษะและสง่เสรมิอาชีพแกก่ลุม่ผูจ้า้งงาน กลุม่อาชีพ ผูด้อ้ยโอกาส ยากจน ภายใตป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง โดยทกุภาคสว่นมีสว่นรว่ม

กลยทุธท์ี่3 สง่เสรมิและสนบัสนุนใหเ้กดิเครอืข่ายธุรกจิการทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ ์เชิงวฒันธรรมและการกฬีา เช่ือมตอ่แหลง่ทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษแ์ละกจิกรรมสง่เสรมิการทอ่งเที่ยวของเมืองทุง่สงเช่ือมโยงกบัพื้นที่ใกลเ้คยีงโดยชมุชนมีสว่นรว่ม
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี 2561
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ต ัง้ไว ้

งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

1 โครงการจา้งเหมาเอกชน(รายบคุคล) เพิม่ประสทิธภิาพงานอนามยัโรงเรยีน (งบเทศบาล)                 108,000                     108,000 ด าเนินการแลว้เสร็จ

2 โครงการระบบการแพทยฉุ์กเฉิน(EMS)

 

(งบเทศบาล)                 600,000                     450,450 ด าเนินการแลว้เสร็จ

3 โครงการรณรงคค์วบคุมและป้องกนัโรคพษิสุนขับา้ (งบเทศบาล) 62,000                                       55,000 ด าเนินการแลว้เสร็จ

4 โครงการรวมพลคนรกักฬีาเมอืงทุง่สง (งบเทศบาล) 50,000                  -                         ไมไ่ดด้  าเนินการ

5 โครงการระบบหลกัประกนัสุขภาพเทศบาลเมอืงทุง่สง (งบเทศบาล) 828,500                828,500                    ด าเนินการแลว้เสร็จ

1,648,500              1,441,950                  

กลยทุธท์ี่ 5  จดัระบบป้องกนัอาชญากรรม ยาเสพตดิ และอบายมขุ โดยทกุภาคสว่นมีสว่นรว่ม

1 โครงการลอ้มรกัใหค้รอบครวัลอ้มรัว้ใหช้มุชน (งบเทศบาล) 60,000 60,000                     ด าเนินการแลว้เสร็จ

2 โครงการขบัเคลือ่นสมชัชาพลงัแผน่ดนิเอาชนะยาเสพตดิ (งบเทศบาล) 60,000 60,000                     ด าเนินการแลว้เสร็จ

3 โครงการจา้งเหมาตดิต ัง้กลอ้งวงจรปิด CCTV (งบเทศบาล) 1,000,000 -                         ไมไ่ดด้  าเนินการ

1,120,000 120,000

กลยทุธท์ี่ 6 พฒันาระบบป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ภยัพบิตั ิใหมี้ประสทิธิภาพโดยทกุภาคสว่นมีสว่นรว่ม

1 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน (อปพร.) (งบเทศบาล)                   50,000 50,000                     ด าเนินการแลว้เสร็จ

โครงการฝึกซอ้มแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (งบเทศบาล)                   40,000 20,000                     ด าเนินการแลว้เสร็จ

2.1 กจิกรรมฝึกซอ้มแผนป้องกนัและระงบัอคัคภียั (งบเทศบาล)                   20,000 20,000                     ด าเนินการแลว้เสร็จ

2.2 กจิกรรมฝึกซอ้มแผนป้องกนัและแกไ้ขปญัหาอทุกภยั (งบเทศบาล)                   20,000 -                         ด าเนินการแลว้เสร็จ ด าเนินการแต่ไมใ่ชง้บประมาณ

3 โครงการอบรมป้องกนัและระงบัอคัคภียัเบื้องตน้ใหก้บัเยาวชนในโรงเรยีนในเขตเทศบาล (ยวุอปพร.) (งบเทศบาล)                   20,000 -                         ไมไ่ดด้  าเนินการ

4 โครงการจา้งเหมากวาดขยะและรกัษาความสะอาด อาคารงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (งบเทศบาล)                 188,400 78,000                     ด าเนินการแลว้เสร็จ

5 โครงการจา้งเหมาดูแลระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด (งบเทศบาล) 324,000 162,000                    ด าเนินการแลว้เสร็จ

6 โครงการจดัความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืงภายในเขตเทศบาลเมอืงทุง่สง (งบเทศบาล) 3,093,000 2,979,600                  ด าเนินการแลว้เสร็จ

              3,755,400                   3,309,600 

กลยทุธท์ี่ 4  จดับรกิารสาธารณสขุใหไ้ดม้าตรฐานทัว่ถงึและรณรงคส์ง่เสรมิใหป้ระชาชนมีพฤตกิรรมสขุภาพที่ถูกตอ้ง

รวม

2

รวม

รวม
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี 2561
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ต ัง้ไว ้

งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

กลยทุธท์ี่ 7 สง่เสรมิสวสัดิการชมุชนโดยจดัสวสัดิการแกค่นชรา  ผูด้อ้ยโอกาส คนพกิาร คนยากจน ใหพ้อเพยีงแกก่ารด ารงชีพและเป็นธรรม

โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยงัชพี คนชรา คนพกิาร ผูป่้วยโรคเอดส์ 27,790,800 25,875,950

1.1 เบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุ (งบอดุหนุนท ัว่ไป) 23,503,200 20,980,250

1.2 เบี้ยยงัชพีคนพกิาร (งบอดุหนุนท ัว่ไป) 3,897,600 4,333,200

1.3 เบี้ยยงัชพีผูป่้วยโรคเอดส์ (งบอดุหนุนท ัว่ไป) 390,000 562,500

2 โครงการศูนยพ์ฒันาคุณภาพชวีติและส่งเสรมิอาชพีผูสู้งอายุ (งบเทศบาล) 50,000 -                         ด าเนินการแลว้เสร็จ

3 โครงการทศันะธรรมศึกษาของผูสู้งอายุ (งบเทศบาล) 345,000 340,157                    ด าเนินการแลว้เสร็จ

4 โครงการจา้งเหมาจดัเกบ็ขอ้มลูผูสู้งอาย ุคนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาส (งบเทศบาล) 187,200 187,200                    ด าเนินการแลว้เสร็จ

5 โครงการจดัต ัง้ศูนยส์รา้งเสรมิสุขภาวะคนสูงวยั (งบเทศบาล) 140,000 -                         ไมไ่ดด้  าเนินการ

6 โครงการจา้งทีป่รกึษาวจิยัสถานภาพความตระหนกัและบรกิารส าหรบัผูสู้งอายุ (งบเทศบาล) 360,000 -                         ด าเนินการแลว้เสร็จ

28,873,000 26,403,307

37,095,900             32,396,245                 รวมทัง้ยทุธศาสตร ์

1

รวม

ด าเนินการแลว้เสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี 2561
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ต ัง้ไว ้

งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

1 โครงการจา้งเหมาเอกชนบนัทกึขอ้มลูโปรแกรมระบบบญัชีคอมพวิเตอรข์ององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิ่น (e-laas)

(งบเทศบาล) 540,000                 401,100                 ด าเนินการแลว้เสร็จ

540,000                 225,000                 

 โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรและหน่วยงานในสงักดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง (งบเทศบาล) 400,000                 236,937                 ด าเนินการแลว้เสร็จ

 1.1 กจิกรรม อบรมเรื่องการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครฐั (PMQA) 156,615                 ด าเนินการแลว้เสร็จ

 1.2 กจิกรรมอบรมเชิงปฏบิตักิาร แนวทางปฏบิตัติามพระราชบญัญตักิารจดัซื้อจดัจา้งและการ

บริหารพสัดุภาครฐั พ.ศ.2560 กฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง เทศบาลเมอืงทุ่งสง

80,322                  ด าเนินการแลว้เสร็จ

2  โครงการอบรมและทศันศึกษาดูงาน เกี่ยวกบัศูนยข์อ้มลูข่าวสารของราชการตาม พ.ร.บ.ขอ้มลู

ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

(งบเทศบาล) 30,000                   ไมไ่ดด้  าเนินการ  - เน่ืองจากไดเ้ลือ่นก าหนดการด าเนินโครงการออกไปก่อน 

เน่ืองจากรถตูท้ี่ใชเ้ป็นยานพาหนะในการเดนิทางหมดสญัญาเช่าจงึ

ตอ้งรอการด าเนินการท าสญัญาเช่าใหแ้ลว้เสร็จก่อน

 - เมือ่การด าเนินการท าสญัญาเช่ารถเป็นที่เสร็จสิ้นเรียบรอ้ย 

ต่อมาทางกองคลงัไดท้  าหนงัสอืขอความร่วมมอืใหช้ะลอโครงการที่

ยงัไมไ่ดด้  าเนินการเอาไวก่้อน เน่ืองจากเทศบาลไดร้บัเงนิจดัสรรต า่

กว่าประมาณการรายรบัที่ต ัง้ไว ้ตามหนงัสอื นศ52203/ว154 ลง

วนัที่ 26 มถินุายน 2561 เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561

3  โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏบิตักิารการพฒันาศกัยภาพบคุลากรเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการ

ปฏบิตังิานแก่บคุลากรของเทศบาลเมอืงทุ่งสง

  - กจิกรรมอบรมเชิงปฏบิตักิารประเมนิผลสมัฤทธิ์ของการปฏบิตัริาชการตามหลกัเกณฑแ์ละ

วธิีการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดแีละจดัท าค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ

(งบเทศบาล) 80,000                                 80,000.00 ด าเนินการแลว้เสร็จ

4  โครงการฝึกอบรมเพิ่มศกัยภาพแก่บคุลากรเพื่อพฒันาระบบการตดิตามแลประเมนิผลแผนพฒันา

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

(งบเทศบาล) 50,000                  44,200                  ด าเนินการแลว้เสร็จ

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาสี่ปี ตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2561

ยทุธศาสตรท์ี่ 4  ปรบัปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสู่การบริหารจดัการที่ดีโดยทกุภาคีมีสว่นร่วมแบบบูรณาการรองรบัความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอจัฉริยะ

(ภารกจิกองช่าง ส านักปลดัเทศบาล กองสวสัดิการสงัคม)

 กลยทุธท์ี่ 1  ปรบัปรุงและพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการและเพื่อการบริการประชนของเทศบาลและของชุมชนใหมี้ประสทิธิภาพและไดม้าตรฐานสามารถเขา้ถงึไดง้่ายสะดวกในการใชป้ระโยชน์

รวม

 กลยทุธท์ี่ 2 พฒันาศกัยภาพบคุลากรใหมี้ความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะดา้นและท างานเป็นทีมที่มีประสทิธิภาพและยกระดบัคุณภาพการบริหารจดัการแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิตามหลกัธรรมาภบิาลผ่านเกณฑก์ารบริการจดัการที่ดี

1
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี 2561
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ต ัง้ไว ้

งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

5  โครงการเพิ่มประสทิธิภาพจดัเก็บขอ้มลู ส ารวจขอ้มลูภาคสนาม โครงการ/กจิกรรมส าคญัของ

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

 - กจิกรรมเพิ่มประสทิธิภาพจดัเก็บขอ้มลู ส ารวจขอ้มลู ภาคสนาม โครงการ/กจิกรรมส าคญัของ

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

(งบเทศบาล) 81,000                  ไมไ่ดด้  าเนินการ เน่ืองจากผูบ้ริหารมนีโยบายใหช้ะลอการจา้งลูกจา้งโครงการ

6  โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการบริการประชาชน (งบเทศบาล) 93,600                  93,600                  ด าเนินการแลว้เสร็จ

7 โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการด าเนินงานพฒันาชุมชนเทศบาลเมอืงทุ่งสง (งบเทศบาล) 93,600                  93,600                  ด าเนินการแลว้เสร็จ

8  โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการบริการประชาชน

 - กจิกรรมเพิ่มประสทิธิภาพการจดัเก็บขอ้มลูสารสนเทศของกองวชิาการและแผนงาน

(งบเทศบาล) 108,000                 108,000                 ด าเนินการแลว้เสร็จ

9  โครงการอบรมเชิงปฏบิตักิารเพื่อการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิ่นแบบบูรณาการ

  - กจิกรรม อบรมเชิงปฏบิตั ิการเพื่อวางแผนพฒันาเมอืงทุ่งสงตามเป้าหมายการพฒันาที่ย ัง่ยนื 

Sustainable Development Goals (SDGs)

(งบเทศบาล) 80,000                  79,267                  ด าเนินการแลว้เสร็จ

10 โครงการจา้งที่ปรึกษาพฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนของเทศบาลเมอืงทุ่งสง ระยะที่ 2 (งบเทศบาล) 350,000                 250,000                 ด าเนินการแลว้เสร็จ

11 โครงการฝึกอบรมและทศันดูงานของผูน้ าชุมชนและสมาชิกสภาองคก์รชุมชนที่เกี่ยวขอ้ง (งบเทศบาล) 1,230,000               1,001,820               ด าเนินการแลว้เสร็จ

12 โครงการพฒันาศกัยภาพองคก์รแมบ่า้น/สตรีเทศบาลเมอืงทุ่งสง (งบเทศบาล) 60,000                  60,000                  ด าเนินการแลว้เสร็จ

13 โครงการจา้งเหมาดูแลระบบขอ้มลูของกองสวสัดกิารสงัคม (งบเทศบาล) 93,600                  93,600                  ด าเนินการแลว้เสร็จ

2,749,800               2,377,961               

1  โครงการจา้งที่ปรึกษา "การจดัการความรูเ้พื่อพฒันาศกัยภาพการสื่อสารองคก์รของเทศบาลเมอืง

ทุ่งสง

(งบเทศบาล) 304,000                 304,000                 ด าเนินการแลว้เสร็จ

2 ศูนยร์วมขอ้มลูข่าวสารการซื้อหรือจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นระดบัอ าเภอทุ่งสง ประจ าปี

งบประมาณ 2561

(งบเทศบาล) 20,000                  20,000                  ด าเนินการแลว้เสร็จ

324,000                 324,000                 

1 โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพฒันา (งบเทศบาล) 40,000                                         -   ด าเนินการแลว้เสร็จ  งบประมาณสนบัสนุนจากบริษทัผาทอง

2 โครงการเทศบาลพบสภาชุมชนเมอืงเพื่อสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน (งบเทศบาล) 50,000                                    30,000 ด าเนินการแลว้เสร็จ

3 โครงการจา้งที่ปรึกษาวจิยัและและประเมนิผลความพงึพอใจของประชาชน (งบเทศบาล) 140,000                                  140,000 ด าเนินการแลว้เสร็จ

230,000                 170,000                 

กลยทุธท์ี่ 3  ปรบัปรุงและพฒันาระบบการสื่อสารเพื่อการพฒันางานและพฒันาชุมชนใหมี้ประสทิธิภาพ และลดขัน้ตอนปฏิบตัิงาน

รวม

รวม

รวม

กลยทุธท์ี่ 4 พฒันาระบบบริการทกุกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยสง่เสริมใหป้ระชาชนมีสว่นร่วมอย่างเขม้แข็ง
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนพฒันาสามปี 

ประจ าปี 2561
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ต ัง้ไว ้

งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

1  โครงการจา้งเหมาเอกชนเพื่อปฏบิตังิานในการจดัเก็บรายได ้ (งบเทศบาล) 444,000                 333,000 ด าเนินการแลว้เสร็จ

2  โครงการจา้งเหมาเจา้หนา้ที่บนัทกึขอ้มลูแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรพัยส์นิ (LTAX3000) (งบเทศบาล) 108,000 81,000 ด าเนินการแลว้เสร็จ

3  โครงการจา้งเหมาเจา้หนา้ที่บริการขอ้มลูแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรพัยส์นิ (งบเทศบาล) 93,900                  93,900 ด าเนินการแลว้เสร็จ

4  โครงการจา้งเหมาเจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยัสถานที่ราชการสถานีขนส่งย่อยเทศบาลเมอืงทุ่งสง (งบเทศบาล) 187,800                 187,800 ด าเนินการแลว้เสร็จ

5  โครงการจา้งเหมาเจา้หนา้ที่รกัษาความสะอาดบริเวณสถานีขนส่งย่อยเทศบาลเมอืงทุ่งสง (งบเทศบาล) 187,800 187,800 ด าเนินการแลว้เสร็จ

1,021,500               883,500                 

1 โครงการประชุมประชาคมเมอืงทุ่งสง (งบเทศบาล)                  300,000                   86,830 ด าเนินการแลว้เสร็จ

2  โครงการส่งเสริมกระบวนการมส่ีวนร่วมดา้นประชาธิปไตย                   15,000                        -   ไมไ่ดด้  าเนินการ

3  โครงการจดังานวนัเทศบาล (งบเทศบาล) 50,000                  20,950                  ด าเนินการแลว้เสร็จ

4  โครงการเลอืกต ัง้สมาชิกสภาเทศบาลและผูบ้ริหารเทศบาล (งบเทศบาล) 50,000                  -                      ไมไ่ดด้  าเนินการ ไมม่กีารก าหนดใหม้กีารเลอืกต ัง้

5  โครงการโครงการประชุมประชาคมชุมชน (งบเทศบาล) 300,000                                   34,160 ด าเนินการแลว้เสร็จ

                 715,000                  141,940 

1  โครงการจา้งเหมาบริการยามรกัษาการณ์ (งบเทศบาล) 748,800 748,800                 ด าเนินการแลว้เสร็จ

2 โครงการจา้งเหมาบริการยามรกัษาการณ์  ส านกังานเทศบาล (งบเทศบาล) 93,900 93,900                  ด าเนินการแลว้เสร็จ

3  โครงการจา้งเหมาดูแลระบบสื่อ โสตทศันูปกรณ์หอ้งประชุมเทศบาลเมอืงทุ่งสง (งบเทศบาล) 108,000 108,000                 ด าเนินการแลว้เสร็จ

950,700 950,700

1 โครงการส ารวจขอ้มลู จปฐ. (งบเทศบาล)                     5,000 -                      ด าเนินการแลว้เสร็จ ด าเนินการแต่ไมใ่ชง้บประมาณ

2 โครงการเลอืกต ัง้คณะกรรมการชุมชน (งบเทศบาล)                     5,000 -                      ไมไ่ดด้  าเนินการ

10,000 0

6,541,000.00           5,073,101.00           

336,769,615.00        186,829,726.07        

รวม

รวม 4 ยทุธศาสตร ์

รวม

รวมทัง้ยทุธศาสตร ์

กลยทุธท์ี่ 5  เพิ่มประสทิธิภาพและพฒันาการจดัเกบ็รายไดข้องเทศบาลใหค้รบถว้น ท ัว่ถงึ และเป็นธรรม

กลยทุธท์ี่ 8  สง่เสริมองคก์รชุมชน (อบช.)ทกุองคก์ารบริหารชุมชน/กลุ่มต่าง ๆ ใหมี้สว่นร่วมในการพฒันาเมืองอย่างเขม้แข็งและบูรณาการความร่วมมือจากทกุภาคสว่น

รวม

กลยทุธท์ี่ 7  ปรบัปรุงและพฒันาเครื่องมือเครื่องใชแ้ละสถานที่ปฏิบตัิงาน

รวม

กลยทุธท์ี่ 6  สง่เสริมการมีสว่นร่วมทางการเมืองการบริหารสู่การพฒันาเมืองอย่างย ัง่ยืน
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การบริหารงานที่ประสบความส าเร็จนั้น ส่วนหนึ่งมาจากการน านวัตกรรม ( Innovation) และ กระบวนการ
บริหารใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ การติดตาม และ
ประเมินผลก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ซึ่งมีหลักการส าคัญ คือ การติดตามความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติงานและประเมินผลความส าเร็จของงาน อันจะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขปัญหาร่วมกันให้บรรลุ 
เป้าหมาย จึงต้องมีการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานของ 
องค์กรว่าอยู่ในระดับใด เหมาะสมหรือสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ 
 
   
  กระบวนการของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ การ
วางแผน  (Planning) การน าแผนไปปฏิบัติ (Implementation)  และการติดตามประเมินผล (Monitoring 
and  Evaluation) ฉะนั้นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ สามารถด าเนินการได้ดังนี้    
  1) ติดตามและประเมินผลกระบวนการ (Process) จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยตรวจสอบ
กระบวนการด าเนินการว่าเป็นไปตามวิธีการและขั้นตอนที่ก าหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 2931  ลงวันที่  15 พฤษภาคม 2562  เป็นกรอบ ใน
การปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล       
  2) ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานตามนโยบายของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นการประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยออกแบบส ารวจ
ความพึงพอใจ ของประชาชน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

2.1 การตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์  
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ผลประเมินการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
     3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
     3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
     3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
     3.4 วสิัยทัศน์ (5) 
     3.5 กลยุทธ ์ (5) 
     3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
     3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
     3.8 แผนงาน (5) 
     3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวม 100 
 
 
การประเมินคุณภาพแผนให้คณะกรรมการติดตามฯ ดูข้อมูลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลเมืองทุ่งสง ควบคู่กับการประเมินตามประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์   
 ซึ่งคณะกรรมการทุกคนสามารถให้คะแนนตามความเหมาะสมตามประเด็นการพิจารณา ดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา 
(รายละเอียดหลักเกณฑ์) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20  
     (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะ
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของ
ป่า/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

(3) 2 

    (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง 
ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

(2) 1.44 

    (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม   
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ   

(2) 1.40 

45



ประเด็นการพิจารณา 
(รายละเอียดหลักเกณฑ์) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

     (4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า   
การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ  

(2) 1.42 

     (5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การเกษตร การประมง           
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ 

(2) 1.14 

     (6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี
และงานประจ าปี ภูมปิัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ 
และอ่ืนๆ 

(2) 1 

     (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 1.6 

     (8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(2) 1 

     (9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิถีการและการด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ 
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 1.94 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20  
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
      (1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึง
ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

(5) 4.58 

     (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) 1.8 

      (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม     
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น  

(3) 1.4 

      (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ

(3) 1.4 
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ประเด็นการพิจารณา 
(รายละเอียดหลักเกณฑ์) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

ความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 
       (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 1.4 

       (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis  ที่อาจส่งผลต่อการ
ด าเนินงานได้แก่ S-Strengh (จุดแข็ง) W-Weaknee (จุดอ่อน)  O-Opportunity 
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3) 1.5 

3. ยุทธศาสตร์  60    
       3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
- สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0   

(10) 8.3 

      3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
- สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

(10) 8.1 

        3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาคแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ  Thailand 
4.0 

(10) 8.3 

        3.4 วิสัยทัศน์  
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น
หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่ เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(5) 4.2 

       3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ

(5) 4.8 
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ประเด็นการพิจารณา 
(รายละเอียดหลักเกณฑ์) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

ชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 
       3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกล
ยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น  มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่
ชัดเจน 
 

(5) 4.6 

       3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จ
ทางยุทธศาสตร์ 

(5) 4.6 

      3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืน
ทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน 
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 4.8 

       3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 4.9 

รวม 100 77.62 
 
 
 

เป็นการประเมินผลที่ช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานว่าแผนงานหรือโครงการ 
ที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ มีผลส าเร็จมาก
น้อย เพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย หากมีความล่าช้ามีสาเหตุมาจากอะไร สมควรที่จะได้รับการแก้ไข
ด้วยวิธีการใด เพ่ือให้โครงการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และยังเป็นเครื่องมือชี้
วัด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ โดยมีประเด็นในการติดตามประเมินผล คือ    

2.2 การตดิตามและประเมินผลโครงการ  
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1) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน โดยมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คุณภาพ ความพึง
พอใจ และข้ันตอนการด าเนินงานซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการจะเป็นผู้ก ากับตัวชี้วัด    

   2) การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงานประจ าปีและเพ่ิมเติม  
   ทั้งนี้เทศบาลเมืองทุ่งสง จะน าข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลโครงการ มาใช้ในการ 
ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ให้สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนเป็นสิ่งส าคัญ    

 
ผลประเมินการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

(5) 

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

(5) 

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวีธีการงบประมาณ (5) 
5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

(5) 

5.12 ผลที่คาคว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 
รวมคะแนน 100 
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ผลประเมินการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1 .  ก า ร ส รุ ป
สถ า น ก า ร ณ์ ก า ร
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปก คร อ งส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  ( ใ ช้ ก า ร วิ เ ค ร า ะห์  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ ยนแปลงที่ มี ผลต่อการ พัฒนา อย่ างน้อยต้อง
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ,     
ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
 

10 5 

2. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลใน
เชิงปริมาณ  เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้
เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
 

10 6 

3. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
คือการน า เอาเทคนิคต่างๆ มาใช้ เ พ่ือวัดว่าภารกิจ 
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ไปที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ 
ตรงต่อความต้องการของประขาขนหรือไม่และเป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 

10 7 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

4 . แ ผ น ง า น แ ล ะ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่งๆ มีความ
สอดคล้องกับและ ละยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/Tend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
พ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิ เคราะห์แผนงาน งาน ที่ เกิดจากด้านต่างๆที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนหลักประชารัฐ 

10 9 

5.โครงการพัฒนา ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 60   

5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการ
เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้  ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง  อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

(5) 5 

5.2 ก า ห น ด
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
โครงการ 

มีวัตถุประสงค์ซัดเจน (clearobjective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผลวิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไป
ได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 3.8 

5 . 3  เ ป้ า ห ม า ย
(ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง
โค ร งก า ร )มี ค ว าม
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
ง บ ป ร ะ ม า ณ ไ ด้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้
ถึงเป้าหมายต้องซัดเจน สามารถระบุจ านวนแก้ไข
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 
พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้
ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและ
จบลง เมื่ อ ไ ร  ใครคื อกลุ่ ม เป้ าหมายของ โครงการ            
หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 
 

(5) 4.5 
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5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5) 5 

5 . 5  เ ป้ า ห ม า ย
(ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง
โครงการ) มีความ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา   
(3)ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (4) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5)ยึดหลักการ
น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่
ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) 
การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบ
เพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค
และความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสั งคมอย่าง เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม         
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 5 

5.6 โครงการมีความ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ 
Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value - Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท าน้อย ได้มาก เช่น 
(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้น
ภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้าง
สรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและ

(5) 5 

52



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

พัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม 
ฯลฯ 

5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการ พัฒนาท้องถิ่ นมีความสอดคล้องกับห้ ว ง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจาก
กันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน  

(5) 5 

5 . 8  โ ค ร ง ก า ร ที่
แ ก้ ปั ญ ห า ค ว า ม
ย า ก จ น ห รื อ ก า ร
เ ส ริ ม ส ร้ า ง ใ ห้
ประเทศชาติ มั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภาคใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน  ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(5) 4.8 

5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคล้อง กับ
เป้าหมาย (ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ     
5 ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด
(Economy)  (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness ) (4) ความเหลื่อมล้ า
ในการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่ความยุติธรรม (Equiy)      
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 4.2 

5.10 มีการประมาณ
การราคาที่ภูกต้อง
ต า ม ห ลั ก วิ ธี ก า ร
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา
กลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใส่ในการก าหนด
ราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 

(5) 5 

5.11 มีการก าหนด
ตัวชี่วัด (KPI) และ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์ และผล
ที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจการ
ก าหนดร้ อยละ   การก าหนด อัน เกิ ดจ ากผลของ

(5) 3.2 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

วัตถุประสงค์ที่ เกิดขึ้นสิ่ งที่ ได้ รับ   (การคาดการณ์        
คาดว่าจะได้รับ) 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ ตั้ ง ไว้        
การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่ งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
ค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง 
ในการด าเนินงานตามโครงการ  (2) วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 4.1 

รวม 100 81.60 

 
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ได้ก าหนดกรอบแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผลแผน โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และแผนการด าเนินงาน
เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล  โดยติดตามผลการด าเนินงานในระดับโครงการรวบรวมเป็นระดับ
แผนงาน ระดับยุทธศาสตร์และระดับองค์กร และก าหนดกรอบในการติดตามและประเมินผลแผน ดังนี้ 

1.1 ก าหนดกรอบ (Time & Time Feame)  โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
 1. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในไตรมาสที่ 1 - 2 ติดตามผลภายในเดือนเมษายน 
 2. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในไตรมาสที่ 3 - 4 ติดตามผลภายในเดือนตุลาคม  
และสรุปผลการติดตามและประเมินผลประจ าปี  ภายในเดือนธันวาคม  เพ่ือน าเสนอผู้บริหารเทศบาลเมือง   
ทุ่งสงเพ่ือให้ผู้บริหารน าเสนอสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ

ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.3 กรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
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1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล

ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการ

ที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่

ผ่านมา 

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency)  เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือ

ผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ใน

เชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness)  เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต

(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ        

ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 

 ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
แนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบกระทรงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559  และ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย   
 (1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน                             

(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
  (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ 

อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5)  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือก

อีกก็ได้ 
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(1)  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

   (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

(4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
เทศบาลเมืองทุ่งสง  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเมินผลการพัฒนาตามเป้าหมายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น   โดยพิจารณาวัดผลผลิตในแง่ประสิทธิภาพ ด้านปริมาณ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาที่ใช้
พิจารณาในแง่ผลสัมฤทธิ์ ด้านคุณภาพ ความพึงพอใจ  กลุ่มผู้รับผลประโยชน์ทั่วถึงคนส่วนใหญ่และเป็นธรรม 
วัดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการและแนวทางการพัฒนา ตอบสนองจุดมุ่งหมายการพัฒนา 
(Goals) ในยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ตั้งไว้เพียงใด 

เทศบาลเมืองทุ่งสง  ก าหนดติดตามผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   โดยในแต่ละปี ติดตามผล 
2 ไตรมาส ติดตามผล  1   ครั้ง  โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และแผนด าเนินงานเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามผล  โดยติดตามผลการด าเนินการในระดับโครงการรวบรวมเป็นระดับแผนงาน ระดับยุทธศาสตร์และ
ระดับองค์กร 

 
 
 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนด

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
 1. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผลเพ่ือดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การ
ทดสอบและการวัดโครงสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการ
ฝึกอบรม (จะใช้ทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
 2. การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi – 
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ

2.4 ก าหนดเครื่องมือและแบบท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 
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การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน 
 3. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ
ป ร ะ ช า ช น ห รื อ ตั ว บุ ค ค ล  ชุ ม ช น  มี กิ จ ก ร ร ม ร่ ว ม กั น  ( 2 )  ก า ร สั ง เ ก ต แ บ บ ไ ม่ มี ส่ ว น ร่ ว ม                              
(Non – participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึก
ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความ
พึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกส ารวจ และทิศทางส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
 5. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสงก าหนดเครื่องมือที่ใช้
ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

- เก็บข้อมูลจากหน่วยงานผู้ปฏิบัติ จากเอกสาร กิจกรรม การปฏิบัติ บุคคลกลุ่มเป้าหมาย 
ผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบส ารวจ/แบบสอบถาม/การสัมภาษณ์  มีแบบสอบถาม เพ่ือประเมินผลการพัฒนาใน
ระดับโครงการ/แนวทาง และระดับยุทธศาสตร์การพัฒนา  ตามแบบ  1- 6 ดังต่อไปนี้ 
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แบบท่ี 1 ตารางสรุปผลการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมไตรมาสที่ 1 - 4 ประจ าปี 2562 
ตารางสรุปผลการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมไตรมาสที่ 1-4 ประจ าปี 2562 (ณ วันที่......................................................................................................) 

ส านัก/กอง/โรงเรียน...........................................................................ฝ่าย......................................................................งาน....................................... 

ล าดับ โครงการ
ด าเนินการตาม
แผนด าเนินงาน

ประจ าปี  
2562 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

งบ 
+โอนเพิ่ม 
- โอนลด 

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลัง 

+โอนเพิ่ม 
   -โอนลด 

งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่วางไว้หรือระบุ เหตุผลที่ ไ ม่
สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ
ขั้ น ต อ น ที่ อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร
ด าเนินการ 

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด 
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย  เพื่ออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาล ฯได้ 

1 
 
 
 

        
 
 
 

2 
 
 
 

        

3 
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แบบท่ี 2 สรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนด าเนนิงาน  ประจ าปี 2562 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2562 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการที่เสร็จ 

จ านวนโครงการที่อยู่
ระหว่างด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่ยังไม่
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการทั้งหมดที่
รายงาน 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมดตามแผน

ด าเนินงาน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  
ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา
แบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่
เหนือกว่า 

         

ยุทธศาสตร์ที่  2  ร่วมกันจัดวางผังเมือง
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม 
ป้องกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

         

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 

         

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กร
ชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมี
ส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความ
เปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ 

         

รวม          
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ส่วนน าทั่วไป
ก. ระบุวัตถุประสงค์ของการตดิตามความก้าวหน้า
1) …………………………………………………………………………..
2) …………………………………………………………………………..
3) …………………………………………………………………………..
4) …………………………………………………………………………..
ข. ชว่งเวลาของการตดิตามความก้าวหน้า

o ทุกเดือน o ทุกไตรมาส o 6 เดือน o ประจ าปี
ระบุช่วงเวลา................................................................................................................................
ค. ผู้รบัผิดชอบในการตดิตามความก้าวหน้า (ระบุหน่วยงาน/บุคคล/ต าแหน่ง)
1) ผู้รับผิดชอบหลักในการติดตาม………………………………………………………………………………………………………
2) ผู้รับการติดตาม………………………….......…………………................…,,,,,………………………………………………………
3) ผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล…………………………………………………………......……………………………………………
4) อื่น ๆ……………………………………..............................…................………………………………………………………………
ง. ขอ้มลูการตดิตามที่ตอ้งด าเนินการ ประกอบดว้ยการด าเนินการ 5 ส่วน ดงัน้ี
ส่วนที่ 1 การติดตามการเชื่อมโยงโครงการกับแผนยุทธศาสตร์
ส่วนที่ 2 การติดตามความคืบหน้า แผนปฏบิัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

2.1) การติดตามความคืบหน้าแผนปฏบิติัการ เพือ่การขับเคล่ือนโครงการ (Project Schedule Variance)

2.2) การติดตามความคืบหน้าแผนงบประมาณ เพือ่การขับเคล่ือนโครงการ (Project  Cost  Variance)

ส่วนที่ 3 การจัดการปัญหา อุปสรรคของโครงการระหวา่งการด าเนินงาน
ส่วนที่ 4 การถอดบทเรียนโครงการ

4.1) การสรุปบทเรียนที่ส าคัญระหวา่งการด าเนินงานโครงการเพื่อการขับเคล่ือนตามยุทธศาสตร์
4.2) การปรับเปล่ียนโครงการจากบทเรียน

ส่วนที่ 5 การสรุปสถานการณ์ของโครงการต่อการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์
5.1) สรุปสถานะของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
5.2) สรุปการขับเคล่ือนโครงการต่อสถานะและศักยภาพของแผนยุทธศาสตร์

ผู้รายงานผลจะต้องสรุปผลอย่างครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานประกอบ โดยจัดส่งมายัง
กองวชิาการและแผนงาน ภายในวนัที่....................................สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ...................................
จ. ลงชือ่ผู้รบัผิดชอบในการรายงานผล..................................................................

ต าแหน่ง ................................................................
   ลงชื่อผู้ตรวจทานความสมบูรณ์ของการรายงานผล.......................................................................

ต าแหน่ง ................................................................
   ลงชื่อผู้อนุมัติผลการติดตามความก้าวหน้า .......................................................................

ต าแหน่ง ................................................................

แบบที่ 3 แบบการตดิตามความก้าวหน้าของโครงการเพ่ือการขับเคลือ่นยทุธศาสตร์

(Project  monitoring  Phase)

 การตดิตามความก้าวหน้าของโครงการเพ่ือการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์
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ส่วนที ่1  การตดิตามการเชื่อมโยงโครงการกับแผนยุทธศาสตร์
โครงการ .......................................................................................................................

ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตวัชี้วัด ผลผลิต
ระบุลักษณะการเชื่อมโยงกับรายละเอียดยุทธศาสตร์ (พร้อมเหตผุล)

กิจกรรมในการด าเนินงานของโครงการ
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ส่วนที ่2  การตดิตามความคืบหน้า แผนปฏบิตักิารและแผนการใชจ้่ายงบประมาณโครงการ
2.1) การตดิตามความคืบหน้าแผนปฏบิตักิาร  เพ่ือการขบัเคลือ่นโครงการ (Project Schedule Variance)

กิจกรรม ผูร้ับผดิชอบ ระยะเวลา
สรุปเปรียบเทยีบแผน/ผล
(Schedule variance) หมายเหตุ

(Duration) เริ่มตน้ สิน้สุด เริ่มตน้ สิน้สุด (ล่าชา้/ตามแผน/เร็วกว่าแผน)

สรุปสถานะปจัจุบนัของความคืบหนา้แผนปฏบิติัการ
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

แผนปฏบิตักิาร (Schedule) ผลการด าเนินงาน
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2.2) การตดิตามความคืบหน้าแผนงบประมาณ เพ่ือการขบัเคลื่อนโครงการ (Project Cost Variance)

เริ่มตน้ สิ้นสุด จ านวน ร้อยละ ต่ ากว่าแผน ตามแผน มากกว่าแผน

สรุปสถานะปัจจุบันของความคืบหน้าแผนปฏิบัติการ
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

เปรียบเทียบแผน/ผล
(Cost Variance)(ร้อยละ)

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ
 (Actual)

การด าเนินงาน งบประมาณ
(Budget)

กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ
ผลการ

ด าเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ
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ส่วนที ่3  การจัดการปัญหา  อุปสรรคของโครงการในระหว่างการด าเนินงาน

ปัจจัย
ปัญหา/อุปสรรคทีเ่กิดขึ้นระหว่าง

ด าเนินโครงการ
แนวทางการแก้ไขปัญหาทีไ่ด้

ด าเนินการไปแล้ว
ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเตมิในการแก้ไข

ปัญหาตอ่ไป

ด้านบุคลากร o ผู้ด าเนินโครงการ
oผู้บริหาร
oผู้ปฏิบัติ

o ลูกค้าโครงการ
o ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
o อื่น ๆ............................................

ด้านการบริหารจัดการ o รูปแบบการด าเนินการ
o โครงสร้างการบริหาร
o การประสานงาน
o ระเบียบปฏิบัติ
o อื่น ๆ............................................

ด้านวัตถุดิบ o วัสดุ/อุปกรณ์
o เคร่ืองจักร
o วัตถุดิบ

o อื่น ๆ............................................
ด้านงบประมาณ o ไม่เพียงพอ

o อัตราการแลกเปล่ียน
o อื่น ๆ............................................

หัวขอ้
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ปัจจัย
ปัญหา/อุปสรรคทีเ่กิดขึ้นระหว่าง

ด าเนินโครงการ
แนวทางการแก้ไขปัญหาทีไ่ด้

ด าเนินการไปแล้ว
ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเตมิในการแก้ไข

ปัญหาตอ่ไปหัวขอ้

ด้านสภาวะแวดล้อม o ธรรมชาติ
o เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
o อื่น ๆ............................................

ด้านมวลชนสัมพันธ์ o ส่ือสาร การประชาสัมพันธ์
o การตลาด
o ท าความเข้าใจกับมวลชน
o อื่น ๆ............................................

ด้านเทคโนโลยี o ข้อมูลและสารสนเทศ
o เทคโนโลยี
o องค์ความรู้
o อื่น ๆ............................................
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สว่นที ่4  การถอดบทเรียนโครงการ
4.1) การสรุปบทเรียนทีส่ าคัญระหวา่งการด าเนินงานโครงการเพ่ือการขบัเคลือ่นตามแผนยทุธศาสตร์

ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน/สถานการณ์ทีส่ าคัญ
ปัจจยัแห่งความส าเร็จ หรือวกิฤตทีค้่นพบเพ่ือการ

พัฒนารอบตอ่ไป (KSF or CSF)

ดา้นบุคลากร
กจิกรรมที ่1.................................................................................................
ดา้นบริหารจดัการ
กจิกรรมที ่1.................................................................................................
ดา้นวตัถุดบิ/เครื่องมืออุปกรณ์
กจิกรรมที ่1.................................................................................................
ดา้นงบประมาณ
กจิกรรมที ่1.................................................................................................
ดา้นสภาวะแวดลอ้ม
กจิกรรมที ่1.................................................................................................
ดา้นมวลชนสมัพันธ์
กจิกรรมที ่1.................................................................................................
ดา้นเทคโนโลยี
กจิกรรมที ่1.................................................................................................
4.2) การปรับเปลีย่นโครงการจากบทเรียน
การปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติการ เพือ่การขบัเคล่ือนแผนยทุธศาสตร์
                      มี                                   ไม่มี เพราะ.......................................................................................................
การปรับเปล่ียนแผนงบประมาณ เพือ่การขบัเคล่ือนแผนยทุธศาสตร์
                      มี                                   ไม่มี เพราะ.......................................................................................................
การปรับเปล่ียนระยะเวลาด าเนินการ  เพือ่การขบัเคล่ือนแผนยทุธศาสตร์
                     มี                                  ไม่มี เพราะ.......................................................................................................
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ส่วนที ่5  การสรุปสถานการณ์ของโครงการตอ่การขบัเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
5.1) สรุปสถานะของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
กลยุทธ.์....................................................................................................................................................โครงการ.........................................................................................................

2560 2561 2562 1 2 3 4 5
ผลงานทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายปี

ปัจจุบัน

ค่าคะแนน
แนวโน้มสถานการณ์การบรรลุ
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5.2) สรุปการขบัเคลือ่นโครงการตอ่สถานะ และศักยภาพของแผนยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม สถานการณ ์SWOT ก่อนการด าเนินโครงการ ทางเลือกยุทธศาสตร์ทีเ่ก่ียวขอ้ง ความเปลีย่นแปลง(ในขณะทีท่ าโครงการ)
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สว่นน าทัว่ไป
ก. ระบุวตัถุประสงค์ของการตดิตามผลสมัฤทธิ์
1) …………………………………………………………………………..
2) …………………………………………………………………………..
3) …………………………………………………………………………..
4) …………………………………………………………………………..

ข. ผูร้ับผดิชอบในการประเมินผลสมัฤทธิ์ของโครงการ (ระบุหน่วยงาน/บุคคล/ต าแหน่ง)
1) ผู้รับผิดชอบหลักในการประเมินผลสัมฤทธ…์…………………………............………………………………
2) ผู้รับการประเมินผลสัมฤทธ…์……………………….......…………………...………………..............................
3) ผู้ทีเ่กี่ยวข้องในการให้ข้อมูล………………………….....…………………...………………..............................
4) อื่น ๆ……………………………………..............................…...……………………………………………….......

ค. ขอ้มูลการประเมินผลสมัฤทธิ์ของโครงการทีต่อ้งด าเนินการ ประกอบดว้ยการด าเนินการ 8 สว่นดงัน้ี
ส่วนที ่1 การประเมินประสิทธิภาพการบริหารแผนปฏิบัติการ

1.1) การสรุปผลประสิทธภิาพ ประสิทธผิล แผนงาน แผนงบประมาณของโครงการ
1.2) ปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จ (+) ไม่ส าเร็จ  (-)
1.3) สรุปแนวทางการพัฒนาแผนปฏิบัติการในรอบปีงบประมาณต่อไป

ส่วนที ่2 การประเมินผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทีม่ีต่อลูกค้าหลักของโครงการ
2.1) การตอบสนองความต้องการและการสร้างความสัมพันธก์ับลูกค้า
2.2) สรุปผลการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ส่วนที ่3 การประเมินการน าส่งผลสัมฤทธิ์ทีต่่อเนือ่ง คุ้มค่า ยั่งยนื
ส่วนที ่4  การประเมินผลตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของโครงการ 

4.1) ผลตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย
4.2) ข้อเสนอแนะในการวดัผลรอบปีงบประมาณต่อไป

ส่วนที ่5  การประเมินผลการบ ารุงรักษา การพัฒนาต่อเนือ่ง
5.1) มาตรการการบ ารุงรักษาผลสัมฤทธิ์ของโครงการให้คงอยู่และพัฒนาต่อเนื่อง
5.2) ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้คุ้มค่าสูงสุด

ส่วนที ่6  การสรุปปัญหา  อปุสรรค และบทเรียนโครงการ
6.1) สรุปปัญหา อุปสรรค การแก้ไข
6.2) บทเรียนจากการด าเนินงานโครงการ/ข้อค้นพบทีส่ าคัญของโครงการ

ส่วนที ่7  สรุปผลการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์
7.1) สถานะการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์เมื่อเสร็จส้ินโครงการ
7.2) สถานะศักยภาพของแผนยุทธศาสตร์

ส่วนที ่8  ขอ้เสนอแนะเพือ่การตัดสินใจทางการบริหารโครงการ
ผู้รายงานผลจะต้องสรุปผลอยา่งครบถว้น พร้อมแนบหลักฐานประกอบ โดยจดัส่งมายงั

กองวิชาการและแผนงาน ภายในวันที.่.............................................สอบถามขอ้มูลเพิม่เติมติดต่อ.........................................
จ. ลงชื่อผู้รับผิดชอบในการรายงานผล..................................................................

ต าแหน่ง ................................................................
 ลงชื่อผู้ตรวจทานความสมบูรณ์ของการรายงานผล .......................................................................

ต าแหน่ง ................................................................
ลงชื่อผู้อนุมัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ .......................................................................

ต าแหน่ง ................................................................

(Project  evaluation utilization)

แบบที่ 4 แบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเพ่ือการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์
การประเมนิผลสัมฤทธิ์ของโครงการเพ่ือการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์
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ส่วนที ่1  การประเมนิประสิทธภิาพการบริหารแผนปฏบิตักิาร
1.1 การสรุปผลประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แผนงาน แผนงบประมาณของโครงการ

ยอดรวม การเบกิจ่าย
ร้อยละการ
เบกิจ่าย

เริ่มตน้
(ว/ด/ป)

สิน้สุด
(ว/ด/ป)

เริ่มตน้
(ว/ด/ป)

สิน้สุด
(ว/ด/ป)

1.2  ปจัจัยทีมีผลต่อความส าเร็จ (+) ไม่ส าเร็จ (-)
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.3  สรุปแนวทางการพัฒนาแผนปฏบิติัการในรอบปงีบประมาณต่อไป (ระบุ)
1)...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2)...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3)...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรม ผูร้ับผดิชอบ
สรุปผล PS : PC

ของกิจกรรม

งบประมาณ 
Project Cost : PC

แผนการด าเนินงาน
Project Schedule : PS

ผลการด าเนินงานเมือ่
เสร็จสิน้กิจกรรมระยะเวลา

ด าเนินงาน
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ส่วนที ่2  การประเมนิผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ทีม่ตีอ่ลูกค้าหลักของโครงการ
2.1 การสนองตอบความต้องการและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

กิจกรรม/บริการทีก่ าหนดใน
โครงการ

ผลการด าเนินงานกิจกรรม/
บริการตามโครงการ

2.2  สรุปผลการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

สรุปผลการตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกค้า

กิจกรรม/บริการทีต่อบสนองความตอ้งการของลูกค้า

กิจกรรม ลูกค้าหลัก
ความตอ้งการ/

ความคาดหวังของ
ลูกค้า

มาตรการการสือ่สาร
และสร้างความยั่งยืน

แก่ลูกค้า

โครงการสามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้สมบูรณ์ 
โครงการสามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้บางส่วน 
โครงการไม่สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้ 
อ่ืน ๆ ระบุ.....................................................................................  
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ส่วนที ่3  การประเมนิการน าส่งผลสัมฤทธิ์ทีต่อ่เน่ือง คุ้มค่า ยั่งยืน

มติดิา้นสังคม มติดิา้นเศรษฐกิจ มติดิา้นความมั่นคง มติดิา้นคุณภาพชวีิต
ผลผลิต (Output)

ผลลัพธ์ (Outcome)

ผลกระทบ (Impact)

ความเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้นจากผลสัมฤทธิ์ (กรุณาระบุรายละเอียด)
ผลสัมฤทธิ์ทีต่อ้งการ ผลสัมฤทธิ์ทีเ่กิดขึ้นจริงเมื่อท าโครงการแล้วเสร็จ
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ส่วนที ่4  การประเมนิผลตามตวัชี้วัด ค่าเป้าหมายของโครงการ
4.1 ผลตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย

เชงิปริมาณ เชงิคุณภาพ เชงิเวลา เชงิความคุ้มค่า
ผลผลิต (Output)

ผลลัพธ์ (Outcome)

4.2  ข้อเสนอแนะในการวัดผลรอบปีงบประมาณต่อไป (ระบุ)
1)...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2)...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3)...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ประเภทตวัชี้วัด ค่าเป้าหมาย (ผลทีเ่กิดขึ้น)
ผลสัมฤทธิ์
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ส่วนที ่5  การประเมนิผลการบ ารุงรักษา การพัฒนาตอ่เน่ือง
5.1 มาตรการการบ ารุงรักษาผลสัมฤทธิข์องโครงการให้คงอยู่และพัฒนาต่อเนื่อง

กิจกรรม มาตรการการบ ารุงรักษาพัฒนาอย่างตอ่เน่ือง ผู้รับผดิชอบ แนวทางการด าเนินงาน

5.2  ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้คุ้มค่าสูงสุด
1)...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2)...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3)...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ส่วนที ่6  การสรุปปัญหา อุปสรรค และบทเรียนโครงการ
6.1  สรุปปัญหา  อุปสรรค  การแก้ไข

กิจกรรม
ปัญหา อุปสรรค  ขอ้ขดัขอ้ง

(บุคลากร  การจัดการ  งบประมาณ  วัสดอุุปกรณ์ การตลาด เทคโนโลยี 
สภาพแวดล้อม)

การแก้ไขทีไ่ดด้ าเนินการไปแล้ว

6.2  บทเรียนจากการด าเนินงานโครงการ/ข้อค้นพบทีส่ าคัญของโครงการ

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ส่วนที ่7   สรุปผลการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์
7.1  สถานะการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

กิจกรรม
การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด

(ระบุประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ผลผลิต กลยุทธ)์ ผลทีเ่กิดขึ้นเมื่อท าโครงการแล้วเสร็จ

  ผลสัมฤทธิเ์ชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้
1)  
2)  
3)  
  ผลสัมฤทธิไ์ม่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ เพราะ
1)  
2)  
3)  

7.2  สถานะ ศักยภาพของแผนยุทธศาสตร์
ระบุศักยภาพของแผนยุทธศาสตร(์SWOT Analysis) ศักยภาพก่อนท าโครงการ ศักยภาพหลังท าโครงการ

กกท.(ระบุ)

กระทรวง(ระบุ)
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ส่วนที ่8   ขอ้เสนอแนะเพ่ือการตดัสินใจทางการบริหารโครงการ

o ด าเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณต่อไป เพราะ
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

o ด าเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณต่อไป แต่ต้องปรับปรุง ดังนี้
1)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2).............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3)..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

o ยกเลิกการด าเนินงานโครงการ เพราะ
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

o ยกเลิกการด าเนินงานกิจกรรม เพราะ
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

o อื่น ๆ (ระบุ)
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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แบบท่ี 5 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี 2562 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับ 
โครงการด าเนนิการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 

2562 
ที่มาของ

งบประมาณ 
 งบประมาณ

ที่ตั้งไว้  
 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ  
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

กลยุทธ์ที่................................................................................................................................................................................. 

1  

 

     

2  

 

     

3  

 

     

4  

 

     

5  

 

     

6  

 

     

รวม     
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แบบท่ี 6 แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมโครงการ 
แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม 
โครงการ............................................................................................................................ 
ในวันที่ ......................................................ณ ................................................................... 
ค าอธิบาย  แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 2 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 2 ตอน เพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้ต่อไป 
ตอนที่ 1  ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ.............................................................................................................................. 

 

 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ ตอนที่ 2  ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
สรุปประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการ
ฝึกอบรม 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
ท่ านจะน าความ รู้ที่ ไ ด้ รั บ ไป ใช้
ประโยชน์ ได้อย่างไร 
…………………………………………………
……………………………………………….…
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการอบรมคร้ัง
นี้ ได้แก่ 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อย 
ที่สุด 
1 

ด้านความรู้ความเข้าใจ 
      
      
      
      
ด้านวิทยากร 
      
      
      
      
      
      
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 

      
      
      
      
ด้านการน าความรู้ไปใช้ 
      
      
      

 ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ผลการให้คะแนนการประเมินผลยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29-30 

ตุลาคม 2562  
 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน คะแนนที่ได ้ ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 12.94 64.7 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 12.08 80.60 

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 52.60 81.00 

     3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)   

     3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)   

     3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)   

     3.4 วสิัยทัศน์ (5)   

     3.5 กลยุทธ ์ (5)   

     3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)   

     3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)   

     3.8 แผนงาน (5)   

     3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)   

รวม 100 77.62 77.62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ คะแนน 12.94

การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนน 12.08 และยุทธศาสตร์ ได้คะแนน 52.60 คะแนน                      
คิดเป็นร้อยละ 77.62 ของคะแนนในทุกประเด็น และคิดเป็นร้อยละ 77.62 ของคะแนนรวมทั้งหมด 

ทั้งนี้ การก าหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองทุ่งสง มีการน าข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
น ามาวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่                
ซึ่งครอบคลุมในการใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือน าไปสู่การจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองทุ่งสง  
 
 
 
 
 
 
 

80



 
1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองทุ่งสงในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้  
ประเด็นการพิจารณา 

(รายละเอียดหลักเกณฑ์) 
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20  
     (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะ
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของ
ป่า/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

(3) 2 

    (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง 
ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

(2) 1.44 

    (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ   

(2) 1.40 

     (4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ  

(2) 1.42 

     (5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การเกษตร การประมง           
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ 

(2) 1.14 

     (6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี
และงานประจ าปี ภูมปิัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ 
และอ่ืนๆ 

(2) 1 

     (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 1.6 

     (8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(2) 1 

     (9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิถีการและการด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ 
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 1.94 

รวม 20 12.94 
           สรุปผลการประเมิน ในด้านข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ซึ่งได้ตรวจสอบ
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองทุ่งสง นั้น ข้อมูลดังกล่าวมีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน               
และแสดงถึงที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงเชื่อถือได้ สามารถน าข้อมูลดังกล่าวมา
ประกอบการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมนได้ 
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1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

ประเด็นการพิจารณา 
(รายละเอียดหลักเกณฑ์) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20  
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
      (1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึง
ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

(5) 4.58 

     (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) 1.8 

      (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น  

(3) 1.4 

      (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ
ความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3) 1.4 

       (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
 

(3) 1.4 

       (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis  ที่อาจส่งผลต่อการ
ด าเนินงานได้แก่ S-Strengh (จุดแข็ง) W-Weaknee (จุดอ่อน)  O-Opportunity 
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3) 1.5 

รวม 15 12.08 
 

การการตรวจสอบการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพของเทศบาลเมืองทุ่งสง ความสอดคล้องกับ
เชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0รวมถึงการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกพ้ืนที่จะด าเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ตลอดจนการแสดงผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา มีการแสดงผลกระทบ ปัญหา                 
อุปสรรการด าเนินงานเพ่ือก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป ข้อมูลดังกล่าวมีความ
เชื่อมโยงสอดคล้อง  
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1.4 ยุทธศาสตร์ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
(รายละเอียดหลักเกณฑ์) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

3. ยุทธศาสตร์  65    
       3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
- สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0   

(10) 8.3 

      3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
- สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

(10) 8.1 

        3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาคแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 8.3 

        3.4 วิสัยทัศน์  
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 4.2 

       3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนใน
สิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 4.8 

       3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น  มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5) 4.6 

       3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทาง
ยุทธศาสตร์ 

(5) 4.6 

      3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 
 
 

(5) 4.8 
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ประเด็นการพิจารณา 
(รายละเอียดหลักเกณฑ์) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

       3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 4.9 

รวม 65 52.60 
 

  จากการประเมินยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองทุ่งสง นั้นจะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุ ทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับการจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.251-2565) 
เทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ตลอดจนพัฒนาในระดับ
กลุ่มจังหวัด และระดับชาติอย่างชัดเจน  
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ  

ผลการให้คะแนนโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                        
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29-30 ตุลาคม 2562 เป็นดังนี้  

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่
ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 5 50.00 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

10 6 60.00 

3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

10 7 70.00 

4.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 9 90.00 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 54.60 91.00 

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 5  
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 3.8  
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) 4.5  

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี 

(5) 5  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) 5  

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.0 (5) 5  
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 5  
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้าง
ให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 4.8  

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

(5) 4.2  

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวี ธี
การงบประมาณ 

(5) 5  

5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(5) 3.2  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 4.1  
รวมคะแนน 100 81.60 81.60 
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2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
          รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลเมืองทุ่งสงแต่ละประเด็นดังนี้  
       

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1 . ก า ร ส รุ ป
สถ า น ก า ร ณ์ ก า ร
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  ( ใ ช้ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์  SWOT 
Analysis/Demand(Demand Analysis)/Global Demand 
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
การพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิ เคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

10 5 

 

2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
2. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลใน
เชิงปริมาณ  เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้
เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 6 

 

2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
3. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
คือการน า เอาเทคนิคต่างๆ มาใช้ เ พ่ือวัดว่าภารกิจ 
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ไปที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ 
ตรงต่อความต้องการของประขาขนหรือไม่และเป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 7 
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2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
4 . แ ผ น ง า น แ ล ะ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่ างๆ มีความ
สอดคล้องกับและ ละยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/Tend หรือหลักการบูรณาการ 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่
ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจนหลักประชารัฐ 

10 9 

 

2.6 โครงการพัฒนา 
  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
5.โครงการพัฒนา ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 60   

5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ก าหนดไว้  ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง  อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

(5) 5 

5.2 ก า ห น ด
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
โครงการ 

มีวัตถุประสงค์ซัดเจน (clearobjective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผลวิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจง 

(5) 3.8 

5 . 3  เ ป้ า ห ม า ย
(ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง
โค ร งก า ร )มี ค ว าม
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
ง บ ป ร ะ ม า ณ ไ ด้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องซัดเจน สามารถระบุจ านวนแก้ไขกลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน 
และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท า
ที่ ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการหากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชั ดลง ไปว่ า ใครคื อกลุ่ ม เป้ าหมายหลั ก  ใครคื อ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 4.5 

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
 

(5) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
5 . 5  เ ป้ า ห ม า ย
(ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง
โครงการ) มีความ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พ อ เ พี ย ง  ( 2 )  ยึ ด ค น เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง ก า ร พั ฒ น า                      
( 3 ) ยึ ด วิ สั ย ทั ศ น์ ภ า ย ใ ต้ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ  ๒ ๐  ปี                            
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5)ยึดหลักการ
น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อ
ยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทาง
การพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการ
หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม                  
(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง                     
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อ (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(5) 5 

5.6 โครงการมีความ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ 
Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value - Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท าน้อย ได้มาก เช่น (1) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่
การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 5 

5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่ง
ไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน  

(5) 5 

5 . 8  โ ค ร ง ก า ร ที่
แ ก้ ปั ญ ห า ค ว า ม
ย า ก จ น ห รื อ ก า ร
เ ส ริ ม ส ร้ า ง ใ ห้
ประเทศชาติ มั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภาคใต้

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืน  ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

(5) 4.8 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
หลักประชารัฐ 

5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคล้อง กับ
เป้าหมาย (ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ     5 
ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด
(Economy)  (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness ) (4) ความเหลื่อมล้ าใน
การพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่ความยุติธรรม (Equiy) (5) ความ
โปร่งใส (Transparency) 

(5) 4.2 

5.10 มีการประมาณ
การราคาที่ ถูกต้อง
ต า ม ห ลั ก วิ ธี ก า ร
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใส่ในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 

(5) 5 

5.11 มีการก าหนด
ตัวชี่วัด (KPI) และ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์ และผล
ที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจการก าหนด
ร้อยละ  การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้น
สิ่งที่ได้รับ  (การคาดการณ์        คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 3.2 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ ได้รับเป็นสิ่ งที่ เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้        การ
ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง  (1) มี
ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ  (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จ
ได้  (3) ระบุสิ่ งที่ต้องการด า เนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุ
เป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอก
เวลาได้ 

(5) 4.1 

รวม 100 81.60 
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    3. การวิเคราะห์เชงิปริมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

โครงการด าเนินการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2562 ที่มาของงบประมาณ  งบประมาณที่ตั้งไว้
 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเพิ่มศักยภาพให้แก่นักเรียนด้านภาษาอังกฤษห้องเรียนพิเศษ 
หลักสูตรสองภาษา (English Program) EP

(งบเทศบาล) 24,900                  23,800 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทาง
วิชาการระดับประเทศ

(งบเทศบาล)               1,120,000 940,330               ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา

โครงการจัดแข่งขันคนเก่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาล (งบเทศบาล) 50,000                  47,000                 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา
โครงการจัดงานวันวิชาการเทศบาลเมืองทุ่งสง งบเทศบาล 50,000                  50,000                 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา
ค่าใช่จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งบอุดหนุนทั่วไป) ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา

5.1 โครงการอาหารกลางวัน (งบอุดหนุนทั่วไป) 13,849,000 13,599,660           ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา
5.2 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (งบอุดหนุนทั่วไป) 100,000 100,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา
5.3 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน (งบอุดหนุนทั่วไป) 84,000                  84,000                 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา
5.4 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน (งบอุดหนุนทั่วไป) 500,000                500,000               ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา
5.5 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน (งบอุดหนุนทั่วไป) 250,000                250,000               ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา
5.6 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) (งบอุดหนุนทั่วไป) 2,863,000              1,810,000             ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา

5.7 โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น (งบอุดหนุนทั่วไป) 250,000                20,000                 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา
5.8 โครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท. (งบอุดหนุนทั่วไป) 735,000                666,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา
5.9 โครงการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (งบอุดหนุนทั่วไป) 275,000                175,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา

5.10  โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งบอุดหนุนทั่วไป) 50,000                  50,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา
5.11 โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบอุดหนุนทั่วไป) 100,000                0 ไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา
5.12 ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน (งบอุดหนุนทั่วไป) ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา

  - งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา (งบอุดหนุนทั่วไป) 351,000                               350,500 
  - งานระดับมัธยมศึกษา (งบอุดหนุนทั่วไป) 681,000                681,000               

5.13 ค่าจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนทั่วไป) ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา
  -  งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา (งบอุดหนุนทั่วไป) 6,095,100              6,094,570             
  - งานระดับมัธยมศึกษา (งบอุดหนุนทั่วไป) 5,649,900              5,485,850             

  - งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ (งบอุดหนุนทั่วไป) 289,000                249,900               

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี 2562 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า

(ภารกิจกองการศึกษา)

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมที่เหมาะสม มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างโอกาสในการเรียนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถด าเนินชีวิตอยุ่ในสังคมอย่างมีความสุข

ล าดับ

1

2

3
4
5
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โครงการด าเนินการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2562 ที่มาของงบประมาณ  งบประมาณที่ตั้งไว้
 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครงการล าดับ

5.14 ค่าหนังสือเรียน (งบอุดหนุนทั่วไป) ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา
  -งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา (งบอุดหนุนทั่วไป) 1,997,500              1,997,419             
  - งานระดับมัธยมศึกษา (งบอุดหนุนทั่วไป) 1,420,400              1,393,579             
  -  งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ (งบอุดหนุนทั่วไป) 34,000                  30400

5.15 ค่าอุปกรณ์การเรียน (งบอุดหนุนทั่วไป) ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา
งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา (งบอุดหนุนทั่วไป) 1,149,500              1148617
งานระดับมัธยมศึกษา (งบอุดหนุนทั่วไป) 648,000                630,256               
งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ (งบอุดหนุนทั่วไป) 34,000                  30,400                 

5.16 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน (งบอุดหนุนทั่วไป) ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา
  - งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา (งบอุดหนุนทั่วไป) 1,148,000              1,147,447             กองการศึกษา
  - งานระดับมัธยมศึกษา (งบอุดหนุนทั่วไป) 696,800                691,630               กองการศึกษา
  - งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ (งบอุดหนุนทั่วไป) 51,000                  45,600                 กองการศึกษา

5.17 โครงการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

(งบอุดหนุนทั่วไป) ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา

  - งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา (งบอุดหนุนทั่วไป) 1,541,900              1,541,155             
  - งานระดับมัธยมศึกษา (งบอุดหนุนทั่วไป) 1,353,300              1,325,885             
  - งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ (งบอุดหนุนทั่วไป) 73,100                  65,360                 
ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา (งบอุดหนุนทั่วไป) 160,000                144,697               ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหนังสือเล่มแรก (งบอุดหนุนทั่วไป) 30,000                  30,000                 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในสถานศึกษา (งบอุดหนุนทั่วไป) 990,000                612,000               ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 1 นักเรียน 1 ดนตรี 1 กีฬา (งบอุดหนุนทั่วไป) 800,000                737,270               ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา
ศูนย์แลกเปล่ียนวัฒนธรรมไทย - จีน ยี่ปินทุ่งสง (งบอุดหนุนทั่วไป) 50,000                  48,268                 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา
โครงการศูนย์เรียนรู้สถานีวิทยาศาสตร์ (งบเทศบาล) 2,978,000              2,978,000             ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา

48,522,400           42,797,593          

 -  -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -  -

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างกระบวนการเรียนรู้กฎหมายผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน

6
7
8
9
10

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตร สนับสนุนงานวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีความโดดเด่นทุกกลามสาระสอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ินสะท้อนเอกลักษณ์ของชุมชนและมีการขยายผลไปสู่การจัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ

รวม

รวม
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อาหารเสริม (นม) (งบอุดหนุนทั่วไป) 6,562,000              5,721,079.36         ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งบอุดหนุนทั่วไป) ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา

2.1 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (งบอุดหนุนทั่วไป) 20,000 20,000                 

2.2 โครงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และWifi (งบอุดหนุนทั่วไป) 16,800 16,800                 

2.3 โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน (งบอุดหนุนทั่วไป) 100,000                100,000               
2.4 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน (งบอุดหนุนทั่วไป) 50,000                  50,000                 
2.5 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) (งบอุดหนุนทั่วไป) 500,000 444,221               

2.6 โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น (งบอุดหนุนทั่วไป) 50,000 30,000                 

2.7 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (งบอุดหนุนทั่วไป) 15,000 15,000                 

โครงการว่ายน้ าเพื่อชีวิตพิชิตโรค (งบเทศบาล) 282,960 282,960               ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา
โครงการจัดซ้ือส่ือและวัสดุเพื่อพัฒนาความพร้อมเด็กปฐมวัย (งบเทศบาล) 120,000                120,000.00           ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา

7,716,760.00        6,800,060.36       

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (งบอุดหนุนทั่วไป) 166,000                151,380               ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ (งบเทศบาล) 250,000                178,350               ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชน (งบเทศบาล) 332,900                271,468               ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา
การจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น (งบเทศบาล) 100,000                75,562                 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น (งบเทศบาล) 50,000                  50,000                 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา
จัดส่งนักกีฬา-กรีฑา เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (งบเทศบาล) 2,250,000              2,224,880             ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการจัดการสอนหลักสูตรพิเศษด้านกีฬา (งบเทศบาล) 5,844,700              5,760,085             ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา

8,993,600.00        8,711,725.30       

 -  -  -  -  -  - 

กลยุทธท์ี ่4  พัฒนาเด็กก่อนวัยเรยีนให้มีความพรอ้มทุกด้านโดยจัดตัง้โรงเรยีนและพัฒนาระบบบรหิารจัดการ "รสีอรอ์นุบาล"และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"

กลยุทธท์ี ่5 พัฒนาครตู้นแบบและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ โดยมุง่เน้นการประยุกต์ใช้ เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสมัยใหม่ในการจัดการเรยีนการสอนและการบรหิารการศึกษา

รวม

รวม

1
2

3

4

รวม

1

2

3

4

5

6

7

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาศูนย์เรียนรู้เป็นห้องเรียนต้นแบบเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง 5 ด้าน

                      รวม
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ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครงการล าดับ

 -  -  -  -  -  -

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น (งบอุดหนุนทั่วไป) 50,000                  19,730                 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
(นิเทศติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา)

(งบเทศบาล)
30,000                  30,000                 

ด าเนินการแล้วเสร็จ
กองการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง (งบเทศบาล) 50,000                  50,000                 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน (งบเทศบาล) 90,000                  90,000                 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียนโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ (งบเทศบาล) 215,000                182,715.20           ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ (งบเทศบาล) 50,000                  50,000                 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล (งบเทศบาล) 282,220                222,823               ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรพาณิชยศาสตร์ในการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

(งบเทศบาล) 80,000                  66,100                 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทาง
วิชาการระดับภาคใต้

(งบเทศบาล) 407,000                406,921               ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล (งบเทศบาล) 57,000                  51,690                 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการประกวดส่ือการสอนของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล (งบเทศบาล) 50,000                  47,000                 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพงานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง (งบเทศบาล) 7,512,000              6,759,860             ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 1 (อาคารอุดมศิลจารย์) (งบเทศบาล) 136,300                136,300               ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบโรงเรียน (งบเทศบาล) ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา
  - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 600,000                575,400               
  - งานระดับมัธยมศึกษา 150,000                150,000               
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารและให้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
เมืองทุ่งสง

(งบเทศบาล) 216,000                97,030                 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานกองการศึกษา (งบเทศบาล) 178,900                177,630               ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานห้องสมุด (งบเทศบาล) 756,000                679,210               ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา

10,910,420.00       9,792,409.40       

รวม

 รวม

กลยุทธท์ี ่8 สรา้งระบบบรหิารจัดการของโรงเรยีนในสังกัดเทสบาลเมืองทุง่สง เสรมิสรา้งการมีส่วนรว่มบรหิารจัดการของภาคีทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพเป็นระบบและได้มาตรฐาน

กลยุทธท์ี ่7 สนับสนุนการกีฬาเพ่ือสุขภาพ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศและสู่มืออาชีพในระดับสากล และพัฒนาระบบการบรหิารจัดการโรงเรยีน และรบบโครงสรา้งพ้ืนฐานด้านกีฬาให้ได้มาตรฐาน
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โครงการด าเนินการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2562 ที่มาของงบประมาณ  งบประมาณที่ตั้งไว้
 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครงการล าดับ

 โครงการงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง (งบเทศบาล) 30,000                  30,000                 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา

30,000                30,000                

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมทางประวัติศาสตร์เมืองทุ่งสง (งบเทศบาล) 468,000                292,030               ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 ศิลปะการแสดง (งบเทศบาล) 30,000                  30,000                 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานบรรพชาสามเณรฤดูร้อน (งบเทศบาล) 80,000                  79,550                 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีชักพระ (งบเทศบาล) 11,000                  6,200                   ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีเดือนสิบ (งบเทศบาล) 5,000                   -                      ด าเนินการแล้วเสร็จ

ไม่ใช้งบประมาณ
กองการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง (งบเทศบาล) 100,000                69,129                 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ (งบเทศบาล) 25,000                  12,365                 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์เมืองทุ่งสง (งบเทศบาล) 26,800                  24,725                 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเข้าพรรษา (งบเทศบาล) 5,000                   4,300                   ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา (28 กรกฎาคม 2562) (งบเทศบาล) 311,270                311,270               ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (งบเทศบาล) 82,500                  80,550                 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ (งบเทศบาล) 271,100                80,550                 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันส าคัญทางศาสนา (มาฆบูชา) (วิสาขบูชา) (งบเทศบาล) 10,000                  8,110                   ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมศาสนพิธีกร (งบเทศบาล) 50,000                  48,826                 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจ้างเหมาการด าเนินงานปฏิบัติงานประจ าศูนย์และให้บริการ
สมาชิกศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง

(งบเทศบาล) 93,900                  85,800                 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา

1,569,570            1,133,405           

77,742,750                 69,145,193.06 รวมทั้งยุทธศาสตร์

รวม

 รวม

กลยุทธท์ี ่9 พัฒนาระบบโรงเรยีนมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมุง่เน้นความเป็นเลิศในด้านวิชาการและด้านสังคม

กลยุทธท์ี ่10 น าภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทัง้ในระบบและนอกระบบการศึกษา
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ล าดับ โครงการด าเนินการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2562 ที่มาของงบประมาณ  งบประมาณที่ตั้งไว้
 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ

1 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม,ป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย แบบ
บูรณาการ

(งบเทศบาล) 2,500,000                  2,500,000                 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองสาธารณสุข

2,500,000                 2,500,000               

 -  -  -  -  -  - 

1 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน (COVER WAY) (งบเทศบาล) 1,837,000                  1,387,000                 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองช่าง

2 ค่าใช่จ่ายในการปรับปรุงทางเดินออกก าลังกาย บริเวณสวนหลวง ร.9 (งบเทศบาล) 7,475,000                   - ยกเลิกโครงการ 
เนื่องจากไม่ได้รับเงินจัดสรร
งบประมาณ ไม่ได้ตามเป้า

กองช่าง

3 ค่าใช่จ่ายในการปรับปรุงเทพื้นคอนกรีต บริเวณหน้าสนามหน้าที่ว่าการอ าเภอ (งบเทศบาล) 2,066,900                  1,836,000                 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองช่าง

4 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องประชุมอาคารส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง (อาคารใหม่) (งบเทศบาล) 2,987,000                  2,695,000                 อยู่ระหว่างด าเนินการ
(วางฏีกาเบิกจ่าย งานงวดที่ 3)

 - เบิกจ่ายไปแล้ว 3 งวด 
ใข้งบประมาณไปในงวด 1-3  

1,078,000 บาท
คงเหลือ 1,617,000 บาท

กองช่าง

5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารเก่าสถานีรถไฟทุ่งสง (หลังที่ 2 ) (งบเทศบาล) 2,028,000                  2,028,000                 อยู่ระหว่างด าเนินการ
- กันเงินไว้ในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 จ านวน 2,028,000 
บาท

 - ก่อหนี้ผูกพัน ข้าม
ปีงบประมาณ พ.ศ 2563 
จ านวน 17,000,000 บาท

กองช่าง

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี 2562 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมืองพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

(ภารกิจกองช่างสุขาภิบาล กองช่าง กองคลัง ส านักปลัดเทศบาล กองสาธารณสุขฯ)

กลยุทธ์ที่ 1 บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการให้ยั่งยืนโดยบูรณาการพัฒนาด้านศักยภาพและด้านกระบวนการทางสังคมอย่างเชื่อมโยงและต่อเน่ือง

รวม

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงข่ายถนน ระบบระบายน้ าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้เพียงพอและปรับปรุงรักษาอาคารสถานที่สาธารณะขนส่งที่ทันสมัย ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างกระบวนการเรียนรู้กฎหมายผังเมืองรวมเมืองทุ่งสงและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
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ล าดับ โครงการด าเนินการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2562 ที่มาของงบประมาณ  งบประมาณที่ตั้งไว้
 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ

6 ค่าก่อสร้างถนนคสล.และท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก(ด้านบนเป็นรางวี)ถนนบ้านในหวัง ซอย 2 (งบเทศบาล) 1,000,000                  1,000,000                 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองช่าง

7 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ าคสล.(ด้านบนเป็นรางวี)
พร้อมบ่อพักและสะพาน คสล.ซอยร่วมใจ

(งบเทศบาล) 3,000,000                  2,912,014.89             ด าเนินการแล้วเสร็จ กองช่าง

8 ก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี) ถนนประชาอุทิศซอยร่วมใจพัฒนา
2 เชื่อมถนนยุทธศาสตร์ ซอย 21

(งบเทศบาล) 3,000,000                  3,000,000                 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองช่าง

9 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างคสล.และท่อระบายน้ าคสล.(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อ
พักถนนส าโรง (โคกทราย ซอย 10)

(งบเทศบาล) 1,273,000                  613,680                   
ด าเนินการแล้วเสร็จ

กองช่าง

10 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างคสล.และท่อระบายน้ าคสล.(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก
ถนนทางเข้าเมรุ(ใหม่) วัดเขาปรีดี

(งบเทศบาล) 1,781,000                  848,398.56               
ด าเนินการแล้วเสร็จ

กองช่าง

11 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างคสล.และท่อระบายน้ าคสล.(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก 
ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 14

(งบเทศบาล) 1,801,900                  1,788,900                 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองช่าง

12 โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างเจดีญ์พระบรมสารีริกธาตุพร้อมปรับปรังภูมิทัศน์ทางขึ้นถ้ าตลอด (งบเทศบาล) 2,520,000                     - ไม่ได้ด าเนินการ
เนื่องจากงบประมาณรายรับ
ไม่เข้าตามที่ต้ังงบประมาณไว้

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าภายในวัดชัยชุมพล (งบเทศบาล) 1,100,000                   - ไม่ได้ด าเนินการ
เนื่องจากเจ้าอาวาสไม่อนุญาติ

ให้ใช้สถานที่

กองช่าง

14 โครงการซ่อมแซมเขื่อนกันดินคลองท่าเลา (บริเวณสะพานเข้าวัดโคกสะท้อน ช่วงที่ 1) (งบเทศบาล) 463,000                     458,600                   ด าเนินการแล้วเสร็จ กองช่าง

15 โครงการซ่อมแซมเขื่อนกันดินคลองท่าเลา (บริเวณสะพานเข้าวัดโคกสะท้อน ช่วงที่ 2) (งบเทศบาล) 441,000                     439,000                   ด าเนินการแล้วเสร็จ กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนท่าแพใต้ (งบเทศบาล) 294,000                     274,700                   ด าเนินการแล้วเสร็จ กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ ท่อระบายน้ า(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก 
ถนนพัฒนาการ ซอย 10

(งบเทศบาล) 495,000                     395,624                   ด าเนินการแล้วเสร็จ กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ ารูปตัวยู (ด้านบนเป็นรางวี) 
ถนนท่าแพใต้ (หน้าโรงเรียนรีสอร์ท อนุบาล)

(งบเทศบาล) 2,809,000                  2,809,000                 อยู่ระหว่างด าเนินการ
 - กันเงินไว้ 2,809,000

 - ยังไม่ได้ด าเนินการเบิกจ่าย
 - ผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งงวดงาน  

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

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ

19 โครงการปรับปรุงต่อเติมร้านค้าใต้อาคาร ศาลาประชาคม (งบเทศบาล) 468,400                     435,612                   อยู่ระหว่างด าเนินการอยู่
ระหว่างด าเนินการ

ผู้รับจ้างท าหนังสือขอขยาย
เวลาเนื่องจากไม่สามารถเข้า
ท างานได้ติดงานประเพณี

กันเงินไว้ จ านวน 435,612 บาท

กองช่าง

20 ค่าจัดซ้ือที่ดินบริเวณถนนประชาอุทิศ ซอย 8 (งบเทศบาล) 640,000                      - ไม่ได้ด าเนินการ
เนื่องจากเจ้าของที่ดินขึ้นราคา

ที่ดิน

กองช่าง

21 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (งบเทศบาล) 150,000                     98,771.98 กองช่าง

ค่าใช่จ่ายการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าอาคารส านักงานเทศบาล 91,270.23                 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองช่าง

ค่าใช่จ่ายขยายเขตไฟฟ้าบริเวณตรงข้ามโรงเรียนนาเหนือ 7,501.75                  ด าเนินการแล้วเสร็จ กองช่าง

22 ค่าใช่จ่ายในการขยายเขตประปาถนนทางเข้าสวนพฤกาสิรินธรถึงป้อมยาม (งบเทศบาล) 178,000                     177,498.65               ด าเนินการแล้วเสร็จ กองช่าง

23 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายพัฒนาการตลอดสาย (งบเทศบาล) 2,505,400                  1,724,000                 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ า (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพักถนนภายใน
โรงเรียนเทศบาลวัดโค้กสะท้อนเชื่อมทางออกบ้านพัก

(งบเทศบาล) 1,047,000                  834,800                   ด าเนินการแล้วเสร็จ กองช่าง

25 โครงการก่อสร้างร้ัว คสล.บริเวณด้านทิศใต้โรงฆ่าสัตว์ (งบเทศบาล) 493,600                        463,900                   กองช่าง

41,854,200               26,319,272.06         

 -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  -  -

1 โครงการป้องกันและควบคุมพาหนะน าโรค (จ้างเหมาเอกชนก าจัดหนูและแมลงสาป) ประจ าปี
งบประมาณ 2562

(งบเทศบาล) 144,000                     120,000                   ด าเนินการแล้วเสร็จ  กองสาธาณสุขฯ

144,000                   120,000                 

กลยุทธ์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนที่สวนสาธารณะ สวนย่อม และปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้สวยงามเป็นระเบียบโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

รวม

รวม
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ ให้มีประสิทธิภาพโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

 รวม

รวม

กลยุทธ์ที่ 5 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะอย่างมีส่วนร่วม

กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
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ล าดับ โครงการด าเนินการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2562 ที่มาของงบประมาณ  งบประมาณที่ตั้งไว้
 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ

1 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าคลองในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ (งบเทศบาล) 55,000                      53,072                     ด าเนินการแล้วเสร็จ กองสาธารณสุขฯ

2
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าอุปโภค บริโภคในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ประจ าปีงบประมาณ 2562

(งบเทศบาล) 141,100                     141,100                   ด าเนินการแล้วเสร็จ กองสาธารณสุขฯ

196,100                   194,172                 

1 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน
 -  กิจกรรมจัดต้ังศูนย์อ านวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่

(งบเทศบาล) 55,000                       
25,900 

ด าเนินการแล้วเสร็จ ส านักปลัดเทศบาล

 - กิจกรรมจัดต้ังศูนย์อ านวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 
2562

(งบเทศบาล) 25,900                     ด าเนินการแล้วเสร็จ ส านักปลัดเทศบาล

55,000                     51,800                   

1 โครงการจ้างเหมากวาดขยะในเขตเทศบาล (งบเทศบาล) 4,075,620                  4,075,620                 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองสาธารณสุขฯ
2 โครงการจ้างเหมาความสะอาดและเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล (งบเทศบาล) 3,687,140                  3,601,270                 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองสาธารณสุขฯ
3 โครงการจ้างเหมาเอกชนฝังกลบขยะมูลฝอย (งบเทศบาล) 2,244,000                  1,733,550                 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองสาธารณสุขฯ
4 โครงการจ้างเหมาบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม (งบเทศบาล) 94,500.00                  94,500.00                 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองสาธารณสุขฯ

10,101,260               9,504,940               

1 โครงการบริหารจัดการและสร้างจิตส านึกในการจัดการน้ าเสียชุมชน (งบเทศบาล) 666,000                     648,720                   ด าเนินการแล้วเสร็จ กองช่างสุขาภิบาล
666,000                   648,720                 

 -  -  -  -  -  -

1 โครงการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ กิจกรรมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าตามจุดเส่ียงภัยน้ าท่วมใน
เขตเทศบาล

(งบเทศบาล) 100,000                     53,266.58                 ด าเนินการแล้วเสร็จ ส านักปลัดเทศบาล

2 โครงการชุมทางลดโลกร้อนทุ่งสง (งบเทศบาล) 200,000                     159,850                   ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา

3 โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ก้าวสู่สังคม
คาร์บอนต่ า

(งบเทศบาล) 500,000                     -                         ไม่ได้ด าเนินการ
เนื่องจากไม่มีผู้รับจ้าง

กองการศึกษา

4 โครงการบริหารจัดการและสร้างจิตส านึกในการจัดการขยะมูลฝอย (งบเทศบาล) 1,158,000                  1,027,030                 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองช่างสุขาภิบาล
1,958,000                 1,240,146.58           

                 รวมทั้งยุทธศาสตร์ 57,474,560               40,579,050.64         
รวม

รวม
กลยุทธ์ที่ 8 จัดระบบจราจรให้มีระเบียบและสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชน โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ

รวม
กลยุทธ์ที่ 9 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพถูกหลักสุขาภิบาล

รวม
กลยุทธ์ที่ 10 บริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วมและขยายระบบบ าบัดน้ าเสียให้ครอบคลุมพ้ืนที่เขตเทศบาล

รวม
กลยุทธ์ที่ 11 รณรงค์ส่งเสริมการประหยัดไฟฟ้าและน้ ามันและสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก

รวม
กลยุทธ์ที่  12 ส่งเสริมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองทุ่งสงสู่เมืองคาร์บอนต่ า เมืองจักรยาน เมืองรู้สู้ภัยพิบัติ
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ล าดับ โครงการด าเนินการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2562 ที่มาของงบประมาณ  งบประมาณที่ตั้งไว้
 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ

 -  -   -    -   -  - 

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน (งบเทศบาล) 150,000               68,295                  ด าเนินการแล้วเสร็จ กองสวัสดิการสังคม

150,000              68,295                

1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอ าเภอทุ่งสง (งบเทศบาล) 50,000                  - ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัดเทศบาล

2 โครงการดนตรีในสวน ดนตรีดี เยาวชนเด่น เล่นในสวน (งบเทศบาล) 50,000                 -                      ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัดเทศบาล

3 โครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ (งบเทศบาล) 95,000                 87,802                  ด าเนินการแล้วเสร็จ ส านักปลัดเทศบาล

4  โครงการสร้างสังคมจักรยานให้เบิกบานทั้งเมืองทุ่งสง (งบเทศบาล) 71,000                 53,290                  ด าเนินการแล้วเสร็จ ส านักปลัดเทศบาล

5 โครงการการด าเนินงานบริการเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวเทศบาลเมืองทุ่งสง (งบเทศบาล) 970,300               970,300                ด าเนินการแล้วเสร็จ ส านักปลัดเทศบาล

1,236,300           1,111,392            

1 โครงการจ้างเหมาเอกชน(รายบุคคล)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอนามัย
โรงเรียน

(งบเทศบาล) 108,000               97,030                  ด าเนินการแล้วเสร็จ กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลเมืองทุ่งสง (EMS) ประจ าปี 2562 (งบเทศบาล) 600,000               565,400                ด าเนินการแล้วเสร็จ กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการงานศูนย์บริการสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 
2562

(งบเทศบาล) 363,430               363,320                ด าเนินการแล้วเสร็จ กองสาธารณสุขฯ

4 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (งบเทศบาล) 135,267               135,267                ด าเนินการแล้วเสร็จ กองสาธารณสุขฯ

5 โครงการรณรงค์และควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (งบอุดหนุนทั่วไป) 80,000                 -                      ไม่ได้ด าเนินการ กองสาธารณสุขฯ

6 โครงการจ้างเหมาบริการ เอกชน (รายบุคคล) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานสัตวแพทย์ (งบอุดหนุนทั่วไป) 180,000               -                      ไม่ได้ด าเนินการ
เนื่องจากไม่มีบุคคลมาสมัคร

กองสาธารณสุขฯ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษาะและส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้จ้างงาน กลุ่มอาชีพ ผู้ด้อยโอกาส ยากจน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี 2562 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมพัฒนาเสรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

(ภารกิจกองการศึกษา กองสาธารณสุขฯ กองสวัสดิการสังคม)

รวม

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการลงทุนด้านคมนาคมขนส่งรองรับการขยายการลงทุนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมและขยายการจ้างงานในพ้ืนที่ให้สามารถลดต้นทุนและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม และการกีฬา เชื่อต่อแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองทุ่งสง

รวม
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงและมีคุณภาพสูง ทั้งในด้านการป้องกัน การรักษาและการฟ้ืนฟู โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
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7 โครงการรวมพลคนรักกีฬาเมืองทุ่งสง (งบเทศบาล) 50,000                 50,000                  ด าเนินการแล้วเสร็จ กองสวัสดิการสังคม

1,516,697           1,211,017            

1 โครงการล้อมรักให้ครอบครัวล้อมร้ัวให้ชุมชน (งบเทศบาล) 60,000                 60,000                  ด าเนินการแล้วเสร็จ กองสวัสดิการสังคม

2 โครงการขับเคล่ือนสมัชชาพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (งบเทศบาล) 198,000               198,000                ด าเนินการแล้วเสร็จ กองสวัสดิการสังคม

258,000              258,000              

1 โครงการจัดระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองภายในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง (งบเทศบาล) 3,165,580             3,157,830              ด าเนินการแล้วเสร็จ ส านักปลัดเทศบาล
2 โครงการด าเนินงานกวาดขยะและรักษาความสะอาดอาคารงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย
(งบเทศบาล) 97,200                 93,900                  ด าเนินการแล้วเสร็จ ส านักปลัดเทศบาล

3 โครงการการด าเนินงานดูแลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (งบเทศบาล) 324,000               324,000                ด าเนินการแล้วเสร็จ ส านักปลัดเทศบาล
4 โครงการฝึกซ้อมแผนและบรรเทาสาธารณภัย 

กิจกรรมฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย
(งบเทศบาล) 40,000                 15,000                  ด าเนินการแล้วเสร็จ ส านักปลัดเทศบาล

5 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (งบเทศบาล) 50,000                 43,400                  ด าเนินการแล้วเสร็จ ส านักปลัดเทศบาล
6 โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับเยาวชนในโรงเรียน

เขตเทศบาล (ยุว อปพร.)
(งบเทศบาล) 20,000                 20,000                  ด าเนินการแล้วเสร็จ ส านักปลัดเทศบาล

3,696,780           3,654,130            

1 โครงการจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (งบเทศบาล) 194,660               177,940                ด าเนินการแล้วเสร็จ กองสวัสดิการสังคม
2 โครงการทัศนะธรรมศึกษาของผู้สูงอายุเทศบาลเมืองทุ่งสง (งบเทศบาล) 350,000               334,625                ด าเนินการแล้วเสร็จ กองสวัสดิการสังคม
3 โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (งบเทศบาล) 50,000                 14,995                  ด าเนินการแล้วเสร็จ กองสวัสดิการสังคม
4 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (ศูนย์สร้างสุข) (งบเทศบาล) 354,400               332,438                ด าเนินการแล้วเสร็จ กองสวัสดิการสังคม
5 โครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองทุ่งสง ระยะที่ 1 

(พ.ศ.2562-2565)
(งบเทศบาล) 192,400               -                      ไม่ได้ด าเนินการ กองสวัสดิการสังคม

6 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการสูงวัยและเตรียมการเพื่อยามสูงวัย (งบเทศบาล) 111,200               109,450                ด าเนินการแล้วเสร็จ กองสวัสดิการสังคม
1,252,660           969,448              
8,110,437           7,272,282            

รวม

กลยุทธ์ที่ 5 จัดระบบป้องกันอาชญากรรม ยาเสพติด และอบายมุข โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

รวมทั้งยุทธศาสตร์

รวม
กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ ให้มีประสิทธิภาพโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

รวม
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการแก่คนชรา ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนยากจน ให้พอเพียงแก่การด ารงชีพและเป็นธรรม

รวม

100



ล าดับ โครงการด าเนินการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2562 ที่มาของงบประมาณ  งบประมาณที่ตั้งไว้
 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ

 -  -  -  -  - 

1 โครงการจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของกองวิชาการและแผนงาน (งบเทศบาล) 180,000                   99,000                    ด าเนินการแล้วเสร็จ กองวิชาการและแผนงาน

2  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานแก่
บุคลากรเทศบาลเมืองทุ่งสง

(งบเทศบาล) 346,000                   318,394.44              ด าเนินการแล้วเสร็จ ส านักปลัดเทศบาล

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) (งบเทศบาล) 43,800                     41,484                    ด าเนินการแล้วเสร็จ ส านักปลัดเทศบาล

4 โครงการจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล ส ารวจข้อมูลภาคสนามโครงการ/กิจกรรมส าคัญของเทศบาลเมืองทุ่ง
สง  ประจ าปีงบประมาณ 2562

(งบเทศบาล) 108,000                   99,000                    ด าเนินการแล้วเสร็จ กองวิชาการและแผนงาน

5 โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง (งบเทศบาล) 80,000                     72,690                    ด าเนินการแล้วเสร็จ กองวิชาการและแผนงาน

6 โครงการอบรมด้านการประเมินผล (อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ   
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจ าปี  2561 และจัดท าค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการเทศบาลเมืองทุ่งสง 2562  ฉบับทบทวน)

(งบเทศบาล) 100,000                   99,565 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองวิชาการและแผนงาน

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียนโครงการและวิเคราะห์โครงการ (งบเทศบาล) 100,000                   55,909.45 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองวิชาการและแผนงาน

8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ (งบเทศบาล) 50,000                     0.00 ไม่ได้ด าเนินการ กองวิชาการและแผนงาน

9 โครงการอบรมให้ความรู้ระเบียบปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลที่ดี (งบเทศบาล) 40,000                     38,805 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองวิชาการและแผนงาน

10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง (งบเทศบาล) 118,000                   64,859 ด าเนินการแล้วเสร็จ ส านักปลัดเทศบาล

11 โครงการด าเนินงานดูแลระบบสือสารโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง (งบเทศบาล) 97,030                     97,030                    ด าเนินการแล้วเสร็จ ส านักปลัดเทศบาล
12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน (งบเทศบาล) 97,030                     97,030                    ด าเนินการแล้วเสร็จ ส านักปลัดเทศบาล
13 โครงการจ้างเหมายามบริการยามรักษาการณ์ (งบเทศบาล) 108,000                   108,000                  ด าเนินการแล้วเสร็จ ส านักปลัดเทศบาล
14 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้น าชุมชนและสมาชิกสภาองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้อง (งบเทศบาล) 1,025,000                 1,007,535                ด าเนินการแล้วเสร็จ กองสวัสดิการและสังคม

15 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรแม่บ้าน/สตรีเทศบาลเมืองทุ่งสง (งบเทศบาล) 100,000                   100,000                  ด าเนินการแล้วเสร็จ กองสวัสดิการและสังคม
16 โครงการการด าเนินงานดูแลระบบข้อมูลของกองสวัสดิการสังคม (งบเทศบาล) 97,030                     97,030                    ด าเนินการแล้วเสร็จ กองสวัสดิการและสังคม

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการท างานเฉพาะด้านและท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี 2562 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ 

(ภารกิจกองช่างสุขาภิบาล กองช่าง กองคลัง ส านักปลัดเทศบาล กองสาธารณสุขฯ)

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโยยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและเพ่ือการบริการประชาชนของเทศบาลและของชุมชนให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสามารถเข้าถึงได้ง่ายสะดวกในการใช้ประโยชน์

รวม

101



ล าดับ โครงการด าเนินการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2562 ที่มาของงบประมาณ  งบประมาณที่ตั้งไว้
 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ

17 โครงการการด าเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง (งบเทศบาล) 97,030                     97,030                    ด าเนินการแล้วเสร็จ กองสวัสดิการและสังคม
2,786,920               2,493,361              

 -  -  -  -  -  -

1 โครงการจ้างที่ปรึกษาวิจัยและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน (งบเทศบาล) 140,000                   140,000                  ด าเนินการแล้วเสร็จ กองวิชาการและแผนงาน
2 โครงการเทศบาลพบสภาชุมชนเมืองเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งบเทศบาล) 50,000                     36,000                    ด าเนินการแล้วเสร็จ กองสวัสดิการและสังคม
3 โครงการจัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา (งบเทศบาล) 40,000                     -                        ด าเนินการแล้วเสร็จ

โดยไม่ใช้งบประมาณ
กองสวัสดิการและสังคม

230,000                 176,000                 

1 โครงการจ้างเหมาเอกชนบันทึกข้อมูลโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-laas)

(งบเทศบาล) 648,000 639,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองคลัง

2 โครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อปฏิบัติงานในการจัดเก็บรายได้ (งบเทศบาล) 543,900                   444,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองคลัง
3 โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ สถานีขนส่งย่อยเทศบาลเมืองทุ่งสง (งบเทศบาล) 324,000 324,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองคลัง
4 โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดบริเวณสถานีขนส่งย่อยเทศบาลเมืองทุ่งสง (งบเทศบาล) 213,900 194,060 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองคลัง
5 โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (งบเทศบาล) 98,000 97,030 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองคลัง
6 โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) (งบเทศบาล) 108,000 108,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองคลัง
7 โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 อ าเภอทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(งบเทศบาล) 20,000                     20,000                    ด าเนินการแล้วเสร็จ กองคลัง

1,955,800               1,826,090              

1 โครงการจัดงานวันเทศบาล (งบเทศบาล) 35,000                     26,980                    ด าเนินการแล้วเสร็จ ส านักปลัดเทศบาล

2 โครงการการด าเนินการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาล (งบเทศบาล) 1,500,000                 -                         ไม่ได้ด าเนินการ
เนื่อจากไม่มีการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาเทศบาลและ

ผู้บริหารเทศบาล

กองสวัสดิการและสังคม

3 โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง (งบเทศบาล) 200,000                                     105,704 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองวิชาการและแผนงาน
4  โครงการประชุมประชาคมชุมชน (งบเทศบาล) 150,000                                       34,825 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองสวัสดิการและสังคม

รวม
กลยุทธ์ที่ 3พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการท างานเฉพาะด้านและท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมภิบาล ผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี

รวม
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง

รวม
กลยุทธ์ที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลให้ครบถ้วน ทั่วถึง และเป็นธรรม

รวม
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
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ล าดับ โครงการด าเนินการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2562 ที่มาของงบประมาณ  งบประมาณที่ตั้งไว้
 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ

5  โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. (งบเทศบาล) 5,000                      -                         ด าเนินการแล้วเสร็จ โดย
ไม่ใช้งบประมาณ

กองสวัสดิการและสังคม

6  โครงการเยาวชนดีเก่ง ชุมชนเข้มแข็ง สังคมยั่งยืน (งบเทศบาล) 35,000                     35,000                    ด าเนินการแล้วเสร็จ กองสวัสดิการและสังคม
1,925,000               202,509                 

1 โครงการจ้างเหมาบริการยามรักษาการณ์ (งบเทศบาล) 777,600                   777,600                  ด าเนินการแล้วเสร็จ กองช่างสุขาภิบาล
2 โครงการจ้างเหมาบริการเอกชน (รายบุคคล) ยามรักษาการณ์ (งบเทศบาล) 194,060                   194,060                  ด าเนินการแล้วเสร็จ กองสาธารณสุขฯ
3 โครงการการด าเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพงานกองช่าง (งบเทศบาล) 3,440,400                 3,355,440                ด าเนินการแล้วเสร็จ กองช่าง

4,412,060               4,327,100              

 -  -  -  -  -  -
  11,309,780 
   9,025,060 
 
154,637,527 126,021,585.70รวมทั้ง 4 ยุทธศาสตร์

รวมทั้งยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมองค์กรชุมชน(อบช.)ทุกองค์การบริหารชุมชน/กลุ่มต่าง ๆ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอย่างเข้มแข็งและบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

 รวม

กลยุทธ์ที่ 7 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

รวม
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4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และ

การกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า 
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4. การวิเคราะห์เชงิคุณภาพ ประจ าปงีบประมาณ 2562

ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานทีด่ าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด 

โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธบิายเหตุผล

ต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
1 ค่าใชจ้า่ยในการจดัท า

โครงการเพ่ิมศักยภาพ

ใหแ้ก่นักเรียนดา้น

ภาษาอังกฤษหอ้งเรียน

พิเศษ หลกัสตูรสองภาษา

 (English Program) EP

กองการศึกษา

หนวํยศึกษานเิทศก์

โรงเรียนเทศบาลวัด

ชัยชุมพล

900,000  - 875,100                24,900               23,800 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลด าเนนิการ

จัดต้ังหลักสูตรนกัเรียนด๎านภาษาองักฤษ

หอ๎งเรียนพเิศษหลักสูตรสองภาษา  

(English Program) EP

วัตถุประสงค์

1. เพื่อใหน๎กัเรียนได๎เรียนร๎ูภาษาองักฤษ

กบัชาวตํางชาติ

2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน

ด๎านภาษาองักฤษ

3. เพื่อจัดกจิกรรมแบบบรูณาการใช๎แหลํง

เรียนร๎ูที่หลากหลาย

ผลส าเร็จของโครงการ

1. นกัเรียนสามารถน าความร๎ูและทกัษะ

กระบวนการทางภาษาที่ได๎รับไปใช๎เปน็

ด าเนนิการแล๎วเสร็จ

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุง่สง  ประจ าป ี2562

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคม การเรียนร๎ูและภมูิปัญญา เพื่อการอยูดีํมีสุข

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสํูคุณภาพมาตรฐานที่เหนือกวาํ

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม คํานิยมที่เหมาะสม มีความร๎ูคํูคุณธรรม สร๎างโอกาสในการเรียนร๎ู ตามเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถด าเนินชีวติอยูใํนสังคมอยํางมีความสุข
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานทีด่ าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด 

โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธบิายเหตุผล

ต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
เคร่ืองมอืส่ือสารในชีวิตประจ าวันและมเีจต

คติที่ดีตํอภาษาองักฤษ

2. นกัเรียนมกีารพฒันาและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการใช๎ภาษาองักฤษมาก

ยิ่งขึ้น

2 ค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน

โครงการสง่นักเรียนเขา้

ร่วมจดันิทรรศการและ

แขง่ขนัทกัษะทางวิชาการ

ระดบัประเทศ

กองการศึกษา

หนวํยศึกษานเิทศก์

150,000              +970,000            1,120,000 940,330             ด าเนนิการในระหวํางวันที่ 4 - 13 สิงหาคม

 2562 ณ เทศบาลเมอืงร๎อยเอด็

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสํงเสริมความเปน็เลิศทางวิชาการ

2. เพื่อสร๎างประสบการณ์ด๎านวิชาการ

ใหก๎บันกัเรียน

3. เพื่อประชาสัมพนัธ์การจัดการศึกษาของ

โรงเรียนในสังกดัเทศบาลเมอืงทุํงสง

ผลส าเร็จของโครงการ

นกัเรียนและครูได๎รับรางวัลในการแขํงขัน

ด าเนนิการแล๎วเสร็จ 
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานทีด่ าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด 

โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธบิายเหตุผล

ต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
3 โครงการจดัแขง่ขนัคนเก่ง

โรงเรียนในสงักัดเทศบาล

กองการศึกษา

หนวํยศึกษานเิทศก์

50,000               -  - 47,000              ด าเนนิการในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ 

โรงเรียนสาธิตเพชรจริก

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสํงเสริมสนบัสนนุและเปดิโอกาสให๎

นกัเรียนมคีวามต่ืนตัวในการค๎นคว๎าหา

ความร๎ูทางด๎านวิชาการด๎วยการทดสอบ

ความสามารถของตนเองและสามารถ

แขํงขันกบัผ๎ูอื่นในโรงเรียนสังกดัเทศบาล

เมอืงทุํงสงได๎

2. เพื่อคัดเลือกตัวแทนนกัเรียนระดับ

เทศบาลไปแขํงขันด๎านวิชาการใน

ระดับประเทศในการสร๎างชื่อเสียงใหแ๎กํ

โรงเรียนและวงศ์ตระกลู

3. เพื่อประชาสัมพนัธ์การศึกษาของ

เทศบาลเมอืงทุํงสงใหเ๎ปน็ที่ร๎ูจักและ

ยอมรับของหนวํยงานที่เกี่ยวข๎อง

ผลส าเร็จของโครงการ 

นกัเรียนได๎เปน็ตัวแทนเข๎ารํวมแขํงขันคน

เกงํระดับประเทศ

ด าเนนิการแล๎วเสร็จ 
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานทีด่ าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด 

โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธบิายเหตุผล

ต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
4 โครงการจดังานวัน

วิชาการเทศบาลเมอืงทุ่งสง

กองการศึกษา

หนวํยศึกษานเิทศก์

50,000  -  - 50,000 ด าเนนิการ ในวันที่ 18 - 22 มนีาคม 2562

 ณ เทศบาลเมอืงทุํงสง

วัตถุประสงค์

1. นกัเรียนได๎เปน็ตัวแทนเข๎ารํวมแขํงขัน

ทกัษะทางวิชาการระดับภาคใต๎ 

2. สร๎างประสบการณ์ด๎านวิชาการใหก๎บั

นกัเรียน        

3. ประชาสัมพนัธ์การจัดการศึกษาของ

เทศบาลเมอืงทุํงสง

ผลส าเร็จของโครงการ

1. นกัเรียนได๎ประสบการณ์ด๎านวิชาการ

2. ได๎เปน็ตัวแทนเข๎ารํวมแขํงขันทกัษะ

ระดับภาคใต๎

3. ได๎ประชาสัมพนัธ์การจัดการศึกษาของ

เทศบาลเมอืงทุํงสง

ด าเนนิการแล๎วเสร็จ 

5

5.1 โครงการอาหารกลางวัน กองการศึกษา

โรงเรียนในสังกดั

เทศบาลเมอืงทุํงสง

13,849,000  -  - 13,599,660        จัดอาหารกลางวันใหเ๎ด็กนกัเรียนได๎รับ

ประทานอาหารกลางวันครบทกุคนต้ังแตํ

ชั้นอนบุาลถึงชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 

ระหวํางวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 

กนัยายน 2562

ด าเนนิการแล๎วเสร็จ

ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการบริหารสถานศึกษา
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานทีด่ าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด 

โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธบิายเหตุผล

ต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
ผลส าเร็จของโครงการ

(1) ร.ร.ท.วดัชยัชมุพล

- เดือนเมษายน จ านวน 0 วัน นกัเรียน 0 คน

 เปน็เงิน 0 บาท

 - เดือนพฤษภาคม จ านวน 11 วัน นกัเรียน 

1,655 คน เปน็เงิน 364,100 บาท 

 - เดือนมถินุายน จ านวน 19 วัน นกัเรียน 

1,636 คน เปน็เงิน  621,680 บาท

 - เดือนกรกฎาคม จ านวน 20 วัน นกัเรียน 

1,634 คน เปน็เงิน 653,600 บาท

 - เดือนสิงหาคม จ านวน 21 วัน นกัเรียน 

1,634 คน เปน็เงิน 686,280

 - เดือน กนัยายน จ านวน 21 วัน นกัเรียน 

1,634 คน เปน็เงิน 686,280บาท

(2) ร.ร.ท.วดัโคกสะทอ้น

- เดือนเมษายน จ านวน 0 วัน นกัเรียน 0 คน

 เปน็เงิน 0 บาท

 - เดือนพฤษภาคม จ านวน 11 วัน นกัเรียน 

600 คน เปน็เงิน 132,000 บาท 

 - เดือนมถินุายน จ านวน 19 วัน นกัเรียน 

618 คน เปน็เงิน  234,840 บาท
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานทีด่ าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด 

โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธบิายเหตุผล

ต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
 - เดือนกรกฎาคม จ านวน 20 วัน นกัเรียน 

616 คน เปน็เงิน 246,400 บาท

  - เดือนสิงหาคม จ านวน 21 วัน นกัเรียน 

616 คน เปน็เงิน 258,720

 - เดือนกนัยายน จ านวน 21 นกัเรียน 616 

คน เปน็เงิน 258,720

(3) ร.ร.ท.บา้นนาเหนือ

- เดือนเมษายน จ านวน 0 วัน นกัเรียน 0 คน

 เปน็เงิน 0 บาท

 - เดือนพฤษภาคม จ านวน 11 วัน นกัเรียน 

306 คน เปน็เงิน 67,320 บาท 

 - เดือนมถินุายน จ านวน 19 วัน นกัเรียน 

306 คน เปน็เงิน  116,280 บาท

 - เดือนกรกฎาคม จ านวน 20 วัน นกัเรียน 

275 คน เปน็เงิน 110,000 บาท

  - เดือนสิงหาคม จ านวน 21 วัน นกัเรียน 

275 คน เปน็เงิน 115,500

 - เดือน กนัยายน จ านวน 21 วัน นกัเรียน 

275 คน เปน็เงิน 115,500

(4) ร.ร.กีฬาเทศบาลฯ

- เดือนเมษายน จ านวน 0 วัน นกัเรียน 0 คน

 เปน็เงิน 0 บาท
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานทีด่ าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด 

โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธบิายเหตุผล

ต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
 - เดือนพฤษภาคม จ านวน 11 วัน นกัเรียน 

32 คน เปน็เงิน 21,120 บาท 

 - เดือนมถินุายน จ านวน 19 วัน นกัเรียน 34

 คน เปน็เงิน  38,760 บาท

- เดือนกรกฎาคม จ านวน 20 วัน นกัเรียน 38

 คน เปน็เงิน 45,600 บาท

  - เดือนสิงหาคม จ านวน 21 วัน นกัเรียน 38

 คน เปน็เงิน 47,880 บาท

 - เดือน กนัยายน จ านวน 21 วัน นกัเรียน 

38 คน เปน็เงิน 47,880 บาท

(5) ร.ร.รีสอร์ทฯ

- เดือนเมษายน จ านวน 0 วัน นกัเรียน 0 คน

 เปน็เงิน 0 บาท

 - เดือนพฤษภาคม จ านวน 11 วัน นกัเรียน 

593 คน เปน็เงิน 130,460 บาท 

 - เดือนมถินุายน จ านวน 19 วัน นกัเรียน 

593 คน เปน็เงิน  225,340 บาท

 - เดือนกรกฎาคม จ านวน 20 วัน นกัเรียน 

576 คน เปน็เงิน 230,400 บาท

  - เดือนสิงหาคม จ านวน 21 วัน นกัเรียน 

576 คนเปน็เงิน 241,920

 - เดือนกนัยายน จ านวน 21 วัน นกัเรียน 

576 คน เปน็เงิน 241920
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานทีด่ าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด 

โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธบิายเหตุผล

ต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
ศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็เขาปรีดี

- เดือนเมษายน จ านวน 18 วัน นกัเรียน 84 

คน เปน็เงิน 30,240 บาท

 - เดือนพฤษภาคม จ านวน 21 วัน นกัเรียน 

114 คน เปน็เงิน 23,400 บาท 

 - เดือนมถินุายน จ านวน 19 วัน นกัเรียน 30

 คน เปน็เงิน  11,400  บาท

 - เดือนกรกฎาคม จ านวน 20 วัน นกัเรียน 

25 คน เปน็เงิน 10,000 บาท

  - เดือนสิงหาคม จ านวน 21 วัน นกัเรียน 25

 คน เปน็เงิน 10,500

 - เดือนกนัยายน จ านวน 21 วัน นกัเรียน 25

 คน เปน็เงิน 10,500

ศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็ชยัชมุพล

- เดือนเมษายน จ านวน 18 วัน นกัเรียน 58 

คน เปน็เงิน 20,160 บาท

 - เดือนพฤษภาคม จ านวน 21 วัน นกัเรียน 

101 คน เปน็เงิน  21,100 บาท

 - เดือนมถินุายน จ านวน 19 วัน นกัเรียน 45

 คน เปน็เงิน  171,00 บาท

 - เดือนกรกฎาคม จ านวน 20 วัน นกัเรียน 

45 คน เปน็เงิน 18,000 บาท
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานทีด่ าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด 

โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธบิายเหตุผล

ต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
  - เดือนสิงหาคม จ านวน 21 วัน นกัเรียน 45

 คน เปน็เงิน 18,900

 - เดือนกนัยายน จ านวน 21 วัน นกัเรียน 45

 คน เปน็เงิน 18,900

ศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็หมู่บา้นพัฒนา

- เดือนเมษายน จ านวน 0 วัน นกัเรียน 0 คน

 เปน็เงิน 0 บาท

 - เดือนพฤษภาคม จ านวน 11 วัน นกัเรียน 

60 คน เปน็เงิน 13,200 บาท 

 - เดือนมถินุายน จ านวน 19 วัน นกัเรียน 60

 คน เปน็เงิน  22,800 บาท

 - เดือนกรกฎาคม จ านวน 20 วัน นกัเรียน 

58 คน เปน็เงิน 23,200 บาท

  - เดือนสิงหาคม จ านวน 21 วัน นกัเรียน 58

 คน เปน็เงิน 24,360 บาท

 - เดือนกนัยายน จ านวน 21 วัน นกัเรียน 58

 คน เปน็เงิน 24,360 บาท

ศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็หนองปา่แก่

- เดือนเมษายน จ านวน 0 วัน นกัเรียน 0 คน

 เปน็เงิน 0 บาท

 - เดือนพฤษภาคม จ านวน 11 วัน นกัเรียน 

15 คน เปน็เงิน 3,300 บาท 
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานทีด่ าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด 

โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธบิายเหตุผล

ต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
 - เดือนมถินุายน จ านวน 19 วัน นกัเรียน 15

 คน เปน็เงิน  5,700 บาท

 - เดือนกรกฎาคม จ านวน 20 วัน นกัเรียน 

10 คน เปน็เงิน 4,000 บาท

  - เดือนสิงหาคม จ านวน 21 วัน นกัเรียน 10

 คน เปน็เงิน 4,200 บาท

 - เดือนกนัยายน จ านวน 21 วัน นกัเรียน 10

 คน เปน็เงิน 4,200 บาท

 ****หมายเหต ุเดอืนเมษายน 2562 ปดิ

ภาคเรียน ยกเวน้ ศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็ไมป่ดิ

ภาคเรียน

5.2 โครงการปรับปรุงหลกัสตูรสถานศึกษา 100,000  -  - 100,000           

5.2.1 โครงการพฒันาหลักสูตร โรงเรียนเทศบาลวัด

ชัยชุมพล

20,000              วัตถุประสงค์

1. เพื่อปรับปรุงโครงสร๎างหลักสูตรและ

การพฒันาหลักสูตรใหส๎อดคล๎องกบั

นโยบายและเปา้หมายของโรงเรียน

2. เพื่อใหค๎รูทกุกลํุมสาระพฒันาเอกสาร

ประกอบหลักสูตรและจัดท ารูปเลํมเพื่อใช๎

ในการเรียนการสอนตํอไป

ผลส าเร็จของโครงการ

สถานศึกษามหีลักสูตรสถานศึกษาที่มี

ด าเนนิการแล๎วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานทีด่ าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด 

โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธบิายเหตุผล

ต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
คุณภาพและสอดคล๎องกบัหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

โดยมสีาระตามที่ปรับปรุงประกอบ

หลักสูตรครบ 8 กลํุมสาระ

5.2.2 โครงการปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาลวัด

โคกสะทอ๎น

              20,000 ด าเนนิการชํวงเดือน มนีาคม 2562  - 

พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนเทศบาลวัด

โคกสะทอ๎น

วัตถุประสงค์

เพื่อเปน็คําใช๎จํายในการพฒันาปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษาใหส๎อดคล๎องกบั

สถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงของสังคม 

ทอ๎งถิ่น และชุมชน

ผลส าเร็จของโครงการ

พฒันาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให๎

สอดคล๎องกบัสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลง

ของสังคม ทอ๎งถิ่น และชุมชน

ด าเนนิการแล๎วเสร็จ

5.2.3 โครงการปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา

โรงเรียนมธัยม

เทศบาลวัดทาํแพ

              20,000 ผลส าเร็จของโครงการ

1. สถานศึกษามหีลักสูตรที่เหมาะสมกบั

ผ๎ูเรียนและสอดคล๎องกบัทอ๎งถิ่น จ านวน 8

 กลํุมสาระการเรียนร๎ู

2. ครูมกีารแลกเปล่ียนเรียนร๎ูเพื่อพฒันา

ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนร๎ู

ด าเนนิการแล๎วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานทีด่ าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด 

โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธบิายเหตุผล

ต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
3. การพฒันาหลักสูตรของสถานศึกษาอยูํ

ในระดับดี

4. ผ๎ูเข๎ารํวมกจิกรรม จ านวน 60 คน มี

ความร๎ูความเข๎าใจในเร่ืองการพฒันา

หลักสูตรใหท๎นัตํอสังคมปจัจุบนั อยูํใน

ระดับดี

5.2.4 โครงการปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา 

โรงเรียนเทศบาล

บา๎นนาเหนอื

20,000 อบรมเชิงปฏบิติัการปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา ในวันที่ 25 มนีาคม 2562 ณ 

หอ๎งประชุมเทศบาลบา๎นนาเหนอื

 - ครูและบคุลากรทางการศึกษาของ

โรงเรียนได๎รับความร๎ู แนวทางในการ

พฒันาหลักสูตร น าความร๎ูมาปรับปรุง

หลักสูตรได๎ถูกต๎องเหมาะสม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อใหค๎รูมคีวามร๎ู ความเข๎าใจในการท า

การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

2. เพื่อใหค๎รูสามารถปรับปรุงหลักสูตรใน

สํวนที่รับผิดชอบได๎ถูกต๎อง

ผลส าเร็จโครงการ

1. ได๎หลักสูตรสถานศึกษาอยํางมคุีณภาพ

สอดคล๎องกบัหลักสูตรแกนกลาง

2. ได๎หลักสูตรกลํุมการเรียนร๎ูอยํางมี

คุณภาพ

ด าเนนิการแล๎วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานทีด่ าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด 

โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธบิายเหตุผล

ต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
5.2.5 โครงการสนบัสนนุ

คําใช๎จํายในการปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนกฬีา

เทศบาลเมอืงทุํงสง

20,000 ด าเนนิการแล๎วเสร็จจัดกจิกรรมอบรมเชิงปฏบิติัการ การ

ปรับปรุงและพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา 

ประจ าปกีารศึกษา 2562 วันที่ 8 - 9 

เมษายน 2562

วัตถุประสงค์

1. เพื่อใหส๎ถานศึกษามหีลักสูตรสถานศึกษา

 (รายวิชาเพิ่มเติม) เหมาะสมและ

สอดคล๎องกบับริบทของโรงเรียน

2. เพื่อใหส๎ถานศึกษามกีารจัดกจิกรรม

พฒันาผ๎ูเรียนที่สํงเสริมและตอบสนอง

ความต๎องการ สมรรถนะและคุณลักษณะที่

พงึประสงค์

ผลส าเร็จโครงการ

 1. ปรับปรุงและพฒันาหลักสูตร

สถานศึกษาใหส๎อดคล๎องกบัค าส่ัง

กระทรวงศึกษาธิการ และสอดรับกบัทอ๎งถิ่น

2. ระดับความคิดเหน็ของผ๎ูเข๎ารํวม

โครงการที่มตํีอการด าเนนิงานโครงการโดย

รวมอยูํในระดับ ดี มคีวามพงึพอใจร๎อยละ 

85.55
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานทีด่ าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด 

โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธบิายเหตุผล

ต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
5.3 ค่าใชจ้า่ยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 84,000              -  - 84,000             

5.3.1 อนิเตอร์เนต็โรงเรียน โรงเรียนเทศบาลวัด

ชัยชุมพล

16,800              วัตถุประสงค์

1. เพื่อจํายคําอนิเตอร์เนต็โรงเรียน

2. เพื่อใหน๎กัเรียนและบคุลากรมแีหลํง

ศึกษาค๎นคว๎าหาความร๎ูที่มปีระสิทธิภาพ

ด๎วยระบบเครือขํายที่มคุีณภาพ

ผลส าเร็จของโครงการ

ครู นกัเรียน ในโรงเรียนได๎มโีอกาสค๎นคว๎า

หาความร๎ูได๎อยํางมปีระสิทธิภาพ

ด าเนนิการแล๎วเสร็จ

5.3.2 คําใช๎จํายอนิเตอร์เนต็

โรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลวัด

โคกสะทอ๎น

              16,800 ด าเนนิการชํวงเดือน ตุลาคม 2561 - 

กนัยายน 2562 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโคก

สะทอ๎น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเปน็คําใช๎จํายในการจัดหาหรือ

พฒันาระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 

ระบบ ADSL, WIFI สามารถใหบ๎ริการ

อนิเตอร์เนต็แกคํรู นกัเรียน ผ๎ูปกครอง 

และชุมชนได๎

2. เพื่อใหน๎กัเรียนสามารถใช๎อนิเตอร์เนต็

ในการศึกษาค๎นคว๎าหาความร๎ู และใช๎ใน

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

คอมพวิเตอร์

ด าเนนิการแล๎วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานทีด่ าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด 

โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธบิายเหตุผล

ต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
3. เพื่อใช๎ในการติดตํอส่ือสารระหวําง

หนวํยงาน

ผลส าเร็จของโครงการ

ครู นกัเรียน ประชาชน ผ๎ูปกครองและ

ชุมชน สามารถใช๎อนิเตอร์เนต็ในการศึกษา

ค๎นคว๎าหาความร๎ู และใช๎ในการจัดการ

เรียนการสอนในรายวิชาคอมพวิเตอร์ ร๎อย

ละ 95

5.3.3 อนิเตอร์เนต็โรงเรียน โรงเรียนมธัยม

เทศบาลวัดทาํแพ

16,800              ด าเนนิการติดต้ังอนิเตอร์เนต็ในโรงเรียน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อโรงเรียนจะมอีนิเตอร์เนต็ที่พร๎อมตํอ

การเรียนการสอน และเปน็แหลํงสืบค๎น

ข๎อมลูตําง ๆ ที่มปีระสิทธิภาพ

ผลส าเร็จของโครงการ

1. โรงเรียนสามารถใช๎อนิเตอร์เนต็ได๎อยําง

มปีระสิทธิภาพร๎อยละ 100

2. โรงเรียนจะมอีนิเตอร์เนต็ที่พร๎อมตํอการ

สอนและเปน็แหลํงสืบค๎นข๎อมลูตําง ๆ ที่มี

ประสิทธิภาพ ร๎อยละ 100

ด าเนนิการแล๎วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานทีด่ าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด 

โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธบิายเหตุผล

ต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
5.3.4 อนิเตอร์เนต็โรงเรียน โรงเรียนเทศบาล

บา๎นนาเหนอื

16,800              วัตถุประสงค์

1. เพื่อใหน๎กัเรียน ครู และบคุลากรที่

เกี่ยวข๎องกบัโรงเรียนมแีหลํงศึกษาค๎นคว๎า

หาความร๎ู และเพิ่มประสบการณ์ด๎าน

เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งระบบเครือขําย

คอมพวิเตอร์และอนิเตอร์เนต็

2. เพื่อพฒันาด๎านนวัตกรรมเกี่ยวกบัการ

เรียนการสอนอยํางมปีระสิทธิภาพและ

พอเพยีงกบัสภาพปจัจุบนั

ผลส าเร็จของโครงการ

 ครู นกัเรียน ผ๎ูปกครอง ได๎ใช๎อนิเตอร์เนต็ 

ร๎อยละ 100

ด าเนนิการแล๎วเสร็จ

5.3.5 โครงการสนบัสนนุ

คําใช๎จํายอนิเตอร์เนต็

โรงเรียน

คําใช๎จํายระบบ 

WirelessFidelity : Wifi

โรงเรียนกฬีา

เทศบาลเมอืงทุํงสง

16,800              วัตถุประสงค์

เพื่อเชื่อมตํอ Internet ความเร็วสูงไว๎

บริการส าหรับบคุลากรทางการศึกษา

ผลส าเร็จของโครงการ

1. ระดับความคิดเหน็โครงการโดยรวมอยูํ

ในระดับ ดี มคีวามพงึพอใจ ร๎อยละ 85.00

2. โรงเรียนสามารถใช๎งานอนิเตอร์เนต็ได๎

อยํางมปีระสิทธิภาพ

3. โรงเรียนมอีนิเตอร์เนต็พร๎อมสืบค๎นข๎อมลู

เพื่อใช๎ในการจัดการเรียนการสอน

ด าเนนิการแล๎วเสร็จ

120



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานทีด่ าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด 

โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธบิายเหตุผล

ต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
5.4 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหอ้งสมดุโรงเรียน 500,000             -  - 500,000           

5.4.1 โครงการพฒันา/ปรับปรุง

หอ๎งสมดุโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลวัด

ชัยชุมพล

100,000             ด าเนนิการจัดซ้ือนวัตกรรม วัสดุ ครุภณัฑ์ 

เพื่อใช๎ในการเรียนร๎ูตลอดปงีบประมาณ 

2562

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ในการปรับปรุง

หอ๎งสมดุ

2. เพื่อจัดซ้ือหนงัสือใหน๎กัเรียนได๎ศึกษา

ค๎นคว๎าในหอ๎งสมดุ

ด าเนนิการแล๎วเสร็จ

5.4.2 โครงการพฒันาปรับปรุง

หอ๎งสมดุโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลวัด

โคกสะทอ๎น

100,000 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเปน็คําใช๎จํายในการพฒันาปรับปรุง

หอ๎งสมดุโรงเรียน

2. เพื่อจัดหาหนงัสือ วัสดุอปุกรณ์ โรงเรียน

เทศบาลวัดโคกสะทอ๎น

ผลส าเร็จของโครงการ

พฒันาปรับปรุงซํอมแซมหอ๎งสมดุโรงเรียน 

เพื่อจัดซ้ือเกา๎อี้พลาสติก ชั้นวางหนงัสือ 

กลํองพลาสติก รวมถึงวัสดุอปุกรณ์อื่น

ส าหรับใช๎ในหอ๎งสมดุ

ด าเนนิการแล๎วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานทีด่ าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด 

โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธบิายเหตุผล

ต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
5.4.3 โครงการปรับปรุงหอ๎งสมดุ โรงเรียนมธัยม

เทศบาลวัดทาํแพ

             100,000 ด าเนนิการปรับปรุงหอ๎งสมดุโรงเรียนมธัยม

เทศบาลวัดทาํแพ

วัตถุประสงค์

เพื่อใหบ๎คุลากรและนกัเรียนในโรงเรียนมี

นสัิยรักการอาํน และแสวงหาความร๎ูด๎วย

ตนเองจากหอ๎งสมดุแหลํงเรียนร๎ู และส่ือ

ตําง ๆ รอบตัวได๎

ผลส าเร็จของโครงการ

นกัเรียนและบคุลากรในโรงเรียน จ านวน 

1,100 คน ที่เข๎าใช๎บริการหอ๎งสมดุเหน็

ความส าคัญในการศึกษาค๎นคว๎าหาความร๎ู

โดยใช๎บริการหอ๎งสมดุ และหอ๎งสมดุได๎รับ

การปรับปรุงใหม๎คีวามพร๎อมในทกุ ๆ ด๎าน

ด าเนนิการแล๎วเสร็จ

5.4.4 โครงการพฒันาปรับปรุง

หอ๎งสมดุโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล

บา๎นนาเหนอื

100,000             วัตถุประสงค์

1. เพื่อใหส๎ถานศึกษามแีนวทางในการ

จัดซ้ือหนงัสือเข๎าหอ๎งสมดุเปน็ไปในทศิทาง

ที่เหมาะสม

2. เพื่อใหห๎อ๎งสมดุมหีนงัสือที่มี

สาระประโยชน ์และเหมาะสมตรงกบัความ

ต๎องการของผ๎ูเรียน

3. เพื่อสํงเสริมการใช๎หนงัสือเพื่อการอาํน

และการเรียนร๎ูใหม๎ากยิ่งขึ้น

ด าเนนิการแล๎วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานทีด่ าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด 

โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธบิายเหตุผล

ต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
4. เพื่อสํงเสริมใหส๎ถานศึกษาจัดกจิกรรม

สํงเสริมการอาํนและการเรียนร๎ูอยําง

ตํอเนื่องและสม่ าเสมอ

5.4.5 โครงการสนบัสนนุ

คําใช๎จํายในการพฒันา/

ปรับปรุงหอ๎งสมดุโรงเรียน

โรงเรียนกฬีา

เทศบาลเมอืงทุํงสง

100,000 จัดหาหนงัสือ วารสาร ส่ือการเรียนร๎ูอยําง

หลากหลายและเพยีงพอตํอการอาํนและ

การค๎นคว๎า โดยจัดหาอปุกรณ์ดังนี้

 - โต๏ะพบัหนา๎ฟอเมกา๎ขาวเงา ขนาด 

75x180x75ซม. 10 ตัว

 - สวํานเจาะหนงัสือ ดอกสวําน 1 ตัว

 - เทปผ๎าท าสันหนงัสือสีแดง ขนาด 1" 3 

โหล

 - กระดาษแข็งท าปก เบอร์ 24 ขนาด 

27x31"  3 โหล

 - เทปกาวยํน ขนาด 2" 2 โหล

 - เล่ือยส าหรับเล่ือยสันหนงัสือ+ใบเล่ือย 1

 ตัว

 - เคร่ืองตัดกระดาษ 1 ตัว

 - ต๎ูเหล็กเกบ็เอกสาร 1 ชุด

 - พลาสติดใสหุ๎มปก 1 มว๎น

 - ที่เจาะกระดาษ 1 ตัว

 - ต๎ูล้ินชักเหล็ก 15 ล้ินชัก พร๎อมกญุแจ

ล็อก ขนาด 37.2x47x132.2ซม.

ด าเนนิการแล๎วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานทีด่ าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด 

โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธบิายเหตุผล

ต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
 1 ตัว

 - พลาสติกใสหนา

 - เคร่ืองเจาะ PS 

 - เคร่ืองตัดขนยาด 12*15

 - กาวยํน 2 โหล

 - สวํานไฟฟา้

 -  โต๏ะไวทบ์อร์ด ขนาด 120*24 นิ้ว

 - โต๏ะไวทบ์อร์ด ขนาด 120*18 นิ้ว

 - ต๎ูเหล็ก

 - ต๎ูล้ินชัก 15 ชั้น

 - หนงัสือ วารสารในหอ๎งสมดุ

อุปสวรรค นกัเรียนมเีวลาในการเข๎ารับ

บริการจากหอ๎งสมดุนอ๎ย เนื่องจากหลัง

เวลาเลิกเรียนนกัเรียนต๎องฝึกซ๎อมกฬีาตาม

ชนดิกฬีาของตนเองที่ถนดั

5.5 โครงการพัฒนาแหลง่เรียนรู้ของโรงเรียน 250,000             -  - 250,000           

5.5.1 โครงการพฒันาแหลํง

เรียนร๎ูของโรงเรียน

 - กจิกรรมพฒันาหอ๎งสมดุ

โรงเรียน

 - กจิกรรมปรับปรุงศูนย์

การเรียนร๎ู

โรงเรียนเทศบาลวัด

ชัยชุมพล

              50,000 วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดซ้ือนวัตกรรมวัสดุครุภณัฑ์เพื่อใช๎

ในศูนย์การเรียนร๎ู

2. เพื่อพฒันาหอ๎งสมดุใหเ๎ปน็แหลํงเรียนร๎ู

ที่มคุีณภาพตํอนกัเรียนและชุมชน

3. เพื่อสร๎างบรรยากาศของแหลํงเรียนร๎ูให๎

ด าเนนิการแล๎วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานทีด่ าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด 

โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธบิายเหตุผล

ต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
 - กจิกรรมพฒันาแหลํง

เรียนร๎ู

เอื้อตํอการจัดกจิกรรมการเรียนร๎ู และตํอ

ประโยชนสู์งสุดตํอผ๎ูเรียน

ผลส าเร็จของโครงการ

นกัเรียน 1,634 คน มส่ืีอ วัสดุ อปุกรณ์

ภายในศูนย์การเรียนร๎ูตําง ๆ ที่เพยีงพอ

และหลากหลาย

5.5.2 โครงการพฒันาแหลํง

เรียนร๎ูของโรงเรียน

50,000              ด าเนนิการแล๎วเสร็จ

 - กจิกรรมพฒันาศูนย์

ภาษาองักฤษ

 - กจิกรรมพฒันาศูนย์

ภาษาไทย

5.5.3 โครงการพฒันาแหลํงเรียนร๎ู โรงเรียนมธัยม

เทศบาลวัดทาํแพ

50,000              ด าเนนิการพฒันาแหลํงเรียนร๎ู ณ โรงเรียน

มธัยมเทศบาลวัดทาํแพ

ผลส าเร็จของโครงการ

แหลํงเรียนร๎ูภายในโรงเรียน จ านวน 1 แหงํ

 มคุีณภาพอยูํในระดับดี คิดเปน็ร๎อยละ 80

ด าเนนิการแล๎วเสร็จ

โรงเรียนเทศบาลวัด

โคกสะทอ๎น

ด าเนนิการชํวงเดือน กมุภาพนัธ์ 2562 - 

เมษายน 2562 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโคก

สะทอ๎น

ผลส าเร็จของโครงการ

พฒันาปรับปรุงแหลํงเรียนร๎ูในโรงเรียน

หรือปรับปรุงภมูทิศันภ์ายในศูนย์

ภาษาองักฤษ ศูนย์ภาษาไทย โรงเรียน

เทศบาลวัดโคกสะทอ๎น ใหม๎ส่ืีอ วัสดุ และ

อปุกรณ์อยํางเพยีงพอและเอื้อตํอการ

เรียนร๎ูของผ๎ูเรียนภาษาองักฤษและ

ภาษาไทยเพิ่มขึ้น ร๎อยละ 100
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานทีด่ าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด 

โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธบิายเหตุผล

ต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
5.5.4 โครงการพฒันาแหลํงเรียนร๎ู โรงเรียนเทศบาล

บา๎นนาเหนอื

50,000              ด าเนนิการพฒันาแหลํงเรียนร๎ูของโรงเรียน

 ณ โรงเรียนเทศบาลบา๎นนาเหนอื

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสํงเสริมใหน๎กัเรียนได๎เรียนร๎ูตาม

ศักยภาพ ด๎วยส่ือการเรียนร๎ูที่หลากหลาย

อยํางมปีระสิทธิภาพ

2. เพื่อสํงเสริมใหน๎กัเรียนได๎เรียนร๎ูจาก

แหลํงเรียนร๎ูตําง ๆ 

ด าเนนิการแล๎วเสร็จ

5.5.5 โครงการพฒันาแหลํงเรียนร๎ู โรงเรียนกฬีา

เทศบาลเมอืงทุํงสง

50,000 พฒันาแหลํงเรียนร๎ูที่หลากหลายภายใน

โรงเรียน 

กิจกรรม สนบัสนนุคําใช๎จํายในการพฒันา

แหลํงเรียนร๎ูของโรงเรียน รายการจัดหา

 - ไวนลิเศรษฐกจิพอเพยีง 1,150 บาท

 - ร้ัวไมไ๎ผํพบัได๎ 4,800 บาท

 - หญ๎าเทยีม 6,000 บาท

 - กระถางโรมนั 3,600 บาท 

 - รูปปั้นตุ๏กตาโรมนั 7,000 บาท

 - อฐิบล็อกประสานตรง 420 บาท

 - อฐิบล็อกประสานโค๎ง 630 บาท

 - ร้ัวไมส๎ าเร็จรุปสีขาว 2,000 บาท

 - หนิแมนํ้ าสีขาว 800 บาท

ด าเนนิการแล๎วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานทีด่ าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด 

โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธบิายเหตุผล

ต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
 - น้ าพขุนาดกลาง 12,000 บาท

 - กระถางปนู 4,400 บาท

 - กระถางพลาสติกแบบยาว 1,200 บาท

 - ตุ๏กตาตกแตํงสวน 2,400 บาท

 - จักรยานเคลือบสีขาว 3,600 บาท

5.6 3,000,000          - 137,000 2,863,000         1,810,000         

5.6.1 การพฒันาการจัด

การศึกษาโดยใช๎โรงเรียน

เปน็ฐานในการพฒันา

ทอ๎งถิ่น (SBMLD)

โรงเรียนเทศบาลวัด

ชัยชุมพล

 - วัตถุประสงค์

1. เพื่อใหโ๎รงเรียนเข๎ารํวมการบริหารการ

จัดการศึกษา รูปแบบ (SBMLD) 

2. เพื่อใหน๎กัเรียนได๎พฒันาตนเองสํูความ

เปน็เลิศตามอจัฉริยภาพของนกัเรียน

ด าเนนิการแล๎วเสร็จ

5.6.2 โครงการพฒันาการจัด

การศึกษาโดยใช๎โรงเรียน

เปน็ฐานในการพฒันา

ทอ๎งถิ่น (SBMLD)

โรงเรียนเทศบาลวัด

โคกสะทอ๎น

 - กจิกรรมพฒันาผ๎ูเรียนสํู

ความเปน็เลิศด๎านวิชาการ

127,500             นกัเรียนเข๎ารํวมกจิกรรม จ านวน 90 คน มี

คํา E.I ร๎อยละ42 และมคีวามพงึพอใจของ

ผ๎ูที่เกี่ยวข๎องเฉล่ียร๎อยละ 85

ด าเนนิการแล๎วเสร็จ

โครงการพัฒนาการจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียน

เปน็ฐานในการพัฒนาทอ้งถ่ิน (SBMLD)
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานทีด่ าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด 

โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธบิายเหตุผล

ต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
 - กจิกรรมพฒันาผ๎ูเรียนสํู

ความเปน็เลิศด๎านศิลปะ

40,000               เชิญวิทยากรที่มคีวามร๎ูความช านาญด๎าน

ศิลปะมาจัดกจิกรรมการเรียนร๎ูใหน๎กัเรียน

ที่มคีวามสามารถและความสนใจ จ านวน 8

 คน มผีลการประเมนิตามกจิกรรมอยูํใน

ระดับร๎อยละ 87.5นกัเรียนมคีวามสามารถ

ทางด๎านศิลปะสามารถน าสํูการแขํงขันใน

ระดับตําง ๆ และใช๎ในการสอบเข๎าเรียนตํอ

ในระดับมธัยมศึกษาปทีี่ 1 ประเภท

ความสามารถพเิศษได๎

ด าเนนิการแล๎วเสร็จ

 - กจิกรรมพฒันาผ๎ูเรียนสํู

ความเปน็เลิศด๎านดนตรี

120,000             เชิญวิทยากรที่มคีวามช านาญด๎านดนตรี

สากล ดนตรีไทย มาจัดกจิกรรมการเรียนร๎ู

ใหก๎บันกัเรียนนที่มคีวามสามารถทางดนตรี

และความสนใจเสริมสร๎างประสบการณ์

และเทคนคิในการบรรเลงดนตรีสากลและ

ดนตรีไทยใหแ๎กนํกัเรียน จ านวน 80 คน 

ผลการประเมนิ ร๎อยละ 85

ด าเนนิการแล๎วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานทีด่ าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด 

โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธบิายเหตุผล

ต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
 - กจิกรรมพฒันาผ๎ูเรียนสํู

ความเปน็เลิศด๎านกฬีา

 - ฟตุซอล

 - เปตอง

120,000             ผ๎ูเรียนด๎านกฬีาฟตุซอล จ านวน 20 คน

กฬีาเปตอง จ านวน 30 คน ได๎เสริมสร๎าง

ประสบการณ์และเทคนคิในการเลํนกฬีา

ฟตุบอลและเปตองใหแ๎กนํกัเรียนที่มคีวาม

สนใจ และมคีวามสามารถในการเลํนกฬีา 

มผีลการประเมนิตามกจิกรรมอยูํในระดับ

ร๎อยละ 85 นกัเรียนมศัีกยภาพด๎านตําง ๆ 

ได๎ฝึกทกัษะเตรียมความพร๎อมในการเข๎า

รํวมแขํงขันทกัษะทางด๎านกฬีาตํอในระดับ

ที่สูงขึ้น

ด าเนนิการแล๎วเสร็จ

 - กจิกรรมพฒันาคุณธรรม

จริยธรรมและความภมูใิจ

ในทอ๎งถิ่น

92,500              1. กจิกรรมหนา๎หอ๎งนาํมอง โดยการทางฃ

สีหอ๎งรียน

2. กจิกรรมการท าปุ๋ยหมกัจากภมูปิญัญา

ทอ๎งถิ่นและปุ๋ยชีวภาพ

ด าเนนิการแล๎วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานทีด่ าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด 

โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธบิายเหตุผล

ต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
5.6.3 โครงการพฒันาการจัด

การศึกษาโดยใช๎โรงเรียน

เปน็ฐานในการพฒันา

ทอ๎งถิ่น (SBMLD)

โรงเรียนมธัยม

เทศบาลวัดทาํแพ

300,000             วัตถุประสงค์

1. เพื่อสํงเสริมใหน๎กัเรียนได๎รับการพฒันา

ศักยภาพด๎วยทกัษะชีวิต

2. เพื่อสํงเสริมทกัษะอาชีพตามความถนดั

ของนกัเรียน

ผลส าเร็จของโครงการ

จากการสํงผลงานเข๎ารํวมประกวด ผลการ

ประกวด ได๎รับเงินรางวัลจ านวน 300,000

 บาท จากโครงการ 9 รายการ ดังนี้

1. โครงการ 1 โรงเรียน 1 ศิลปะการแสดง 

เปน็เงิน 40,000 บาท

2. โครงการสํงเสริมศักยภาพนกัเรียนด๎าน

กฬีาเปตอง เปน็เงิน 50,000 บาท 

3. โครงการสํงเสริมศักยภาพนกัเรียนด๎าน

นาฏศิลป ์เปน็เงิน 40,000 บาท

4. โครงการสํงเสริมศักยภาพนกัเรียนใน

การท าส่ิงประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ เปน็

เงิน 10,000 บาท

5. โครงการประกวดหนงัส้ันสํงเสริม

คุณธรรม เปน็เงิน 50,000 บาท

ด าเนนิการแล๎วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานทีด่ าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด 

โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธบิายเหตุผล

ต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
6. โครงการโครงงานสานฝันสํูคนรํุนใหม ํ

เปน็เงิน 50,000 บาท

7. โครงการสํงเสริมศักยภาพนกัเรียนด๎าน

ดนตรี เปน็เงิน 20,000 บาท

8. โครงการสํงเสริมศักยภาพนกัเรียนใน

การท าผลิตภณัฑ์เพื่อใช๎ในหอ๎งสุขา เปน็เงิน

 20,000 บาท

9. โครงการสํงเสริมศักยภาพนกัเรียนใน

การท าขนม เปน็เงิน 10,000 บาท

5.6.4 โครงการพฒันาการจัด

การศึกษาโดยใช๎โรงเรียน

เปน็ฐานในการพฒันา

ทอ๎งถิ่น (SBMLD)

โรงเรียนเทศบาล

บา๎นนาเหนอื

วัตถุประสงค์

1. เพื่อใหน๎กัเรียนด าเนนิงานตามรูปแบบ

การบริหารโดยใช๎โรงเรียนเปน็ฐานในการ

พฒันาทอ๎งถิ่น

2. เพื่อใหก๎ารบริหารจัดการศึกษาที่ใช๎

โรงเรียนในสังกดัเทศบาลเปน็แหลํงเรียนร๎ู

ส าหรับจัดการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการศึกษา

ในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศัย

3. เพื่อใหผ๎ู๎เรียนได๎เรียนร๎ูเต็มตามศักยภาพ

 มุํงสํูความเปน็เลิศตามอจัฉริยภาพโดยเนน๎

การมสํีวนรํวมของทกุภาคสํวน

ด าเนนิการแล๎วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานทีด่ าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด 

โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธบิายเหตุผล

ต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
5.6.5 โครงการพฒันาการจัด

การศึกษาโดยใช๎โรงเรียน

เปน็ฐานในการพฒันา

ทอ๎งถิ่น (SBMLD)

โรงเรียนกฬีา

เทศบาลเมอืงทุํงสง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสํงเสริมใหน๎กัเรียนได๎รับการพฒันา

ศักยภาพด๎วยทกัษะชีวิต

2. เพื่อสํงเสริมทกัษะอาชีพตามความถนดั

ของนกัเรียน

ด าเนนิการแล๎วเสร็จ

5.7 250,000             -  - 20,000             

5.7.1 โครงการสํงเสริมองค์กร

ปกครองสํวนทอ๎งถิ่นที่

จัดท าแผนพฒันา

การศึกษาดีเดํน

โรงเรียนเทศบาลวัด

ชัยชุมพล

 - วัตถุประสงค์

เพื่อใหโ๎รงเรียนเข๎ารํวมประกวดการจัดท า

แผนการศึกษาดีเดํน

ด าเนนิการแล๎วเสร็จ

5.7.2 โครงการสํงเสริมองค์กร

ปกครองสํวนทอ๎งถิ่นที่

จัดท าแผนพฒันา

การศึกษาดีเดํน

โรงเรียนเทศบาลวัด

โคกสะทอ๎น

 - วัตถุประสงค์

เพื่อเปน็คําใช๎จํายในการพฒันาปรับปรุง

แผนการศึกษา

ด าเนนิการแล๎วเสร็จ

5.7.3 โครงการขอรับการ

สนบัสนนุคําใช๎จํายในการ

สํงเสริมองค์กรปกครอง

สํวนทอ๎งถิ่นที่จัดท า

แผนพฒันาการศึกษาดีเดํน 

(ระดับสถานศึกษา)

โรงเรียนมธัยม

เทศบาลวัดทาํแพ

20,000              วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อขอรับการสนบัสนนุงบประมาณใน

การจัดท าแผนพฒันาการศึกษาดีเดํนของ

กรมสํวงเสริมการปกครองสํวนทอ๎งถิ่น

2. เพื่อจัดอบรมเชิงปฏบิติัการจัดท า

แผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน

ด าเนนิการแล๎วเสร็จ

โครงการสง่เสริมองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินที่

จดัท าแผนพัฒนาการศึกษาดเีดน่
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานทีด่ าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด 

โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธบิายเหตุผล

ต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
ผลส าเร็จของโครงการ

จากการสํงผลงานเข๎ารํวมประกวด ผลการ

ประกวดไมไํด๎รับรางวัล

5.7.4 คําใช๎จํายในการสํงเสริม

องค์กรปกครองสํวน

ทอ๎งถิ่นที่จัดท าแผนพฒันา

การศึกษาดีเดํน

โรงเรียนกฬีา

เทศบาลเมอืงทุํงสง

 - วัตถุประสงค์

เพื่อทบทวนและจัดท าแผนพฒันา

การศึกษาของสถานศึกษา

ด าเนนิการแล๎วเสร็จ

5.8 735,000             -  - 666,000           

5.8.1 โครงการสํงเสริมการเข๎า

รับการอบรมสัมมนาตําง ๆ

 ของ อปท.

โรงเรียนเทศบาลวัด

โคกสะทอ๎น

30,060              วัตถุประสงค์

เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการสํงพนกังานครู

เข๎ารํวมฝึกอบรม

ผลส าเร็จของโครงการ

ผ๎ูบริหารและครูมคีวามร๎ูความเข๎าใจใน

ระเบยีบ ข๎อกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง และ

น ามาจัดการเรียนร๎ูกบันกัเรียน เพื่อพฒันา

ผลสัมฤทธิท์างการเรียนใหม๎ากขึ้น

ด าเนนิการแล๎วเสร็จ

5.8.2 โครงการพฒันาข๎าราชการ

ครูของโรงเรียนในสังกดั 

อปท.

โรงเรียนเทศบาล

บา๎นนาเหนอื

วัตถุประสงค์

1. เพื่อใหค๎รูได๎พฒันาศักยภาพของตนเอง 

พร๎อมน าความร๎ูไปพฒันากระบวนการ

จัดการเรียบการสอนใหส๎อดคล๎องกบั

เนื้อหา และกลํุมสาระการเรียนร๎ูของ

นกัเรียน

ด าเนนิการแล๎วเสร็จ

โครงการพัฒนาขา้ราชการครูของโรงเรียนใน

สงักัด อปท.
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานทีด่ าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด 

โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธบิายเหตุผล

ต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
2. เพื่อพฒันาใหผ๎ู๎เรียนมคุีณลักษณะที่พงึ

ประสงค์ มใีจรักในการเรียน พร๎อมเติบโต

เปน็คนเกงํ คนดี และอยูํในสังคมได๎อยํางมี

ความสุข

5.8.3 โครงการพฒันาข๎าราชการ

ครูของโรงเรียนในสังกดั 

อปท.

โรงเรียนกฬีา

เทศบาลเมอืงทุํงสง

 - วัตถุประสงค์

 เพื่อใหค๎รูได๎พฒันาศักยภาพของตนเอง

ด าเนนิการแล๎วเสร็จ

5.9 275,000             -  - 175,000           

5.9.1 โครงการรณรงค์การ

ปอ้งกนัยาเสพติดใน

สถานศึกษา

 - สร๎างภมูค๎ุิมกนัต๎านภยัยา

เสพติด

 - สถานศึกษาดีเดํน

ปอ้งกนัยาเสพติด

โรงเรียนเทศบาลวัด

ชัยชุมพล

150,000             วัตถุประสงค์

1. เพื่อใหค๎วามร๎ูแกนํกัเรียนและสร๎าง

จิตส านกึใหแ๎กนํกัเรียนเกี่ยวกบัพษิภยัและ

โทษของยาเสพติด

2. เพื่อเข๎ารํวมประกวดสถานศึกษาดีเดํน

ปอ้งกนัยาเสพติด

ผลส าเร็จของโครงการ

1. นกัเรียนทกุคนมภีมูค๎ุิมกนัมคีวามร๎ูใน

การปอ้งกนัและแกไ๎ขปญัหายาเสพติด

2. โรงเรียนได๎เปน็สถานศึกษาดีเดํนต๎านภยั

ยาเสพติด

ด าเนนิการแล๎วเสร็จ

โครงการรณรงค์การปอ้งกันยาเสพตดิใน

สถานศึกษา
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานทีด่ าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด 

โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธบิายเหตุผล

ต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
5.9.2 โครงการรณรงค์การ

ปอ้งกนัยาเสพติดใน

สถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาลวัด

โคกสะทอ๎น

15,000 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อฝึกอบรมนกัเรียนแกนน าเฝ้าระวังยา

เสพติดในสถานศึกษาใหม๎คีวามร๎ู

ความสามารถในการถํายทอดความร๎ูให๎

บคุคลรอบข๎าง

2. เพื่อปลูกจิตส านกึของเด็กนกัเรียนและ

เยาวชนใหม๎คีวามร๎ูความเข๎าใจและ

ตระหนกัถึงพษิภยัของยาเสพติด

ผลส าเร็จของโครงการ

ฝึกอบรมนกัเรียนแกนน า จ านวน 45 คน 

เฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา ใหม๎ี

ความร๎ูความสามารถในการถํายทอดความร๎ู

ใหบ๎คุคลรอบข๎างได๎ ปลูกจิตส านกึของเด็ก

นกัเรียนและเยาวชนใหม๎คีวามร๎ูความ

เข๎าใจและตระหนกัถึงพษิภยัของยาเสพติด

ได๎ ร๎อยละ 85

ด าเนนิการแล๎วเสร็จ

5.9.3 โครงการรณรงค์การ

ปอ้งกนัยาเสพติดใน

สถานศึกษา

โรงเรียนมธัยม

เทศบาลวัดทาํแพ

              15,000 นกัเรียนและครูมคีวามร๎ูความเข๎าใจ

เกี่ยวกบัยาเสพติด อยูํในระดับ ดี 40 คน

ด าเนนิการแล๎วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานทีด่ าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด 

โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธบิายเหตุผล

ต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
5.9.4 โครงการรณรงค์การ

ปอ้งกนัยาเสพติดใน

สถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล

บา๎นนาเหนอื

15,000              วัตถุประสงค์

1. เพื่อรณรงค์สร๎างจิตส านกึใหน๎กัเรียน

ตระหนกัถึงพษิภยัและโทษของยาเสพติด

2. เพื่อใหน๎กัเรียนมคีวามร๎ูความเข๎าใจและ

มสํีวนรํวมกจิกรรม น าไปสํูการปฏบิติั การ

ปอ้งกนัและแกไ๎ขปญัหายาเสพติด

3. เพื่อเสริมสร๎างเครือขํายนกัเรียนแกนน า

ปอ้งกนั เฝ้าระวัง ดูแล การแพรํระบาดของ

ยาเสพติดในสถานศึกษา

ด าเนนิการแล๎วเสร็จ

5.9.5 โครงการรณรงค์การ

ปอ้งกนัยาเสพติดใน

สถานศึกษา

โรงเรียนกฬีา

เทศบาลเมอืงทุํงสง

15,000  วัตถุประสงค์

1. เพื่อใหน๎กัเรียนได๎รับทราบถึงปญัหาและ

พษิภยัของยาเสพติด

2. เพื่อลดการแพรํระบาดของยาเสพติดใน

สถานศึกษา

กิจกรรมที่จดั

กจิกรรมที่ 1 บรรยาย ยาเสพติดใหโ๎ทษ

กจิกรรมที่ 2 กจิกรรมนนัทนาการ

 กจิกรรมที่ 3 กจิกรรมกลํุมยํอย : ฝึก

ภาคปฏบิติั : ฝึกระเบยีบวินยั วางตัว

อยํางไรใหห๎าํงไกลยาเสพติด

ด าเนนิการแล๎วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานทีด่ าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด 

โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธบิายเหตุผล

ต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
ผลส าเร็จของโครงการ

1. ลดการแพรํระบาดของยาเสพติดใน

สถานศึกษา

2. นกัเรียนมภีมูค๎ุิมกนั ได๎รับความร๎ู

เกี่ยวกบัยาเสพติด

5.10 200,000             -150,000 50,000              50,000             

5.10.1 สํงเสริมกจิกรรมรักการ

อาํนในสถานศึกษาของ

องค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิ่น

โรงเรียนเทศบาลวัด

ชัยชุมพล

 - วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดกจิกรรมสํงเสริมรักการอาํน

ใหแ๎กนํกัเรียน

2. เพื่อปลูกฝังนสัิยรักการอาํนใหแ๎กนํกัเรียน

ด าเนนิการแล๎วเสร็จ

5.10.2 สํงเสริมกจิกรรมรักการ

อาํนในสถานศึกษาของ

องค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิ่น

โรงเรียนเทศบาลวัด

โคกสะทอ๎น

 - วัตถุประสงค์

1. เพื่อเปน็คําใช๎จํายในการจัดกจิกรรม

สํงเสริมใหน๎กัเรียนมนีสัิยรักการอาํน

2. เพื่อจัดหาส่ือ หนงัสือ เพื่อสํงเสริมให๎

นกัเรียนรักการอาํน

ด าเนนิการแล๎วเสร็จ

5.10.3 โครงการสํงเสริมกจิกรรม

รักการอาํนในสถานศึกษา

โรงเรียนมธัยม

เทศบาลวัดทาํแพ

ไมไํด๎รับการจัดสรร

งบประมาณจาก

กรมสํงเสริมฯ

มกีจิกรรมแนะน าหนงัสือใหก๎บันกัเรียน 

จ านวน 1,254 คน

ด าเนนิการแล๎วเสร็จ

โครงการสง่เสริมกิจกรรมรักการอ่านใน

สถานศึกษาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานทีด่ าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด 

โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธบิายเหตุผล

ต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
5.10.4 โครงการคําใช๎จํายในการ

สํงเสริมกจิกรรมรักการ

อาํนในสถานศึกษา

โรงเรียนกฬีา

เทศบาลเมอืงทุํงสง

50,000 ด าเนนิการแล๎วเสร็จวัตถุประสงค์

1. เพื่อสํงเสริมและสนบัสนนุนสัิยรักการ

อาํนใหก๎บันกัเรียน

2. เพื่อใหผ๎ู๎เรียนมทีกัษะในการค๎นคว๎าหา

ความร๎ูจากแหลํงเรียนร๎ู

เชงิปริมาณ

 - นกัเรียนจ านวน 268 คน ครูและ

บคุลากรจ านวน 32 คนรวมทั้งส้ิน 300 คน 

เข๎ารํวม คิดเปน็ร๎อยละ 100

 - ผ๎ูเข๎ารํวมมคีวามพงึพอใจคิดเปน็ร๎อยละ 

90.10

 เชงิคุณภาพ

 - ผ๎ูเข๎ารํวมมคีวามพงึพอใจในระดับ ดี

- เพื่อสํงเสริมและสนบัสนนุนสัิยรักการอาํน

ใหก๎บันกัเรียน

เชงิประโยชน์

 - นกัเรียนร๎ูจักใช๎เวลาลํางในการแสวงหา

ความร๎ูจากการอาํนหนงัสือด๎วยตนเอง

กจิกรรมที่ด าเนนิการจัดเปน็ 6 ฐาน

ฐานที่ 1 หนงัสือท ามอื

ฐานที่ 2 นทิานเร่ืองนี้ไมมํตีอนจบ

ฐานที่ 3 ที่ค่ันหนงัสือส่ือความร๎ู
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานทีด่ าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด 

โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธบิายเหตุผล

ต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
ฐานที่ 4 ภาษาพาสนกุ

ฐานที่ 5 ส่ือสร๎างสรรค์

ฐานที่ 6 หอ๎งนี้มคี าตอบ

5.11 100,000             -  -  -

5.11.1 สถานศึกษาพอเพยีงสํูศูนย์

การเรียนร๎ูตามหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง

โรงเรียนเทศบาลวัด

โคกสะทอ๎น

 - วัตถุประสงค์

 เพื่อเปน็คําใช๎จํายในการจัดแผนการ

เรียนร๎ูการจัดกจิกรรม จัดท าหรือปรับปรุง

พฒันาฐานกจิกรรมการเรียนร๎ูตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง พฒันาส่ือ

นวัตกรรมการเรียนร๎ูเกี่ยวกบัปรัชญญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงในการขยายผลสํูโรงเรียน

 หรือชุมชน เพื่อพฒันาตํอยอดไปสํูการเปน็

ศูนย์การเรียนร๎ูตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง

ไมไํด๎ด าเนนิการ

5.11.2 คําใช๎จํายในการสํงเสริม

การจัดกระบวนการเรียน

การสอนในโรงเรียน

ทอ๎งถิ่นพอเพยีง

โรงเรียนกฬีา

เทศบาลเมอืงทุํงสง

 - วัตถุประสงค์ 

 เพื่อสํงเสริมส่ือการเรียนร๎ูตรงตาม

หลักสูตรของโรงเรียนทอ๎งถิ่นพอเพยีงตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ไมไํด๎ด าเนนิการ

โครงการสง่เสริมการจดักระบวนการเรียนการ

สอนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานทีด่ าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด 

โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธบิายเหตุผล

ต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
5.12 ค่าปจัจยัพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน ด าเนนิการแล๎วเสร็จ

งานระดับกอํนวันเรียนและประถมศึกษา 323,000              +28,000 351,000                          350,500

งานระดับมธัยมศึกษา 555,000              +126,000 681,000             681,000             

5.13 ค่าจดัการเรียนการสอน ด าเนนิการแล๎วเสร็จ

งานระดับกอํนวันเรียนและประถมศึกษา 6,071,100           +24,000 6,095,100           6,094,570.00      

งานระดับมธัยมศึกษา 5,649,900           -  - 5,485,850.00      

งานการศึกษาไมกํ าหนดระดับ 289,000              -  - 249,900             

5.14 ค่าหนังสอืเรียน ด าเนนิการแล๎วเสร็จ

งานระดับกอํนวันเรียนและประถมศึกษา 1,951,500           +46,000 1,997,500           1,997,419          

งานระดับมธัยมศึกษา 1,420,400           -  - 1,393,579          

งานการศึกษาไมกํ าหนดระดับ 34,000               -  - 30,400              

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเปน็คําจัดซ้ือหนงัสือใหก๎บันกัเรียน

ทกุคน

2. เพื่อลดภาระคําใช๎จํายของผ๎ูปกครอง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดหาปจัจัยพื้นฐานที่จ าเปน็ตํอการ

ด ารงชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

2. เพื่อชํวยเหลือนกัเรียนที่ขาดแคลนทนุ

ทรัพย์เพื่อแบงํเบาภาระของผ๎ูปกครองที่

รายได๎นอ๎ย

ผลส าเร็จของโครงการ

นกัเรียนทกุคนได๎รับคําปจัจัยพื้นฐาน

ส าหรับนกัเรียนยากจน ร๎อยละ 100

วัตถุประสงค์

เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการบริหารวิชาการ

 ส่ือ อปุกรณ์ การเรียนการสอน และ

คําใช๎จํายในการบริหารสถานศึกษา

ผลส าเร็จของโครงการ

สถานศึกษามงีบประมาณในการจัดการ

เรียนการสอน และบริหารงานทั่วไปอยํางมี

ประสิทธิภาพ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานทีด่ าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด 

โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธบิายเหตุผล

ต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
ผลส าเร็จของโครงการ

นกัเรียนได๎รับหนงัสือเรียนฟรี ร๎อยละ 100

5.15 ค่าอุปกรณ์การเรียน ด าเนนิการแล๎วเสร็จ

งานระดับกอํนวันเรียนและประถมศึกษา 1,809,400           +66,100 1,149,500           1,148,617          

งานระดับมธัยมศึกษา 648,000              -  - 630,256             

งานการศึกษาไมกํ าหนดระดับ 34,000               -  - 30,400              

5.16 ค่าเครื่องแบบนักเรียน ด าเนนิการแล๎วเสร็จ

งานระดับกอํนวันเรียนและประถมศึกษา 1,133,000           +15,000 1,148,000           1,147,447          

งานระดับมธัยมศึกษา 696,800              -  - 691,630             

งานการศึกษาไมกํ าหนดระดับ 51,000               -  - 45,600              

5.17 โครงการจดัการศึกษาตั้งแตร่ะดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด าเนนิการแล๎วเสร็จ

งานระดับกอํนวันเรียนและประถมศึกษา 1,529,900           +12,000 1,541,900           1,541,155          

งานระดับมธัยมศึกษา 1,353,300           -  - 1,325,885          

งานการศึกษาไมกํ าหนดระดับ 73,100               -  - 65,360              

วัตถุประสงค์

 เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการพฒันา

การศึกษา และสํงเสริมกจิกรรมทางด๎าน

วิชาการ การศึกษาดูงาน การเข๎าคํายลูกเสือ

วัตถุประสงค์

เพื่อใหน๎กัเรียนเข๎าถึงการบริการเพื่อการ

จัดการศึกษาอยํางมคุีณภาพ โดยไมเํสีย

คําใช๎จํายส าหรับรายการอปุกรณ์การเรียน

ผลส าเร็จของโครงการ

 นกัเรียนทกุคนได๎รับเงินคําอปุกรณ์การ

เรียน ร๎อยละ 100

วัตถุประสงค์

 เพื่อใหน๎กัเรียนเข๎าถึงการบริการเพื่อการ

จัดการศึกษาอยํางมคุีณภาพ โดยไมเํสีย

คําใช๎จํายส าหรับรายการคําเคร่ืองแบบ

นกัเรียน

ผลส าเร็จของโครงการ

นกัเรียนทกุคนได๎รับเงินคําเคร่ืองแบบ

นกัเรียน ร๎อยละ 100
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานทีด่ าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด 

โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธบิายเหตุผล

ต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
 -เนตรนารี การใช๎ส่ือเทคโนโลยี ICT 

กจิกรรมคุณธรรม-จริยธรรม 

ผลส าเร็จของโครงการ

พฒันาการศึกษา และสํงเสริมกจิกรรม

ทางด๎านวิชาการ การศึกษาดูงาน การเข๎า

คํายลูกเสือ-เนตรนารี การใช๎ส่ือเทคโนโลยี 

ICT กจิกรรมคุณธรรมจริยธรรม

6 ค่าใชจ้า่ยในการสร้าง

ภมูคุ้ิมกันยาเสพตดิเดก็

และเยาวชนนอก

สถานศึกษา

 - กจิกรรม สร๎างภมูค๎ุิมกนั

ยาเสพติดในเด็กและ

เยาวชนนอกสถานศึกษา 

ประจ าป ี2562

กองการศึกษา 200,000  -40,000 160,000             144,697             วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดท าแผนการสร๎างภมูค๎ุิมกนัยาเสพ

ติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาให๎

สอดคล๎องกบัแผนประชารัฐรํวมใจ 

ปลอดภยัยาเสพติด

2. เพื่อส ารวจเด็กและเยาวชน อายุ 3-25 ปี

 ในพื้นที่เทศบาลเมอืงทุํงสง ที่ไมไํด๎รับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เด็กออกเรียนกลางคัน

 เด็กเรํรํอน เด็กที่เส่ียงตํอการกระท าผิด 

พร๎อมจัดท าทะเบยีนประวัติ

3. เพื่อจัดท าข๎อมลูส าหรับการสร๎าง

ภมูค๎ุิมกนัยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอก

สถานศึกษา

ผลส าเร็จของโครงการ

 ได๎เปน็ขวัญก าลังใจกบัเด็ก เยาวชน ทั้งใน

ระบบ และนอกระบบ

ด าเนนิการแล๎วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานทีด่ าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด 

โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธบิายเหตุผล

ต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
7 ค่าใชจ้า่ยในการจดั

โครงการหนังสอืเลม่แรก

กองการศึกษา

หอสมดุฯ

30,000  -  - 30,000 ด าเนนิการแล๎วเสร็จ ด าเนนิการจัดโครงการหนงัสือเลํมแรก 

ระหวํางวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มนีาคม

 2561 ครัวเรือนในเขตเทศบาลเมอืงทุํงสง

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อใช๎ชุดหนงัสือเลํมแรก เปน็ส่ือใหพ๎อํ

แมลูํกใช๎เปน็เคร่ืองมอืในการสร๎าง

ความสัมพนัธ์ที่อบอุํนในครอบครัว สํูการ

สร๎างเสริมนสัิยรักการอาํน

2. เพื่อชํวยกระต๎ุนพฒันาการของเด็กด๎าน

ระบบประสาทสัมผัส เชํน การมองเหน็ 

การรับฟงั การพดู การส่ือสาร ตลอดจน

พฒันาการด๎านอารมณ์ สมาธิและ

จินตนาการ

ผลส าเร็จของโครงการ

1. มผ๎ูีสมคัรเข๎ารํวมโครงการฯ จ านวน 47 

ราย

2. เด็กแรกเกดิจนถึง 2 ปใีนเขตเทศบาล

เมอืงทุํงสง ได๎รับการกระต๎ุนจากชุดหนงัสือ

เลํมแรก สามารถมพีฒันาการทางด๎าน

รํางกาย อารมณ์ สติปญัญาดีขึ้น

3. เกดิความอบอุํนในครอบครัว พอํ แม ํ

หรือผ๎ูดูแลเด็กได๎เรียนร๎ูและใหค๎วามส าคัญ 

ดูแลเด็กโดยใช๎หนงัสือเปน็ส่ือได๎อยํางถูกต๎อง
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานทีด่ าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด 

โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธบิายเหตุผล

ต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
8 ค่าใชจ้า่ยกิจกรรมสอน

ภาษาตา่งประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) ใน

สถานศึกษา

หนวํยศึกษานเิทศก ์

กองการศึกษา

990,000  -  - 612,000             จ๎างครูสอนภาษาตํางประเทศ 

(ภาษาองักฤษ) ใหก๎บัโรงเรียนสังกดั

เทศบาลเมอืงทุํงสง  ชํวง 1 ตุลาคม 2561 -

 30 กนัยายน 2562

วัตถุประสงค์

1. เพื่อใหน๎กัเรียนมคีวามร๎ูความสามารถใน

การใช๎ภาษาองักฤษในการส่ือสาร

2. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนร๎ูภาษาตํางประเทศ

ของครูไทยกบัครูชาวตํางประเทศ

ผลการด าเนินงาน

นกัเรียนใช๎ภาษาองักฤษในการส่ือสารได๎

ด าเนนิการแล๎วเสร็จ

9 ค่าใชจ้า่ยในการจดั

กิจกรรม 1 นักเรียน 1 

ดนตรี 1 กีฬา

กองการศึกษา 100,000  +850,000

-150,000

800,000             737,270             วัตถุประสงค์

1. เพื่อสํงเสริมและสนบัสนนุใหน๎กัเรียน

โรงเรียนในสังกดัเทศบาลเมอืงทุํงสง ได๎รับ

ความร๎ู ความเข๎าใจ ในทกัษะการเลํนกฬีา-

กรีฑาและอาศัยจากการเลํนกฬีา ชํวย

เพิ่มพนูสุขภาพอนามยัใหแ๎ข็งแรงสมบรูณ์

ทั้งทางด๎านรํางกายและจิตใจ มนี้ าใจเปน็

นกักฬีา และหาํงไกลยาเสพติด 

2. เพื่อสํงเสริมใหน๎กัเรียนในสังกดัเทศบาล

เมอืงทุํงสงสามารถเลํนกฬีาได๎อยํางนอ๎ย 1 

ประเภท

ด าเนนิการแล๎วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานทีด่ าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด 

โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธบิายเหตุผล

ต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
 - ด าเนนิการจัดฝึกทกัษะกฬีาแบดมนิตัน

แกนํกัเรียนโรงเรียนในสังกดั ระหวํางเดือน

พฤศจิกายน 2561 - กมุภาพนัธ์ 2562 ณ 

อาคารสนามกฬีาแบดมนิตันเทศบาลเมอืง

ทุํงสง

ผลการด าเนินการ

 - นกัเรียนโรงเรียนในสังกดัเทศบาลเมอืง

ทุํงสง ได๎รับความร๎ู ความเข๎าใจ ในทกัษะ

การเลํนแบดมนิตันและได๎ตัวแทนนกักฬีา

เข๎ารํวมแขํงขันกฬีานกัเรียน อปท.รอบ

คัดเลือกระดับภาคใต๎ได๎รับรางวัล 2 

เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ  และเปน็

ตัวแทนนกักฬีาภาคใต๎เข๎ารํวมแขํงขัน

 - ด าเนนิการจัดฝึกทกัษะกฬีาฟตุบอลแกํ

นกัเรียนโรงเรียนในสังกดั ระหวํางเดือน

มกราคม - กมุภาพนัธ์ 2562 ณ อาคาร

สนามกฬีาโรงเรียนเทศบาลบา๎นนาเหนอื

ผลการด าเนินการ

 - นกัเรียนโรงเรียนในสังกดัเทศบาลได๎รับ

ความร๎ูและมทีกัษะในการเลํนกฬีาเข๎ารํวม

แขํงขันกฬีานกัเรียน อปท. รอบคัดเลือก

ระดับภาคใต๎
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานทีด่ าเนินการ

งบประมาณ

ทีต่ัง้ไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้หลังโอน

เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณทีใ่ช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด 

โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธบิายเหตุผล

ต่อคณะกรรมการประเมินผล

และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
10 ศูนยแ์ลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมไทย - จนี 

ยี่ปนิทุ่งสง

กองการศึกษา

โรงเรียนเทศบาลวัด

ชัยชุมพล

 -  +50,000  - 48,268              วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดท าศูนย์แลกเปล่ียนวัฒนธรรมไทย

 - จีน ยี่ปนิทุํงสง

2. เพื่อเปน็ศูนย์การเรียนร๎ูส าหรับนกัเรียน

โรงเรียนในสังกดัเทศบาลได๎ศึกษา

วัฒนธรรมไทย - จีน

ผลส าเร็จของโครงการ

มกีารปรับปรุงศูนย์แลกเปล่ียนวัฒนธรรม

ไทย - จีน ยี่ปนิทุํงสง และจัดซ้ือส่ืออปุกรณ์

 เชํน หนงัสือ ธง ค าศัพท ์ฯลฯ ในการสอน

ภาษาจีนใหแ๎กนํกัเรียน

ด าเนนิการแล๎วเสร็จ

11 โครงการศูนยเ์รียนรู้สถานี

วิทยาศาสตร์

โรงเรียนกฬีา

เทศบาลเมอืงทุํงสง

2,978,000           -  - 2,978,000          วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร๎างศูนย์เรียนร๎ูสถานวีิทยาศาสตร์

ในโรงเรียน

2. เพื่อเปน็แหลํงศึกษาค๎นคว๎าของนกัเรียน

ผลส าเร็จของโครงการ

- มศูีนย์เรียนร๎ูสถานวีิทยาศาสตร์ใน

โรงเรียน จ านวน 1 ศูนย์

- นกัเรียนได๎ใช๎บริการแหลํงเรียนร๎ู  จ านวน

 292 คน

ด าเนนิการแล๎วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงาน ประจ าป ี

 2562

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้หลงั

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

1 อาหารเสริม (นม) กองการศึกษา 6,562,000  -  - 5,721,079.36      ด าเนนิการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 

แจกจ่ายใหน้กัเรียนโรงเรียนในสังกดั

เทศบาลเมอืงทุ่งสง ระดับอนบุาล - ป.6 

เปน็นมถุงส าหรับวันเปดิเรียนและนกัเรียน

ได้ด่ืมนมอย่างทั่วถึงและนกัเรียนมสุีขภาพ

แข็งแรง   

วัตถุประสงค์

 เพื่อจัดหาอาหารเสริม (นม) ใหน้กัเรียน 

โรงเรียนในสังกดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง ทั้ง 6 

โรงเรียน ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 2 ศูนย์

ผลส าเร็จของโครงการ

1. โรงเรียนรีสอร์ทอนบุาลทุ่งสง

อ.1-3 จ านวน 60,486 ถุง /8,302 กล่อง

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กชัยชุมพล จ านวน 4,590

 ถุง/630 กล่อง

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุง่สง  ประจ าป ี2562

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคม การเรียนรู้และภมูิปัญญา เพื่อการอยูดี่มีสุข

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกวา่

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาเด็กก่อนวยัเรียนให้มีความพร้อมทุกด้านโดยจัดต้ังโรงเรียนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ "รีสอร์ทอนุบาล"และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงาน ประจ าป ี

 2562

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้หลงั

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเขาปรีดี จ านวน 3,060 

ถุง /420 กล่อง

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กหมู่บา้นพฒันา จ านวน 

6,120 ถุง/840 กล่อง

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กหนองปา่แก ่จ านวน 

1,530 ถุง/210 กล่อง

2. โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จ านวน 

16,8810 ถุง/23,170 กล่อง

3. โรงเรียนเทศบาลวัดโค้กสะทอ้น จ านวน

63,240ถุง/8,680 กล่อง

4. โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนอื จ านวน 

31,212 ถุง/4,284 กล่อง

5.โรงเรียนกฬีาเทศบาลเมอืงทุ่งสง จ านวน

3,468 ถุง/476 กล่อง

2 ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการบริหารสถานศึกษา
2.1 โครงการปรับปรุง

หลกัสตูรสถานศึกษา

โรงเรียนรีสอร์ท

อนบุาลทุ่งสง

20,000  -  - 20,000              วัตถุประสงค์

1. เพื่อปรับปรุงพฒันาหลักสูตรสถานศึกา

ใหส้ามารถพฒันาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย

ใหม้มีาตรฐานเพิ่มขึ้น

2. เพื่อพฒันานกัเรียนใหส้มบรูณ์ทางด้าน

ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปญัญา

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงาน ประจ าป ี

 2562

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้หลงั

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ผลส าเร็จของโครงการ

อบรมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้

บคุลากรได้รับความรู้และสามารถน าไปใช้

เปน็แนวทางในการจัดกจิกรรมการเรียน

การสอนใหก้บันกัเรียนได้ตรงตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

2.2 โครงการเชื่อมตอ่

อินเตอร์เน็ตความเร็วสงู 

และWifi

โรงเรียนรีสอร์ท

อนบุาลทุ่งสง

16,800  -  - 16,800              วัตถุประสงค์

1. เพื่อพฒันาระบบสารสนเทศของโรงเรียน

2. เพื่อใหน้กัเรียนและบคุลากรใช้ในการ

ค้นคว้าข้อมลูต่าง ๆ

3. เพื่อติดต่อส่ือสารกบักรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

ผลส าเร็จของโครงการ

มรีะบบสารสนเทศของโรงเรียนในการ

เผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียน 

บคุลากรมทีกัษะการใช้คอมพวิเตอร์

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

2.3 โครงการพัฒนาปรับปรุง

หอ้งสมดุโรงเรียน

โรงเรียนรีสอร์ท

อนบุาลทุ่งสง

100,000  -  - 100,000             วัตถุประสงค์

1. เพื่อพฒันาหอ้งสมดุใหเ้ปน็แหล่งเรียนรู้

ของเด็ก ครู ผู้ปกครอง และประชาชนใน

ทอ้งถิ่น

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงาน ประจ าป ี

 2562

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้หลงั

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

2. เพื่อส่งเสริมใหค้รูใช้ส่ือเทคโนโลยีที่

เหมาะสมและสอดคล้องกบัพฒันาการของ

เด็ก

3. เพื่อปลูกฝังใหเ้ด็กมนีสัิยรักการอา่น 

รู้จักแสวงหาความรู้

ผลส าเร็จของโครงการ

จัดซ้ือหนงัสือที่ส่งเสริมและพฒันาทกัษะ

การเรียนรู้ใหก้บันกัเรียนระดับปฐมวัย 

เพื่อใหเ้ด็กรักการเรียนรู้และพฒันาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง

2.4 โครงการพัฒนาแหลง่

เรียนรู้ของโรงเรียน

โรงเรียนรีสอร์ท

อนบุาลทุ่งสง

50,000  -  - 50,000              วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดซ้ือส่ือ และวัสดุอปุกรณ์ทาง

การศึกษาในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายใน

สถานศึกษา ส าหรับเปน็มาตรฐาน

การศึกษาตลอดชีวิต

2. เพื่อส่งเสริมพฒันาการด้านร่างกาน 

อารมณ์ สังคม และสติปญัญา

ผลส าเร็จของโครงการ

จัดซ้ือส่ือและวัสดุอปุกรณ์ทางการศึกษาใน

การพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา

เพื่อส่งเสริมพฒันาการด้านร่างกาย อารมณ์

 สังคม และสติปญัญา

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

150



ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงาน ประจ าป ี

 2562

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้หลงั

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

2.5 โครงการพัฒนาการจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเปน็ฐานในการพัฒนาทอ้งถ่ิน (SBMLD)

โครงการสง่เสริมพัฒนา

ศักยภาพนักเรียน

โรงเรียนรีสอร์ท

อนบุาลทุ่งสง

500,000  -  - 444,221             วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กมพีฒันาการด้าน

ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปญัญา

2. เพื่อใหเ้ด็กได้รับประสบการณ์ที่

หลากหลายเหมาะสมกบัวัย

ผลส าเร็จของโครงการ

1. จัดกจิกรรมค่ายสะเต็มศึกษาและค่าย

ภาษาองักฤษ นกัเรียนได้เข้าร่วมกจิกรรม

และได้รับความรู้และได้พฒันาศักยภาพการ

เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

2. จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ใช้ในการพฒันา

ศักยภาพนกัเรียน

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

2.6 โครงการสง่เสริมองค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถ่ินที่

จดัท าแผนพัฒนา

การศึกษาดเีดน่

โรงเรียนรีสอร์ท

อนบุาลทุ่งสง

50,000  -  - 30,000              วตัถุประสงค์

1. เพอืจดัท าและพฒันาแผนพฒันา

การศึกษาของสถานศึกษา

2. เพื่อใหค้รูมคีวามรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการ

จดัท าแผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา 

3. เพื่อใหโ้รงเรียนมแีผนพฒันาการสึกษาที่

สอดคล้องกบัปญัหาและความต้องการของ

สถานศึกษาและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย เปน็

กรอบและทศิทางในการพฒันาผู้เรียนให้

บรรลุตามเปา้หมาย

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงาน ประจ าป ี

 2562

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้หลงั

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

2.7 โครงการรณรงค์ปอ้งกันยา

เสพตดิในสถานศึกษา

โรงเรียนรีสอร์ท

อนบุาลทุ่งสง

15,000  -  - 15,000              วัตถุประสงค์

1. เพื่อใหน้กัเรียนมคีวามรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกบัยาเสพติด

2. เพื่อลดภาวะเส่ียงที่เกี่ยวข้องกบัยาเสพ

ติดของนกัเรียน ครอบครัว และชุมชน

ผลส าเร็จของโครงการ

จัดอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบัพษิภยัและโทษ

ของยาเสพติด ปลุกจิตส านกึและการ

ปอ้งกนัการยุ่งเกี่ยวกบัยาเสพติดใหก้บั

นกัเรียน ครู ผู้ปกครอง

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

3 โครงการว่ายน้ าเพ่ือชวีิต 

พิชติโรค

โรงเรียนรีสอร์ท

อนบุาลทุ่งสง

 -  +282,960 282,960            282,960             ผลส าเร็จของโครงการ

นกัเรียนมทีกัษะการว่ายน้ า สามารถ

ช่วยเหลือตนเองได้เมื่ออยู่ในสภาวะจมน้ า 

และมทีกัษะการออกก าลังกายโดยการว่าย

น้ าปอ้งกนัโรคภยั

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงาน ประจ าป ี

 2562

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้หลงั

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

4 โครงการจดัซ้ือสื่อและ

วัสดเุพ่ือพัฒนาความ

พร้อมเดก็ปฐมวัย

โรงเรียนรีสอร์ท

อนบุาลทุ่งสง

120,000  -  -  - วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดหาส่ือการเรียนรู้และวัสดุ

อปุกรณ์ส าหรับเด็กระดับปฐมวัย

2. เพื่อพฒันาความพร้อมเด็กปฐมวัยจาก

ส่ือการเรียนรู้และวัสดุอปุกรณ์

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงาน ประจ าป ี

 2562

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้หลงั

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

1 ค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน

โครงการพัฒนาครูและ

บคุลากรทางการศึกษา

หนว่ยศึกษานเิทศก ์

กองการศึกษา

50,000  +116,000 166,000             151,380             จัดกจิกรรม PLC ในวันที่ 5 - 6 มกราคม 

2562 ณ หอ้งประชุมเทศบาลเมอืงทุ่งสง

วัตถุประสงค์

 - เพื่อใหค้รูมคีวามรู้ความเข้าใจในการ

ด าเนนิการของกระบวนการ PLC 

 - เพื่อใหค้รูได้แลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกบั

กระบวนการการจัดการเรียนการสอน ตาม

ขั้นตอนของ PLC

ผลส าเร็จของโครงการ

จัดอบรม 2 รุ่น 

รุ่นที่ 1 วันที่ 16 กมุภาพนัธ์  2562

รุ่นที่ 2 วันที่ 17 กมุภาพนัธ์  2562

 - ความพงึพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ  

อยู่ในระดับมาก

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุง่สง  ประจ าป ี2562

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคม การเรียนรู้และภมูิปัญญา เพื่อการอยูดี่มีสุข

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกวา่

กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาครูต้นแบบและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ เคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรมสมัยใหม่ในการจัดการเรียน
การสอนและการบริหารการศึกษา
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงาน ประจ าป ี

 2562

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้หลงั

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

 - ความพงึพอใจด้านวิทยากร อยู่ในระดับ

มาก

 - ความพงึพอใจด้านสถานที่ /ระยะเวลา/ 

อาหาร อยู่ในระดับมาก

 - ความพงึพอใจด้านการน าความรู้ไปใช้ อยู่

ในระดับมาก

 - ความพงึพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วม

โครงการฯ  คิดเปน็ร้อยละ 85.17   อยู่ใน

ระดับมาก
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงาน ประจ าป ี

 2562

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้หลงั

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

2 โครงการอบรมสมัมนา

และทศันศึกษาดงูานทั้ง

ในและตา่งประเทศ

หนว่ยศึกษานเิทศก ์

กองการศึกษา

100,000  +150,000 250,000             178,350             ด าเนนิการจัดโครงการอบรมสัมมนาฯ 

(กจิกรรม อบรมพฒันาและศึกษาดูงานของ

ผู้บริหารเทศบาล พนกังานเทศบาล 

พนกังานครูเทศบาล และพนกังานจ้าง 

สังกดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง) ในวันที่ 10 - 15 

พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดเพชรบรูณ์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อใหค้รูและบคุลากรทางการศึกษาได้

น าความรู้มาพฒันาการจัดการเรียนการ

สอนใหม้ปีระสิทธิภาพมากขึ้น

2. เพื่อใหค้รูและบคุลากรทางการศึกษาได้

เพิ่มพนูประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน

แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

3. เพื่อใหค้รูและบคุลากรทางการศึกษา

ได้รับขวัญก าลังใจในการท างาน

ผลส าเร็จของโครงการ

  ผู้บริหาร พนกังาน พนกังานครู และ

พนกังานจ้าง สังกดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ได้มคีวามรู้ 

ทกัษะ ประสบการณ์ เพื่อพฒันาตนเอง

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงาน ประจ าป ี

 2562

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้หลงั

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

3 ค่าใชจ้า่ยในการจดัการ

แขง่ขนักีฬาเดก็เยาวชน

และประชาชน

กองการศึกษา

งานกฬีาฯ

100,000  +232,900               332,900              271,468 กิจกรรม การจัดการแข่งขันกฬีากลุ่ม

นกัเรียนโรงเรียนสังกดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

ประจ าป ี2562

วัตถุประสงค์

1. เพื่อใหเ้ด็กได้มโีอกาสน าความรู้ และ

ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในชีวิตจริง

2. เพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่าง

บคุลากรในโรงเรียนสังกดัเทศบาล

3. เพื่อใหน้กัเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างใหเ้กดิ

ประโยชน ์และหา่งไกลยาเสพติด 

4. เพื่อคัดเลือกหาตัวนกักฬีา เปน็ตัวแทน

นกักฬีาทมีเทศบาลเมอืงทุ่งสง  

5. เพื่อส่งเข้าร่วมแข่งขันกฬีานกัเรียน

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นแหง่ประเทศ

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุง่สง  ประจ าป ี2562

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคม การเรียนรู้และภมูิปัญญา เพื่อการอยูดี่มีสุข

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกวา่

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาครูต้นแบบและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ เคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรมสมัยใหม่ในการจัดการเรียน
การสอนและการบริหารการศึกษา
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงาน ประจ าป ี

 2562

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้หลงั

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ณ จังหวัด

ชุมพร

ผลส าเร็จของโครงการ

จัดในวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2562

- ความพงึพอใจด้านเนื้อหาวิชาการ อยู่ใน

ระดับมากที่สุด

 - ความพงึพอใจด้านการบริหารจัดการ

และสถานที่  อยู่ในระดับมากที่สุด

 - ความพงึพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วม

โครงการฯ คิดเปน็ร้อยละ  91.82 ซ่ึงอยู่ใน

ระดับมากที่สุด

4 การจดัการแขง่ขนักีฬา

ร่วมกับหน่วยงานหรือ

องค์กรอ่ืน

กองการศึกษา

งานกฬีาฯ

100,000            -  - 75,562              กิจกรรม จัดแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนรุ่น

อายุไมเ่กนิ 14 ป ีชิงชนะเลิศแหง่ประเทศ

ไทย ประจ าป ี2562 ชิงถ้วยพระราชทาน

ทลูกระหมอ่มหญิงอบุลรัตนราชกญัญา สิริ

วัฒนาพรรณวดี ระหว่างวันที่ 17-23 

กมุภาพนัธ์ 2562 ณ โรงยิมเนเซ่ียมเทศบาล

เมอืงทุ่งสง และโรงยิมโรงเรียนเทศบาล

บา้นนาเหนอื

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและสนบัสนนุใหเ้ด็ก และ

เยาวชนได้ต่ืนตัว แสดงออกถึง

ความสามารถทางด้านกฬีา

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงาน ประจ าป ี

 2562

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้หลงั

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

วอลเลย์บอลอย่างถูกวิธี

2. เพื่อหาทมีชนะเลิศ ทั้งประเภททมีชาย 

และทมีหญิง รับถ้วยประทาน

ทลูกระหมอ่มหญิงอบุลรัตนราชกญัญา สิริ

วัฒนาพรรณวดี

ผลส าเร็จของโครงการ

1. เด็ก และเยาวชนได้แสดงออกถึง

ความสามารถทางด้านกฬีาวอยเลย์บอล

และเปน็ส่วนหนึ่งในการพฒันาและส่งเสริม

กฬีาวอลเลย์บอล

2. ได้ทมีผู้ชนะเลิศทั้งประเภททมีชายและ

ทมีหญิง รับถ้วยพระราชทานทลูกระหมอ่ม

หญิงอบุลรัตนราชกญัญา สิริวัฒนาพรรณ

วดี 

3. ความพงึพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วม

โครงการฯ  คิดเปน็ร้อยละ 89.08 อยู่ใน

ระดับมาก

159



ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงาน ประจ าป ี

 2562

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้หลงั

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

5 ค่าใชจ้า่ยในการสง่

นักกีฬา-กรีฑาเขา้ร่วม

แขง่ขนักับหน่วยงานอ่ืน

กองการศึกษา

งานกฬีาฯ

50,000              -  - 5,000                วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียน บคุลากร 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ได้เข้าร่วม

แข่งขันกฬีาและกรีฑากบัองค์กรหนว่ยงาน

ภายนอก

2. เพื่อพฒันาและส่งเสริมศักยภาพ

ทางด้านกรีฑาและกฬีาแกน่กักฬีา นกัเรียน

 บคุลากร สมาชิกสภาเทศบาล

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงาน ประจ าป ี

 2562

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้หลงั

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

6 จดัสง่นักกีฬา-กรีฑา เขา้

ร่วมแขง่ขนักีฬานักเรียน

องค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถ่ินแหง่ประเทศไทย

กองการศึกษา

งานกฬีาฯ

1,500,000  +1,050,000

- 300,000

2,250,000           2,224,880.30       - จัดส่งนกักฬีา-กรีฑา ทมีเทศบาลเมอืง

ทุ่งสง เข้าร่วมแข่งขันกฬีานกัเรียนองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่นแหง่ประเทศไทย รอบ

คัดเลือกระดับภาคใต้ คร้ังที่ 36 ประจ าป ี

2561 ระหว่างวันที่ 9-21 ตุลาคม 2561 

จังหวัดสงขลา

ผลส าเร็จของโครงการ

1. นกักฬีา-กฑีา ทมีเทศบาลเมอืงทุ่งสง มี

การพฒันาทกัษะทางด้านกฬีาต่างๆเพิ่มขึ้น

 มคีวามพร้อม 

2.  นกักฬีา-กฑีา ทมีเทศบาลเมอืงทุ่งสง ได้

เปน็ตัวแทนนกักฬีาทมีภาคใต้เข้าร่วม

แข่งขันในระดับประเทศ

ผลการแขง่ขนัภาคใต้

 - อนัดับที่ 2 ของภาคใต้ จาก 59 อปท.

 - ถ้วยรางวัลชนะเลิศ อนัดับ 1 

คะแนนรวมกรีฑา รุ่นอายุไมเ่กนิ 14 ป ีหญิง

 - ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อนัดับ 2

คะแนนรวมกรีฑา รุ่นอายุไมเ่กนิ 16 ป ีชาย

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงาน ประจ าป ี

 2562

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้หลงั

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

 - ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อนัดับ 2

คะแนนรวมกรีฑา รุ่นอายุไมเ่กนิ 18 ป ีหญิง

 - 26 เหรียญทอง

 - 14 เหรียญเงิน

 - 14 เหรียญทองแดง

 - เข้าค่ายเกบ็ตัวนกักฬีา-กรีฑา ทมี

เทศบาลเมอืงทุ่งสง กอ่นส่งเข้าร่วมข่งขัน

กฬีา นกัเรียน อปท. รอบชิงชนะเลิศ

ระดับประเทศ คร้ังที่ 36 ประจ าป ี2561 

ในวันที่ 12-26 พฤศจิกายน 2561 ณ 

โรงเรียนในสังกดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

ผลส าเร็จของโครงการ

นกักฬีา-กรีฑา ทมีเทศบาลเมอืงทุ่งสงมี

ความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิต 

ตลอดจนเทคนคิต่างๆในการเข้าร่วม

แข่งขันฯ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงาน ประจ าป ี

 2562

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้หลงั

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

 - จัดส่งนกักฬีา-กรีฑา ทมีเทศบาลเมอืงทุ่ง

สง เข้าร่วมแข่งขันกฬีานกัเรียน อปท. รอบ

ชิงชนะเลิศระดีบประเทศ คร้ังที่ 36 

ประจ าป ี2561

ผลส าเร็จของโครงการ

 - นกักฬีา-กรีฑา ทมีเทศบาลเมอืงทุ่งสงมี

การพฒันาและมาตรฐานการเล่นกฬีาสูงขึ้น

ผลการแข่งขันระดับประเทศ

 - อนัดับ 5 ของประเทศ จาก 235 อปท.

 - อนัดับ 1 ของภาคใต้

 - 7 เหรียญทอง

 - 8 เหรียญเงิน

 - 8 เหรียญทองแดง

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงาน ประจ าป ี

 2562

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้หลงั

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

7 ค่าใช้จ่ายในการจัดการ

สอนหลักสูตรพเิศษด้านกฬีา

โรงเรียนกฬีา

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

3,500,000  +2,424,000

-79,300

5,844,700           5,760,085          วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนบุสนนุนกัเรียนที่มี

ความสามารถพเิศษด้านกฬีาฟตุบอล 

วอลเลย์บอล กรีฑา และยกน้ าหนกั ได้รับ

การฝึกอย่างเข้มข้น ตามประเภทกฬีาที่ตน

ถนดั เพื่อมุ่งสู่ความเปน็เลิศ

ผลส าเร็จของโครงการ

1. จัดการเรียนการสอนในวิชาสามญั ตาม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

นกัเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4 - 6 

และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ 1 - 3 

2. จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพเิศษ

ด้านกฬีา ที่เกี่ยวกบัทฤษฎแีละภาคปฏบิติั

ทางการกฬีา วิทยาศาสตร์การกฬีา 

หลักการพลศึกษา และการกฬีา 

3. จัดใหน้กัเรียนพกัค้างประจ าที่โรงเรียน

4. จัดใหน้กัเรียนรับประทานอาหารวันละ 3

 มื้อ (มื้อเช้า , มื้อเที่ยง , มื้อเย็น)

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงาน ประจ าป ี

 2562

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้หลงั

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

1 ค่าใชจ้า่ยในการสง่เสริม

องค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถ่ินที่จดัท า

แผนพัฒนาการศึกษาดเีดน่

กองการศึกษา 50,000  -  -             19,730 โรงเรียนในสังกดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง

ด าเนนิการจัดท าแผนพฒันาการศึกษา

วัตถุประสงค์

เพื่อใหโ้รงเรียนในสังกดัเทศบาลเมอืง

ทุ่งสงมแีผนพฒันาการศึกษาที่สอดคล้อง

กบัความต้องการของประชาชนในทอ้งถิ่น 

เปน็กรอบและทศิทางในการพฒันาผู้เรียน

ผลส าเร็จของโครงการ

โรงเรียนในสังกดัเทศบาลเมอืงทุ่งสงมี

แผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุง่สง  ประจ าป ี2562

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคม การเรียนรู้และภมูิปัญญา เพื่อการอยูดี่มีสุข

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกวา่

กลยุทธ์ที่ 8 สร้างระบบบริหารจัดการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง เสริมสร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการของภาคีทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพเป็นระบบและได้มาตรฐาน
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงาน ประจ าป ี

 2562

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้หลงั

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

2 ค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน

โครงการนิเทศการศึกษา

โรงเรียนในสงักัดเทศบาล

(นิเทศตดิตาม ตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา)

กองการศึกษา 30,000              -  - 30,000            ด าเนนิการนเิทศติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาโรงเรียนในสังกดัเทศบาลเมอืง

ทุ่งสง ในวันที่ 23 สิงหาคม - 19 กนัยายน

 2562 ณ โรงเรียนในสังกดัเทศบาลทั้ง 6 

โรงเรียน และศูนย์พฒันาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อนเิทศติดตามการประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา

2. เพื่อใหส้ถานศึกษาน าผลการนเิทศ

ติดตามไปพฒันาในปถีัดไป

3. เพื่อสร้างขวัญก าลังใจในการปฏบิติังาน

ผลส าเร็จของโครงการ

1. โรงเรียนในสังกดัทั้ง 6 โรงเรียน และ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ทั้ง 4 ศูนย์ ได้รับการ

นเิทศติดตามการประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษา

2. สถานศึกษาน าผลการนเิทศติดตามไป

ใช้พฒันาในปถีัดไป

3. ครูมขีวัญก าลังใจในการปฏบิติังาน

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงาน ประจ าป ี

 2562

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้หลงั

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

3 ค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน

โครงการเขา้ค่ายวิชาการ

ของนักเรียนโรงเรียนกีฬา

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

โรงเรียนกฬีา

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

50,000              -  - 50,000            ด าเนนิการจัดกจิกรรมเข้าค่ายวิชาการ

เชงิประมาณ

1. นกัเรียนจ านวน 74 คน

2. ผู้เข้าร่วมมคีวามพงึพอใจร้อยละ 88.30

เชงิคุณภาพ

1. นกัเรียนร้อยละ 92.25 คน พงึพอใจใน

การเข้าร่วมกจิกรรมในโครงการฯ

2. นกัเรียน ครู และบคุลากรทางการศึกษา

 ได้มเีจตคติที่ดีต่อกนั

เชงิประโยชน์

1. นกัเรียนเกดิการเรียนรู้ มคีวามกล้า

แสดงออก มคีวามคิดสร้างสรรค์

2. นกัเรียนมส่ีวนร่วมในการท ากจิกรรม

ตามศักยภาพของตนเอง

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

4 ค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน

โครงการเขา้ค่ายวิชาการ

ของนักเรียนโรงเรียน

เทศบาลวัดโคกสะทอ้น

โรงเรียนเทศบาลวัด

โคกสะทอ้น

70,000  +20,000 90,000                90,000            วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มพนูความรู้และเตรียมความ

พร้อมทางการเรียนใหน้กัเรียน

2. เพื่อฝึกประสบการณ์ในการท าโครงการ

และเพิ่มจ านวนนกัเรียนที่ได้รับรางวัล

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงาน ประจ าป ี

 2562

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้หลงั

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

5 ค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน

โครงการเขา้ค่ายวิชาการ

ของนักเรียนโรงเรียน

มธัยมเทศบาลวัดทา่แพ

โรงเรียนมธัยม

เทศบาลวัดทา่แพ

100,000  +115,000 215,000              182,715.20      ด าเนนิการเข้าค่ายวิชาการของนกัเรียน

โรงเรียนมธัยมเทศบาลวัดทา่แพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างทกัษะทางด้านวิชาการ

ใหก้บันกัเรียน

2. เพื่อวัดความพงึพอใจของนกัเรียนในการ

เข้าร่วมกจิกรรม

ผลส าเร็จของโครงการ

1. นกัเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 จ านวน 286

 คน มคีวามพงึพอใจต่อการเข้าร่วม

กจิกรรมคิดเปน็ร้อยละ 96.85 

2. นกัเรียนมผีลการทดสอบหลังเรียนสูง

กว่ากอ่นเรียนคิดเปน็ร้อยละ 88.81

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงาน ประจ าป ี

 2562

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้หลงั

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

6 ค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน

โครงการเขา้ค่ายวิชาการ

ของนักเรียนโรงเรียน

เทศบาลบา้นนาเหนือ

โรงเรียนเทศบาล

บา้นนาเหนอื

50,000  -  - 50,000            กิจกรรม Plearn Kids Camp ส าหรับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 ในวันที่ 18

 - 19 ธันวาคม 2562 ณ สวนพฤกษาสิริน

ธร

ด าเนนิการจัดกจิกรรมดังนี้

 - กจิกรรม Plearn Math

 - กจิกรรม English For You

 - กจิกรรมรักษภ์าษา

 - กจิกรรมนกัสืบสายลม

 - กจิกรรมนกัสืบสายน า

ผลส าเร็จของโครงการ

นกัเรียนได้รับประสบการณ์ตรง โดยการ

ร่วมท ากจิกรรมฐานการเรียนรู้ร่วมกบั

เพื่อน ๆ และวิทยากร มคีวามสุข สนนุส

นาน บรูณาการการเรียนรู้ได้ดี และท าใบ

งานได้ครบทกุฐานการเรียน คุ้มค่า

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงาน ประจ าป ี

 2562

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้หลงั

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

7 ค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน

โครงการเขา้ค่ายวิชาการ

ของนักเรียนโรงเรียน

เทศบาลวัดชยัชมุพล

โรงเรียนเทศบาลวัด

ชัยชุมพล

100,000  +182,220               282,220       222,823.20 วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดกจิกรรมค่ายวิชาการใหแ้ก่

นกัเรียน

2. เพื่อเพิ่มทกัษะด้านวิชาการในแต่ละ

สาระการเรียนรู้ใหแ้กน่กัเรียน

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

8 ค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน

โครงการตดิตาม

ประเมนิผลการใช้

หลกัสตูรพาณิชยศาสตร์

ในการจดัการเรียนการ

สอนของโรงเรียนในสงักัด

เทศบาล

กองการศึกษา            180,000  -148,000

 +48,000

                80,000             66,100 ด าเนนิโครงการฯ ในวันที่ 15 - 22 

สิงหาคม 2562 ณ หอ้งประชุมเทศบาล

เมอืงทุ่งสง และโรงเรียนในสังกดัเทศบาล

เมอืงทุ่งสง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน

ด้านการสอนบริหารธุรกจิภายในโรงเรียน

2. เพื่อใหค้ าแนะน าครู โดยใช้ระบบพี่เล้ียง

ในการจัดการเรียนการสอนด้าน

บริหารธุรกจิภายในโรงเรียน

ผลส าเร็จของโครงการ

ผู้บริหาร ครู บคุลากรทางการศึกษาและผู้

มส่ีวนเกี่ยวข้อง สามารถน าความรู้ แนวคิด

 ไปขยายผลการจัดกจิกรรมการเรียนการ

สอนใหค้รอบคลุมทกุระดับชั้น

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงาน ประจ าป ี

 2562

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้หลงั

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

9 ค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน

โครงการสง่นักเรียนเขา้

ร่วมจดันิทรรศการและ

แขง่ขนัทกัษะทางวิชาการ

ระดบัภาคใต้

หนว่ยศึกษานเิทศก ์

กองการศึกษา

           100,000  +400,000

 -93,000

              407,000           406,921 ด าเนนิโครงการฯ ในวันที่ 19 - 21 

มถิุนายน 2562 ณ สนามหนา้ที่ว่าการ

อ าเภอทุ่งสง , โรงเรียนในสังกดัเทศบาล

เมอืงทุ่งสง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมความเปน็เลิศทางวิชาการ

2. เพื่อสร้างประสบการณ์ด้านวิชาการ

ใหก้บันกัเรียน

3. เพื่อประชาสัมพนัธ์การจัดการศึกษาของ

โรงเรียน

ผลส าเร็จของโครงการ

นกัเรียนและครูได้รับรางวัลในการแข่งขัน

ระดับภาค และเปน็ตัวแทนเข้าร่วมการ

แข่งขันระดับประเทศ

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงาน ประจ าป ี

 2562

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้หลงั

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

10 ค่าใชจ้า่ยในการนิเทศ

การศึกษาโรงเรียนใน

สงักัดเทศบาล

กองการศึกษา              22,000  +35000                 57,000             51,690 ด าเนนิการนเิทศติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาโรงเรียนกฬีาเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

ในวันที่ 17 - 19 มกราคม 2562 ณ 

โรงเรียนกฬีาเทศบาลเมอืงทุ่งสง

ผลส าเร็จของโครงการ 

1. สถานศึกษาได้รับการนเิทศติดตามการ

ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา

2. สถานศึกษาน าผลการนเิทศติดตามไป

ใช้พฒันาในปถีัดไป

3. ครูมขีวัญก าลังใจในการปฏบิติังาน

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

11 ค่าใชจ้า่ยในการประกวด

สื่อการสอนของครู

โรงเรียนในสงักัดเทศบาล

หนว่ยศึกษานเิทศก ์

กองการศึกษา

             50,000  -  -             47,000 ด าเนนิโครงการฯ ในวันที่ 16 กนัยายน 

2562 ณ โรงแรมแกรนด์เซาเทร์ิน

วัตถุประสงค์

1. เพอืใหค้รูได้พฒันาตนเองในการผลิตส่ือ

การสอนที่มคุีณภาพ

2. เพื่อใหค้รูได้แลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกบั

การใช้ส่ือการเรียนการสอน

ผลส าเร็จของโครงการ

 ครูมส่ืีอนวัตกรรมทางการศึกษาเข้าร่วม

ทกุระดับชั้น

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงาน ประจ าป ี

 2562

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้หลงั

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

12 ค่าใชจ้า่ยในการ

ด าเนินงานเพ่ิม

ประสทิธิภาพงานโรงเรียน

ในสงักัดเทศบาลเมอืงทุ่งสง

กองการศึกษา          7,512,000  -  -         6,759,860 วัตถุประสงค์

1. เพื่อจ้างเหมาบคุคลปฏบิติังานโรงเรียน

ในสังกดัเทศบาล

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานโรงเรียนใน

สังกดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

13 ค่าปรับปรุงซ่อมแซม

อาคารเรียน 1 (อาคาร

อุดมศิลจารย์)

กองการศึกษา

โรงเรียนเทศบาลวัด

โคกสะทอ้น

           150,000  -13,700               136,300           136,300 วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 1 

(อาคารอดุมศิลจารย์) ใหส้ามารถใช้งานได้

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

14

งานระดับกอ่นวันเรียนและประถมศึกษา            600,000  -  -           575,400 ด าเนนิการแล้วเสร็จ

งานระดับมธัยมศึกษา            150,000  -  -           150,000

วัตถุประสงค์

 เพื่อปรับปรุงสภาพอาคารเรียน และ

ปรับปรุงภมูทิศันภ์ายในโรงเรียนให้

สามารถจัดกจิกรรมการเรียนการสอนได้

อย่างสะดวกและเกดิประโยชนสู์งสุด

ผลส าเร็จของโครงการ

อาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียน

ในสังกดัเทศบาลมสีภาพเหมาะสมต่อการ

ใช้ในการเรียนรู้และท ากจิกรรมต่าง ๆ

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบโรงเรียน
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงาน ประจ าป ี

 2562

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้หลงั

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

15 ค่าใชจ้า่ยในการ

ด าเนินงานจา้งเหมาท า

ความสะอาดอาคารและ

ใหบ้ริการพิพิธภณัฑ์

ทอ้งถ่ินเมอืงทุ่งสง

งานการศึกษา

ไมก่ าหนดระดับ

           216,000   -   -             97,030 ด าเนนิจัดโครงการจ้างเหมาท าความ

สะอาดอาคารและใหบ้ริการพพิธิภณัฑ์

ทอ้งถิ่นเมอืงทุ่งสง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม

 2561 - 31 มนีาคม 2562 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสรรหาอตัราก าลังมาปฏบิติัหนา้ที่

ดูแลความเปน็ระเบยีบเรียบร้อย

2. มเีจ้าหนา้ที่ดูแลอาคารพพิธิภณัฑ์

ทอ้งถิ่นเมอืงทุ่งสง ซ่ึงเปน็พื้นที่แสดง

ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมของศิลปนิ

ในทอ้งถิ่น หรือกจิกรรมส่งเสริมศิลปะ 

วัฒนธรรมอื่นๆพร้อมใช้งาน

3. มเีจ้าหนา้ที่อ านวยความสะดวก

ใหบ้ริการแกผู้่เข้าเยี่ยมชมพพิธิภณัฑ์

ทอ้งถิ่นพร้อมดูแลรักษาความสะอาดและ

ความเปน็ระเบยีบเรียบร้อยของอาคาร

พพิธิภณัฑ์ทอ้งถิ่นเมอืงทุ่งสง

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงาน ประจ าป ี

 2562

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้หลงั

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

16 ค่าใชจ้า่ยในการ

ด าเนินงานเพ่ิม

ประสทิธิภาพการ

ด าเนินงานกองการศึกษา

กองการศึกษา 93,900  +85,000               178,900           177,630 ด าเนนิการจ้างเพิ่มประสิทธิภาพการ

ด าเนนิงานกองการศึกษา ระหว่างเดือน

ตุลาคม 2561 - กนัยายน 2562

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจ้างเหมาบคุคลปฏบิติังานกอง

การศึกษา

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกองการศึกษา

ผลส าเร็จของโครงการ

งานในหนว่ยศึกษานเิทศกเ์ปน็ไปด้วยความ

เรียบร้อยถูกต้องตามระเบยีบ

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงาน ประจ าป ี

 2562

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้หลงั

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

17 ค่าใชจ้า่ยในการ

ด าเนินงานเพ่ิม

ประสทิธิภาพการ

ด าเนินงานหอ้งสมดุ

งานการศึกษา

ไมก่ าหนดระดับ

           756,000   -   -           679,210 ด าเนนิการจ้างเหมาบคุคลมาปฏบิติังานใน

 5 ภารกจิ จ านวน 7 คน ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 

2561 - 31 มนีาคม 2562 

1. ณ หอสมดุประชาชนเทศบาลเมอืง

ทุ่งสงและหอ้งสมดุสาขา จ านวน 2 สาขา

วัตถุประสงค์

 เพื่อจ้างเหมาบคุคลมาปฏบิติังานใน

ปริมาณงานส่วนที่เกนิอตัราก าลังที่มอียู่

ผลส าเร็จของโครงการ

 มส่ืีอส าหรับการเรียนรู้ที่หลากหลายและ

สวยงามส าหรับฐานกจิกรรมและปา้ย

ความรู้ส าหรับหอ้งสมดุฯ

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

2.  ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมทางลดโลกร้อน

วัตถุประสงค์

 เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการปฏบิติังาน

ใหบ้ริการงานหอ้งสมดุพพิธิภณัฑ์และ

เครือข่าย

ผลส าเร็จของโครงการ

 ศูนย์เรียนรู้ชุมทางลดโลกร้อนมฐีาน

กจิกรรมที่เปน็ระเบยีบเรียบร้อยพร้อมให้

ผู้ใช้บริการเข้ามาท าเรียนรู้ได้เกนิเปา้ที่วาง

ไว้ 3,000 คน/ปี
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โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงาน ประจ าป ี

 2562

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้หลงั

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่

ใชด้ าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย 

 เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

3. ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านวัฒนธรรมภมูปิญัญา

และประวัติศาสตร์ "ชุมทางประวัติศาสตร์

ทุ่งสง"

ผลส าเร็จของโครงการ

1. มเีจ้าหนา้ที่ใหบ้ริการอย่างเพยีงพอ

ส าหรับปฏบิติัหนา้ที่

2. มอีาคารสถานที่ที่สะอาดเปน็ระเบยีบ

เรียบร้อยพร้อมใหบ้ริการผู้มาใช้บริการ

อย่างมปีระสิทธิภาพ

3. หอ้งสมดุมปีา้ยความรู้ที่สวยงามและ

หลากหลายใหผู้้ใช้บริการได้ศึกษาหาความรู้
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงาน ประจ าป ี

 2562

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้หลงั

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย

  เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

1 ค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน

โครงการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา

โรงเรียนในสงักัดเทศบาล

เมอืงทุ่งสง

กองการศึกษา

หนว่ยศึกษานเิทศก์

30,000  -  -                30,000 ด าเนนิกจิกรรมการประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา โรงเรียนในสังกดั

เทศบาลเมอืงทุ่งสง ในระหว่างเดือน

ธันวาคม 2561 - กมุภาพนัธ์ 2562 ณ 

โรงเรียนในสังกดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อประเมนิการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาในสังกดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง

2. เพื่อรายงานผลการประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาใหผู้้ที่เกี่ยวข้อง

ผลส าเร็จของโครงการ

 โรงเรียนได้รับการประเมนิคุณภาพ

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุง่สง  ประจ าป ี2562

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคม การเรียนรู้และภมูิปัญญา เพื่อการอยูดี่มีสุข

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกวา่

กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาระบบโรงเรียนมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมุ่งเน้นความเป็นเลิศในด้านวชิาการและด้านสังคม
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงาน ประจ าป ี

 2562

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้หลงั

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

1 ค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน

โครงการพิพิธภณัฑ์

ทอ้งถ่ินชมุทาง

ประวัตศิาสตร์เมอืงทุ่งสง

หอสมดุประชาชน

เทศบาลเมอืงทุ่งสง 

กองการศึกษา

300,000 +200,000

- 32,000

468,000              292,030 จัดประชุมเสวนาเพื่อด าเนนิงานจัดต้ัง

พพิธิภณัฑ์เมอืงทุ่งสง จ านวน 4 คร้ัง 1 

ตุลาคม 61 -31 มนีาคม 62 ณ อาคาร

พพิธิภณัฑ์เมอืงทุ่งสง (สยามกมัมาจล 

และอาคาร ร.ส.พ.)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างกระบวนการมส่ีวนร่วมของ

ภาคีเครือข่ายในทอ้งถิ่นได้ร่วมกนั

รับทราบข้อมลู แลกเปล่ียนเรียนรู้ความ

คิดเหน็ รับฟงัข้อเสนอแนะ วางแนวคิด

และจัดท าแผนการพฒันาเมอืงทุ่งสง พื้นที่

ย่านประวัติศาสตร์และพพิธิภณัฑ์ทอ้งถิ่น 

และน าสู่การปฏบิติั เพื่อสร้างคุณค่าและ

เพิ่มมลูค่าทางเศรษฐกจิและสังคม

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

*โอนลดเพื่อจ่ายเปน็ค่าซ่อม

กล้องวงจรปดิ และค่าเช่าบา้น

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุง่สง  ประจ าป ี2562

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคม การเรียนรู้และภมูิปัญญา เพื่อการอยูดี่มีสุข

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกวา่

กลยุทธ์ที่ 10 น าภมูิปัญญาท้องถิน่ ศิลปะ วฒันธรรม อาชีพเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวติของคนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงาน ประจ าป ี

 2562

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้หลงั

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

2. เพื่อจัดการพื้นที่อาคารเกา่ทั้ง 2 หลัง 

หรืออาคารเกา่อื่น ๆ ของเมอืง เปดิเปน็

พื้นที่ทางศิลปกวัฒนธรรมใหศิ้ลปนิทกุ

สาขาในทอ้งถิ่นได้มพีื้นที่แสดงผลงานอนัมี

คุณค่า หรือจัดเสวนาและอภปิราย

เกี่ยวกบัประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 

จริยธรรมและการศาสนา อย่างต่อเนื่อง

ผลส าเร็จของโครงการ

 - ก าหนดพื้นที่เปา้หมายในการจัดพื้นที่

ทางวัฒนธรรมเพื่อด าเนนิงานจัดต้ัง

พพิธิภณัฑ์เมอืงทุ่งสง จ านวน 4 คร้ัง

2 ค่าใชจ้า่ยในการจดั

กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 

ศิลปะการแสดง

กองการศึกษา 30,000              -  - 30,000               - จัดวิทยาการสอนการร ามโนราห ์และมี

ผู้สนใจสมคัรเข้าร่วม จ านวน 52 คน โดย

ด าเนนิการในวันที่ 2,3,9,10 มนีาคม 2562

 ณ โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนอื 

วัตถุประสงค์

 เพื่อส่งเสริมและอนรัุกษภ์มูปิญัญาทอ้งถิ่น

 ผลส าเร็จของโครงการ

1. ฝึกอบรมร ามโนราห์

2. เปน็การส่งเสริมและอนรัุกษภ์มูปิญัญา

ทอ้งถิ่นและสืบสานภมูปิญัญาทอ้งถิ่น

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงาน ประจ าป ี

 2562

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้หลงั

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

3 ค่าใชจ้า่ยในการจดังาน

บรรพชาสามเณรฤดรู้อน

กองการศึกษา 80,000              -  - 79,550              1. เพื่อใหเ้ด็กเยาวชน พฒันาด้านคุณธรรม

 ศีลธรรม จริยธรรม

2. เด็กเยาวชนได้น าหลักธรรมมาปรับใช้

ในชีวิตประจ าวัน

3. เด็กเยาวชนได้ใช้เวลาว่างช่วงปดิภาค

เรียนใหเ้กดิประโยชน ์ไมยุ่่งเกี่ยวกบัส่ิง

เสพติด

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

4 ค่าใชจ้า่ยในการจดังาน

ประเพณีชกัพระ

กองการศึกษา 11,000              -  - 6,200                 - จัดกจิกรรมชักพระระหว่างวันที่ 21-30

 ตุลาคม 2561 ณ สนามหนา้ที่ว่าการ

อ าเภอทุ่งสง และวัดต่างๆ ในเขต

วัตถุประสงค์

1. เพื่ออนรัุกษแ์ละส่งเสริมภมูปิญัญา

ทอ้งถิ่น

2. เพื่อส่งเสริมและอนรัุกษป์ระเพณี

ทอ้งถิ่นใหค้งอยู่สืบไป

3. เพื่อใหเ้กดิความรัก ความสามคัคี

ระหว่างวัด โรงเรียนและชุมชน

ผลส าเร็จของโครงการ

1. สนบัสนนุการจัดท าเรือพนมพระ 

จ านวน 4 วัด ได้แก ่วัดชัยชุมพล วัดโคก

สะทอ้น วัดเขาปรีดี ส านกัปฏบิติัธรรมถ้ า

ทอหกู

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงาน ประจ าป ี

 2562

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้หลงั

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

2. ประชาชนได้ร่วมอนรัุกษภ์มูปิญัญา

ทอ้งถิ่น

3. เด็ก เยาวชน และประชาชนได้มส่ีวน

ร่วมในการจัดท าเรือพระ

5 ค่าใชจ้า่ยในการจดังาน

ประเพณีเดอืนสบิ

กองการศึกษา 5,000                -5,000  -  - วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและอนรัุกษป์ระเพณีอนัดี

งามของทอ้งถื่น

2. เพื่อร่วมกนัจรรโลงพระพทุธศาสนา

ผลส าเร็จของโครงการ

ได้อนรัุกษแ์ละส่งเสริมประเพณีทอ้งถิ่น

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

*โอนลดเนื่องจากด าเนนิการ

โดยไมต้่องใช้งบประมาณ

6 ค่าใชจ้า่ยในการจดังาน

ประเพณีลอยกระทง

กองการศึกษา 31,000              +69,000 100,000             69,129              ด าเนนิงานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 

22 พฤศจิกายน 2561 ณ ถนนวัฒนธรรม

ทุ่งสง - นาบอน 

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อส่งเสริมและอนรัุกษป์ระเพณีอนัดี

งามของชาติ ทอ้งถิ่นใหค้งอยู่สืบไป

 กิจกรรม 

 1. ประกวดประดิษฐ์กระทง

 2. ประกวดนางนพมาศ

 - การแสดงดนตรี

 - ตลาดคนเดิน

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงาน ประจ าป ี

 2562

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้หลงั

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ผลส าเร็จของโครงการ

ประชาชนได้ร่วมอนรัุกษป์ระเพณีอนัดีงาม

ของชาติใหค้งอยู่สืบไป

7 ค่าใชจ้า่ยในการจดังาน

ประเพณีวันขึ้นปใีหม่

กองการศึกษา 25,000              -  - 12,365               ด าเนนิกจิกรรมงานประเพณีวันขึ้นปใีหม ่

ในวันที่ 1 มกราคม 2562 ณ ถนน

วัฒนธรรมทุ่งสง - นาบอน 

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อส่งเสริมและอนรัุกษป์ระเพณีของชาติ

ใหค้งอยู่สืบไป

 กิจกรรม

 1. นมินต์พระท าบญุตักบาตร ข้าวสาร

อาหารแหง้

 2 พระผู้ใหญ่กล่าวสัมโนทนยีะกะถา และ

ปะพรมน้ าพระพทุธมนต์

ผลส าเร็จของโครงการ

1. นมินต์พระสงฆจ์ านวน 150 รูป 

2. ท าบญุตักบาตร ข้าวสารอาหารแหง้ 

3. กล่าวอวยพรปใีหม่

4. ประชาชนเข้าร่วมกจิกรรมทั้งในเขต

เทศบาลเมอืงทุ่งสงและใกล้เคียงมากกว่า 

3,000 คน

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงาน ประจ าป ี

 2562

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้หลงั

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

8 ค่าใชจ้า่ยในการจดังาน

ประเพณีสงกรานตเ์มอืง

ทุ่งสง

กองการศึกษา 26,800              -  - 24,725              วัตถุประสงค์

เพื่ออนรัุกษแ์ละส่งเสริมประเพณีของ

ทอ้งถิ่น

ผลส าเร็จของโครงการ

ได้อนรัุกษแ์ละส่งเสริมประเพณีอนัดีงาม

ของชาติ

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

9 ค่าใชจ้า่ยในการจดังานวัน

เขา้พรรษา

กองการศึกษา 5,000                -  - 4,300                วัตถุประสงค์

เพื่อร่วมกนัจรรโลงพทุธศาสนา

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

10 ค่าใชจ้า่ยในการจดังานวัน

เฉลมิพระชนมพรรษา (28

 กรกฎาคม 2562)

กองการศึกษา 120,000            +200,000

-8,730

311,270             311,270             วัตถุประสงค์

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภกัดีที่ปวงชน

ชาวไทยมต่ีอสถาบนัพระมหากษตัริย์

ผลส าเร็จของโครงการ

ปวงชนชาวไทยทกุหมู่เหล่าได้แสดงออก

ถึงความจงรักภกัดีต่อสถาบนั

พระมหากษตัริย์

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

*ความต้องการของคณะ

ผู้บริหารเพิ่มการจุดพลุเฉลิม

เนื่องในวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาใหส้มพระเกยีรติ

184



ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงาน ประจ าป ี

 2562

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้หลงั

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

11 ค่าใชจ้า่ยในการจดังานวัน

เดก็แหง่ชาติ

กองการศึกษา 82,500              -  - 80,550              ด าเนนิการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ ในวันที่ 

12 มกราคม 2562 ณ สนามหนา้ที่ว่าการ

อ าเภอทุ่งสง

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อสร้างขวัญก าลังใจใหเ้ด้กเยาวชน 

ทั้งนอกทั้งในสถานศึกษาอนัเปน็ก าลัง

ส าคัญของชาติ

 - จัดนทิรรศการจากหนว่ยงานต่างๆ

 - จัดกจิกรรมเล่นเกมส์

 - การแสดงบนเวที

 - จัดเล้ียงอาหาร

 - การละเล่นจัดโดยหนว่ยงานต่างๆ 

ผลส าเร็จของโครงการ

 เด็กและเยาวชนได้มขีวัญก าลังใจดีขึ้นและ

เปน็การส่งเสริมการเรียนรู้หลายรูปแบบ

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

12 ค่าใชจ้า่ยในการจดังาน

วันแมแ่หง่ชาติ

กองการศึกษา 120,000            +151,000 271,100             80,550              วัตถุประสงค์

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภกัดีที่ปวงชน

ชาวไทยมต่ีอสถาบนัพระมหากษตัริย์

ผลส าเร็จของโครงการ

ปวงชนชาวไทยทกุหมู่เหล่าได้แสดงออก

ถึงความจงรักภกัดีต่อสถาบนั

พระมหากษตัริย์

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

*ความต้องการของคณะ

ผู้บริหารเพิ่มการจุดพลุเฉลิม

เนื่องในวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาใหส้มพระเกยีรติ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงาน ประจ าป ี

 2562

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้หลงั

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

13 ค่าใชจ้า่ยในการจดังาน

วันส าคัญทางศาสนา 

(มาฆบชูา) (วิสาขบชูา)

กองการศึกษา 10,000              -  - 8,110                 ด าเนนิการกจิกรรม ในวันที่ 13,17 และ 

18 ก.พ. 62 

 - กวนข้าวยาคู พธิีสมโภชผ้าบฏ ณ วัด

เขาปรีดี หลาดชุมทางทุ่งสง

 - ร่วมแหผ้่าขึ้นธาตุ วัดพระมหาธาตุ

วรวิหารนอ้ย ผู้เข้าร่วม จ านวน 1,000 คน

 ณ  วัดพระมหาธาตุวรวิหารนอ้ย

วัตถุประสงค์

 เพื่อจรรโลงพระพทุธศาสนา

 ผลส าเร็จของโครงการ

 เด็กเยาวชน ประชาชนได้ร่วมบ ารุงและ

ส่งเสริมกจิกรรมทางพทุธศาสนา

ด าเนนิการแล้วเสร็จ

14 ค่าใชจ้า่ยในการจดั

อบรมศาสนพิธีกร

กองการศึกษา 50,000              -  - 48,826              วัตถุประสงค์

 เพื่อสร้างผู้น าทางศาสนาช่วยเหลือในการ

จัดงานที่เกี่ยวข้องในพธิีทาง

พระพทุธศาสนาได้ถูกต้อง

ผลส าเร็จของโครงการ

1. เด็ก เยาวชน ประชาชน น าความรู้ที่

ได้รับไปใช้ในการจัดกจิกรรมต่างๆ ในทาง

พทุธศาสนา ได้อย่างถูกต้องกบัชนดิของ

งาน

2. ร้อยละความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม

อบรม 93.35

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดบั

โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงาน ประจ าป ี

 2562

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ

 + โอนเพ่ิม 

- โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้หลงั

โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้หรอืระบุ

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขัน้ตอนทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด โอน

เพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธบิายเหตุผลต่อ

คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

15 ค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน

โครงการจา้งเหมาการ

ด าเนินงานปฏบิตังิาน

ประจ าศูนยแ์ละใหบ้ริการ

สมาชกิศูนยส์ง่เสริม

สขุภาพเทศบาลเมอืงทุ่งสง

กองการศึกษา 93,900              -  - 85,800              วัตถุประสงค์

1. เพื่อใหเ้คร่ืองออกก าลังกายอยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งาน

2. เพื่อใหค้ าแนะน าแกส่มาชิกที่มาใช้

บริการ

3. เพื่อสรรหาอตัราก าลังทดแทนต าแหนง่

ว่าง

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ยุทธศาสตร์ที ่ 2  ร่วมกันจัดวางผังเมืองพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                      

รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้้าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
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ล าดับ โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

1 โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม,ปอ้งกันแก้ไข
ปญัหาอุทกภยั แบบบรูณาการ
ด้านกายภาพ
 - ดูแลบ ารุงรักษาปรับปรุง
ภมูิทศัน์ล าเหมืองล าคลอง คู
 ทอ่ระบายน้ า ภายในเขต
เทศบาลทั้งหมด

กอง
สาธารณสุขฯ

2,500,000      -  - 2,500,000      วัตถุประสงค์
 - เพื่อขุดลอกระบบระบายน้ าและจุดรับทิ้งน้ า
สาธารณะในเขตเทศบาล
 - เพื่อปรับแต่งแนวขอบคลองทั้งสองข้างของล า
คลอง และเก็บวสัดุส่ิงปฏกิูล ก าจัดวชัพชืในล า
คลองทั้งส่ีสาย
ผลการด าเนินงาน
1. ขุดลอกเก็บวสัดุส่ิงปฏกิูลภายฝยทอ่,รางระบาย
น้ าสาธารณะ ฯตามถนน ซอยต่าง ๆ ในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน 5 โซน
2. ปรับแต่งแนวคันขอบคลองทั้งสองข้าง เก็บวสัดุ
ส่ิงปฏกิูลและก าจัดวชัพชืภายในล าคลอง จ านวน 4
 สาย ดังนี้ คลองทา่เลา คลองคลองทา่แพ คลองทา่
โหลน
3. ขุดลอกทางระบายน้ าและจุดรับน้ าทิ้งสาธารณะ
(จุดเส่ียง) ในเขตเทศบาล จ านวน 6 จุด

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 อย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง

ผลการตดิตามและประเมนิผลแผนการด าเนินงาน เทศบาลเมอืงทุง่สง  ประจ าปี 2562
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า ส่ิงแวดล้อมและพลังงานมีประสิทภิาพ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาตรท์ี่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พฒันาโครงการสร้างพื้นฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ปอ้งกันน้ าทว่ม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1 บรูณาการความร่วมมือทกุภาคส่วนอย่างมีคุณภาพในการปอ้งกันและแก้ไขปยัหาอุทกภยัเมืองทุ่งสงแบบบรูณาการใหย้ั่งยืนโดยบรูณาการการพฒันาด้านกายภาพและด้านกระบวนการทางสังคม
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม
แผนด าเนินงาน ประจ าปี

  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+โอนเพ่ิม 
-โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้หรอืระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  
โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

1  ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
หลังคาคลุมทางเดิน 
(COVER WAY)

กองช่าง        1,837,000   -   -       1,387,000  วัตถุประสงค์ 
 - เพื่อก่อสร้างหลังคาคลุมเดิน  (COVER WAY) 
จากอาคารเรียนถึงโรงอาหาร โรงเรียนรีสอร์ท
อนุบาล
 - เพื่อจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการ
เรียนการสอนของโรงเรียนและปอ้งกันแดดและฝน
ใหก้ับนักเรียนและครู
ผลการด าเนินงาน
 - ด าเนินการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน(COVER
 WAY) จากอาคารเรียนถึงโรงอาคารภายใน
โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง ความยาว 260 เมตร
 ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลเมืองทุ่ง
สง แบบเลขที่ ช.47/61

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าป ี2562
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า ส่ิงแวดล้อมและพลังงานมีประสิทภิาพ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาตรท์ี่ 2 การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พฒันาโครงการสร้างพื้นฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ปอ้งกันน้ าทว่ม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน โครงข่ายถนน ระบบระบายน้ าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท ์ใหเ้พียงพอและปรบัปรงุรกัษาอาคารสถานที่สาธารณะขนส่งที่ทนัสมัย ภายใต้กรอบความรว่มมือ 
ระหว่างภาครฐั รฐัวิสาหกิจและเอกชน
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม
แผนด าเนินงาน ประจ าปี

  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+โอนเพ่ิม 
-โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้หรอืระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  
โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

2 ค่าใช่จ่ายในการปรับปรุง
ทางเดินออกก าลังกาย 
บริเวณสวนหลวง ร.9

กองช่าง 7,475,000        -  -  - วัตถุประสงค์ 
 - เพื่อปรับปรุงทางเดิน-วิง่ ออกก าลังกายบริเวณ
สวนหลวง ร.9 ใหท้นัสมัย 
 - เพื่อส่งเสริมการใช้ยางสังเคราะห-์ยางพาราใน
การปรับปรุงสถานออกก าลังกายและสวนสาธารณะ
ผลการด าเนินงาน
 - ด าเนินการปรับปรุงทางเดินออกก าลังกาย 
บริเวณสวนหลวง ร.9 ขนาดกวา้งไม่น้อยกวา่ -3.40
 -4.10 เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 505 เมตร พื้นที่
ประมาณ 2105 ตารางเมตร รายละเอียดดังนี้
 - ร้ือถอนผิวยางทางเดินออกก าลังกายที่ช ารุด
 - ปพูื้นยางสังเคราะหส์ าหรับลานออกก าลังกาย
จากวสัดุยางสังเคราะหแ์ละยางธรรมชาติ หนาไม่
น้อยกวา่ 6 มิลลิเมตร

ยกเลิกโครงการ
ไม่ได้รับเงินจัดสรรงบประมาณ 

ไม่ได้ตามเปา้
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม
แผนด าเนินงาน ประจ าปี

  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+โอนเพ่ิม 
-โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้หรอืระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  
โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

3 ค่าใช่จ่ายในการปรับปรุง
เทพื้นคอนกรีต บริเวณ
หน้าสนามหน้าที่วา่การ
อ าเภอ

กองช่าง 2,066,900        -  - 1,836,000       วัตถุประสงค์
 - เพื่อพฒันาปรับปรุงและเทพื้นคอนกรีตบริเวณ
หน้าสนามหน้าที่วา่การอ าเภอ
 - เพื่อใหพ้ื้นบริเวณหน้าสนามหน้าที่วา่การอ าเภอ 
มีความมั่นคงแข้งแรง สามารถใช้งานได้อย่าง
ปลอดภยั
ผลการด านเนินงาน
ด าเนินการปรับปรุงเทพื้นคอนกรีต บริเวณหน้า
สนามหน้าที่วา่การอ าเภอทุ่งสง โดยท าการดังนี้ 
 - ปรับปรุงเทพื้น คสล. หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 3,330.00 ตารางเมตร ณ บริเวณหน้า
สนามหน้าที่วา่การอ าเภอทุ่งสง

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม
แผนด าเนินงาน ประจ าปี

  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+โอนเพ่ิม 
-โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้หรอืระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  
โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

4 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
หอ้งประชุมอาคาร
ส านักงานเทศบาลเมือง
ทุ่งสง (อาคารใหม่)

กองช่าง 2,987,000        -  - 2,695,000       -วัตถุประสงค์
 - เพื่อปรับปรุงตกแต่งภายในผนัง ระบบไฟฟา้ 
หอ้งประชุมอาคารส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง
 - เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการใช้งานของ
พนักงาน ลูกจ้าง และบคุคลภายนอกที่มาติดต่อ
ราชการใหไ้ด้รับความประทบัใจ
ผลการด าเนินงาน
 ด าเนินการปรับปรุงหอ้งประชุมอาคารส านักงาน
เทศบาลเมืองทุ่งสง (อาคารใหม่) ขนาด 12.00 
เมตร X 32 เมตร และปรับปรุงหอ้งโถงต้อนรับ 
ขนาด 8.00 เมตร X 16 เมตร โดยท าการตกแต่ง
ภายใน ระบบไฟฟา้แสงสวา่ง และติดต้ังอุปกรณ์
หอ้งประชุมฯ

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ
 (วางฏกีาเบกิจ่าย งานงวดที่ 3)
 - เบกิจ่ายไปแล้ว 3 งวด 
ใข้งบประมาณไปในงวด 1-3  
1,078,000 บาท
คงเหลือ 1,617,000 บาท
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม
แผนด าเนินงาน ประจ าปี

  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+โอนเพ่ิม 
-โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้หรอืระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  
โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
อาคารเก่าสถานีรถไฟทุ่ง
สง (หลังที่ 2)

กองช่าง 2,028,000        -  - 2,028,000       วัตถุประสงค์
- เพื่อปรับปรุงอาคารเก่าสถานีรถไฟทุ่งสง (หลังที่ 2)
 - เพื่ออนุรักษอ์าคารเก่าที่มีคุณค่าทาง
ประวติัศาสตร์ใหเ้กิดประโยชน์ในด้านการส่งเสริม
กิจกรรมทางวฒันธรรมและวชิาการ สร้างความ
ภมูิใจใหท้อ้งถิ่น อีกทั้งเปน็การอนุรักษแ์ละใช้
ประโยชน์อาคารเก่าได้อย่างสมบรูณ์
ผลการด าเนินงาน
  - ด าเนินการปรับปรุงอาคารเก่าสถานีรถไฟทุ่งสง 
(หลังที่ 2) ดังนี้ 
 - ตรวจสอบและทดสอบโรงสร้าง
 - เสริมก าลังโครงสร้าง คาน เสา พื้น
 - ซ่อมแซมชานชาลา
 - งานสถาปตัยกรรม ระบบไฟฟา้

        อยู่ระหวา่งด าเนินการ
 - กันเงินไวใ้นปงีบประมาณ พ.ศ.
2562 จ านวน 2,028,000 บาท
 - ก่อหนี้ผูกพนั ข้ามปงีบประมาณ
 พ.ศ 2563 จ านวน 17,000,000 
บาท
 - ผู้รับจ้างยังไม่ด าเนินส่งงวดงาน
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม
แผนด าเนินงาน ประจ าปี

  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+โอนเพ่ิม 
-โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้หรอืระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  
โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

6 ค่าก่อสร้างถนนคสล.และ
ทอ่ระบายน้ าพร้อมบอ่พกั
(ด้านบนเปน็รางว)ีถนน
บา้นในหวงั ซอย 2

กองช่าง 1,000,000        -  - 1,000,000       วัตถุประสงค์
 - เพื่อด าเนินการผ่าทอ่ระบายน้ า คสล. พร้อมบอ่
พกั (ด้านบนเปน็รางว)ีถนนบา้นในหวงั ซอย 2
ผลการด าเนินการ
- ด าเนินการก่อสร้างถนนคสล.และทอ่ระบายน้ า
พร้อมบอ่พกั(ด้านบนเปน็รางว)ีถนนบา้นในหวงั 
ซอย 2 รายละเอียดดังต่อไปนี้
 - ก่อสร้างทอ่ระบายน้ า คสล.ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.06 เมตร (ด้านบนเปน็รางว)ี 
พร้อมบอ่พกัความยาวรวมทั้ง 2 ข้างไม่น้อยกวา่ 
468.00 เมตร
 - ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. หนาเฉล่ีย
 0.15 เมตร กวา้ง 0.45-6.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 234.00 เมตร 
 - ฝ่ังทอ่ลอดระบายน้ า ความยาวทั้งสองข้างทาง 
12.00 เมตรพร้อมดาดหนิใหญ่ยาแนวปากทอ่

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม
แผนด าเนินงาน ประจ าปี

  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+โอนเพ่ิม 
-โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้หรอืระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  
โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

7 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กและทอ่ระบาย
น้ าคสล.(ด้านบนเปน็ราง
ว)ีพร้อมบอ่พกัและ
สะพาน คสล.ซอยร่วมใจ

กองช่าง 3,000,000        -  - 2,912,014.89  ผลการด าเนินการ
 - ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ
ทอ่ระบายน้ าคสล.(ด้านบนเปน็รางว)ีพร้อมบอ่พกั
และสะพาน คสล.ซอยร่วมใจ รายละเอียดดังนี้ 
 - ก่อสร้างทอ่ระบายน้ า คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร(ด้านบนเปน็รางว)ี 
พร้อมบอ่พกัความยาวทั้งสองข้างไม่น้อยกวา่ 
933.00 เมตร 
 - ก่อสร้างถนน คสล. หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร กวา้ง 
2.30-7.00 เมตร ความยาวประมาณ 584.00 เมตร 
 - ก่อสร้างสะพาน คสล.กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 
5.50 เมตร (ไม่มีทางเทา้)

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม
แผนด าเนินงาน ประจ าปี

  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+โอนเพ่ิม 
-โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้หรอืระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  
โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

8 ก่อสร้างทอ่ระบายน้ า
พร้อมบอ่พกั (ด้านบน
เปน็รางว)ี ถนนประชา
อุทศิซอยร่วมใจพฒันา 2 
เชื่อมถนนยุทธศาสตร์ 
ซอย 21

กองช่าง 3,000,000        -  - 3,000,000      วัตถุประสงค์
 - เพื่อก่อสร้างทอ่ระบายน้ าพร้อมบอ่พกั (ด้านบน
เปน็รางว)ี ถนนประชาอุทศิซอยร่วมใจพฒันา 2 
เชื่อมถนนยุทธศาสตร์ ซอย 21
ผลการด าเนินการ
  - ด าเนินการก่อสร้างทอ่ระบายน้ าพร้อมบอ่พกั 
(ด้านบนเปน็รางว)ี ถนนประชาอุทศิซอยร่วมใจ
พฒันา 2 เชื่อมถนนยุทธศาสตร์ ซอย 21
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 -ก่อสร้างทอ่ระบายน้ า คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบอ่พกั (ด้านบน
เปน็รางว)ี 
ความยาวรวมไม่น้อยกวา่ 1,826 เมตร

ด าเนินการแล้วเสร็จ

197



ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม
แผนด าเนินงาน ประจ าปี

  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+โอนเพ่ิม 
-โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้หรอืระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  
โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

9 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
ถนนคสล.และทอ่ระบาย
น้ าคสล.(ด้านบนเปน็ราง
ว)ีพร้อมบอ่พกัถนนส าโรง
 (โคกทราย ซอย 10)

กองช่าง 1,273,000       613,680         วัตถุประสงค์
 - เพื่อก่อสร้างถนน คสล.และทอ่ระบายน้ า คสล. 
(ด้านบนรางว)ี พร้อมบอ่พกัถนนส าโรง (โคกทราย 
ซอย 10 )
 -เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่สัญจรไป-มา ได้อย่าง
สะดวก
ผลการด าเนินการ 
- ด าเนินการสร้างสร้างคสล.และทอ่ระบายน้ า คสล.
(ด้านบนเปน็รางว)ีพร้อมบอ่พกัถนนส าโรง (โคก
ทราย ซอย 10) รายละเอียดดังนี้ 
 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 
เมตร กวา้งเฉล่ีย 6.80-9.80 เมตร ความยาว 122 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 927 ตารางเมตร 
พร้อมก่อสร้างทอ่ระบายน้ า คสล. ขนาดเส้นผ่า
ศุนยืกลาง 0.60เมตร .(ด้านบนเปน็รางว)ี พร้อม
บอ่พกัความยาว 122.00 เมตร (ฝ่ังเดียว)

ด าเนินการแล้วเสร็จ

198



ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม
แผนด าเนินงาน ประจ าปี

  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+โอนเพ่ิม 
-โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้หรอืระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  
โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

10 ค่าใช้จ่ายในการกอ่สร้าง 
ถนน คสล.และทอ่ระบาย
น้ าคสล.(ด้านบนเปน็รางวี) 
พร้อมบอ่พกัถนนทางเข้า
เมรุ (ใหม)่ 
วัดเขาปรีดี

กองช่าง 1,781,000          -  - 848,398.56      วัตถุประสงค์
 - เพื่อแกไ้ขปญัหาความเดือนร้อนของผู้ใช้ถนนทางเข้า
เมรุ (ใหม)่   วัดเขาปรีดีด้านการระบายน้ าบนพื้นผิว
จราจรและระบายน้ าจากครัวเรือนลงสู่ทอ่ระบายน้ า
สาธารณะ
- เพื่อเปน็การรองรับการขยายตัวของชุมชนเมอืงที่ก าลัง
เกดิขึ้นในอนาคต
ผลการด าเนินการ
 - ด าเนนิการกอ่สร้างถนน คสล.และทอ่ระบายน้ าคสล.
(ด้านบนเปน็รางวี) พร้อมบอ่พกัถนนทางเข้าเมรุ (ใหม)่ 
วัดเขาปรีดี รายละเอยีดดังนี้ 
 - กอ่สร้างถนน คสล. กว้างเฉล่ีย 12.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ความยาวประมาณ 168.00 เมตร หรือพื้รที่
ไมน่อ้ยกว่า 2,016.00 เมตร 
 - กอ่สร้างทอ่ระบายน้ า คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.06 เมตร ด้านบนเปน็รางวี พร้อมบอ่พกั ความยาว
รวม ไมน่อ้ยกว่า 168.00 เมตร

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม
แผนด าเนินงาน ประจ าปี

  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+โอนเพ่ิม 
-โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้หรอืระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  
โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

11 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
ถนน คสล.และทอ่
ระบายน้ าคสล.(ด้านบน
เปน็รางว)ี พร้อมบอ่พกั 
ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 14

กองช่าง 1,801,900        -   -  1,788,900      

 วัตถุประสงค์
 - เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือนร้อนของผู้ใช้ถนน
ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 14 ด้านการระบายน้ าบน
พื้นผิวจราจรและระบายน้ าจากครัวเรือนลงสู่ทอ่
ระบายน้ าสาธารณะ
- เพื่อเปน็การรองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองที่
ก าลังเกิดขึ้นในอนาคต
ผลการด าเนินการ
 - ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล.และทอ่ระบายน้ า 
คสล.(ด้านบนเปน็รางว)ี พร้อมบอ่พกั ถนน
ยุทธศาสตร์ ซอย 14 รายละเอียดดังนี้ 
 - ก่อสร้างทอ่ระบายน้ า คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ด้านบนเปน็รางว ี
พร้อมบอ่พกั ความยาวรวมทั้งสองข้างไม่น้อยกวา่ 
496.00 เมตร
 - ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. หนาเฉล่ีย
 0.15 เมตร กวา้ง 1.70-5.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 248.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
555.00 ตารางวา

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม
แผนด าเนินงาน ประจ าปี

  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+โอนเพ่ิม 
-โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้หรอืระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  
โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

12 โครงการจ้างออกแบบ
ก่อสร้างเจดีญ์พระบรม
สารีริกธาตุพร้อมปรับ
ปรังภมูิทศัน์ทางขึ้นถ้ า
ตลอด

กองช่าง 2,520,000        -  -  - วัตถุประสงค์
 - เพื่อจ้างออกแบบก่อสร้างเจดีย์พระบรม
สารีริกธาตุพร้อมปรับปรุงภมูิทศัน์ทางขึ้นถ้ าตลอด

ไม่ได้ด าเนินการ
งบประมาณรายรับไม่เข้าตามที่ต้ัง
งบประมาณไว้

13 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าภายในวดัชัย
ชุมพล

กองช่าง 1,100,000     -  -  - วัตถุประสงค์
 - เพื่อก่อสร้างระบบระบายน้ า คสล.(ด้านบนเปน็
รางว)ี

ไม่ได้ด าเนินการ
เจ้าอาวสาสไม่อนุญาติใหใ้ช้สถานที่

14 โครงการซ่อมแซมเขื่อน
กันดินคลองทา่เลา 
(บริเวณสะพานเข้าวดั
โคกสะทอ้น ช่วงที่ 1)

กองช่าง 463,000          -  - 458,600        วัตถุประสงค์
 - เพื่อซ่อมแซมขื่อนกันดินคลองทา่เลา (บริเวณ
สะพานเข้าวดัโคกสะทอ้น ช่วงที่ 1) 
ผลการด าเนินการ
 ด าเนินการซ่อมแซมเขื่อนกันดินคลองทา่เลา 
(บริเวณสะพานเข้าวดัโคกสะทอ้น ช่วงที่1) 
รายละเอียดดังนี้ 
 - ซ่อมแซมเขื่อนกันดินคลองทา่เลา (บริเวณ
สะพานเข้าวดัโคกสะทอ้น ช่วงที่1) ความยาว 
35.00 เมตร

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม
แผนด าเนินงาน ประจ าปี

  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+โอนเพ่ิม 
-โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้หรอืระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  
โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

15 โครงการซ่อมแซมเขื่อน
กันดินคลองทา่เลา 
(บริเวณสะพานเข้าวดั
โคกสะทอ้น ช่วงที่ 2)

กองช่าง 441,000          -  - 439,000         วัตถุประสงค์
 - เพื่อซ่อมแซมเขื่อนกันดินคลองทา่เลา (บริเวณ
สะพานเข้าวดัโคกสะทอ้น ช่วงที่ 2)
ผลการด าเนินการ
 - ด าเนินการซ่อมแซมเขื่อนกันดินคลองทา่เลา 
(บริเวณสะพานเข้าวดัโคกสะทอ้น ช่วงที่ 2) ความ
ยาว 22.00 เมตร

ด าเนินการแล้วเสร็จ

16 โครงการก่อสร้างทอ่ลอด
เหล่ียมคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนทา่แพใต้

กองช่าง 294,000          -  - 274,700      วัตถุประสงค์
 - เพื่อก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนทา่แพใต้ ตามแปลนบา้นเทศบาลเลขที่ 89/61
ผลการด าเนินการ
  - ด าเนินการก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนทา่แพใต้ ขนาดกวา้ง 2.10 เมตร สูง 
1.80 เมตร ยาว 100 เมตร

ด าเนินการแล้วเสร็จ

202



ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม
แผนด าเนินงาน ประจ าปี

  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+โอนเพ่ิม 
-โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้หรอืระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  
โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

17 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและ 
ทอ่ระบายน้ า(ด้านบน
เปน็รางว)ีพร้อมบอ่พกั 
ถนนพฒันาการ ซอย 10

กองช่าง 495,000          -  - 395,624        วัตถุประสงค์
 - เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ ทอ่
ระบายน้ า(ด้านบนเปน็รางว)ีพร้อมบอ่พกั ถนน
พฒันาการ ซอย 10
ผลการด าเนินการ
 -ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ 
ทอ่ระบายน้ า(ด้านบนเปน็รางว)ีพร้อมบอ่พกั ถนน
พฒันาการ ซอย 10 พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 475.00 เมตร

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม
แผนด าเนินงาน ประจ าปี

  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+โอนเพ่ิม 
-โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้หรอืระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  
โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

18 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
พร้อมรางระบายน้ ารูปตัว
ยู (ด้านบนเปน็รางว)ี 
ถนนทา่แพใต้ 
(หน้าโรงเรียนรีสอร์ท 
อนุบาล)

กองช่าง 2,809,000     -  - 2,809,000   วัตถุประสงค์
 - เพื่อก่อสร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต พร้อม
รางระบายน้ ารูปตัวยู (ด้านบนเปน็รางว)ี ถนนทา่
แพใต้ (หน้าโรงเรียนรีสอร์ท อนุบาล)
ผลการด าเนินการ
 - ด าเนินการก่อสร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
พร้อมรางระบายน้ ารูปตัวยู (ด้านบนเปน็รางว)ี 
ถนนทา่แพใต้ (หน้าโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล) 
พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 1,297.00 เมตร

        อยู่ระหวา่งด าเนินการ
 - กันเงินไว ้2,809,000
 - ยังไม่ได้ด าเนินการเบกิจ่าย
 - ผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งงวดงาน  
 - ช่างผู้ควบคุมงานได้ด าเนินการ
ติดตามงาน ณ วนัที่ 26 ตุลาคม 
2562 งานมีความก้าวหน้าไป 
72% คาดวา่ 1 เดือนน่าจะท าแล้ว
เสร็จ ซ่ึงไม่น่าเกินวนัที่ 23 
ธนัวาคม 2562

19 โครงการปรับปรุงต่อเติม
ร้านค้าใต้อาคาร ศาลา
ประชาคม

กองช่าง 468,400          -  - 435,612        วัตถุประสงค์
 - เพื่อปรับปรุงต่อเติมร้านค้าใต้อาคาร ศาลา
ประชาคม

อยู่ระหวา่งด าเนินการ
ผู้รับจ้างท าหนังสือขอขยายเวลา
เนื่องจากไม่สามารถเข้าท างานได้

ติดงานประเพณี
กันเงินไว ้จ านวน 435,612 บาท

20 ค่าจัดซ้ือที่ดินบริเวณถนน
ประชาอุทิศ ซอย 8

กองช่าง 640,000          -  -  - วัตถุประสงค์
 - เพื่อจัดซ้ือที่ดินส าหรับก่อสร้างสาธารณะ
ประโยชน์
 - เพื่อก่อสร้างถนนเชื่อต่อกับถนนสายหลักและ
สายอื่นๆ

ไม่ได้ด าเนินการ
เนื่องจากเจ้าของที่ดินขึ้นราคาที่ดิน
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม
แผนด าเนินงาน ประจ าปี

  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+โอนเพ่ิม 
-โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้หรอืระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  
โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

21         150,000  -  -      98,771.98 

ค่าใช่จ่ายการขยายเขต
ระบบจ าหน่ายไฟฟา้
อาคารส านักงานเทศบาล

กองช่าง  91,270.23      

ค่าใช่จ่ายขยายเขตไฟฟา้
บริเวณตรงข้ามโรงเรียน
นาเหนือ

กองช่าง 7,501.75        

22 ค่าใช่จ่ายในการขยายเขต
ประปาถนนทางเข้าสวน
พฤกษาสิรินธรถึงป้อมยาม

กองช่าง 150,000          + 28,000 178,000 177,498.65    วัตถุประสงค์
 - เพื่อใหป้ระชาชนได้มีน้ าใช้บริโภคและอุปโภค 
บริโภคที่ได้เพยีงพอ
 - เพื่อใหป้ระชาชนได้มีน้ าใช้บริโภคและอุปโภค 
บริโภคที่ได้มาตรฐานถูกหลักอนามัย
 ผลการด านเนินงาน
 - ประชาชนได้มีน้ าใช้บริโภคและอุปโภค บริโภคที่
ได้เพยีงพอและได้มาตรฐานถูกหลักอนามัย

ด าเนินการแล้วเสร็จ

วัตถุประสงค์
 - เพื่อขยายเขตระบบไฟฟา้อาคารส านักงาน
เทศบาล
 - เพื่อขยายระบบจ าหน่ายไฟฟา้อาคารส านักงาน
เทศบาล
ผลการด านเนินงาน
 - ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อย่างสะดวก

ด าเนินการแล้วเสร็จ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม
แผนด าเนินงาน ประจ าปี

  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+โอนเพ่ิม 
-โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้หรอืระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  
โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

23 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
สายพัฒนาการตลอดสาย

กองช่าง 2,505,400           -  - 1,724,000         วัตถุประสงค์ 
 - เพื่อปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสาย
พัฒนาการตลอดสาย 
ผลการด าเนินงาน
 - ด าเนินการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
สายพัฒนาการ จ านวน 1 สาย กว้างประมาณ 6.00-6.10 
เมตร ความยาวประมาณ 1245 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพิ้นที่ไม่น้อยกว่า 7531 เ,มตร

ด าเนินการแล้วเสร็จ

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
และท่อระบายน้ า (ด้านบน
เป็นรางว)ี พร้อมบ่อพักถนน
ภายในโรงเรียนเทศบาลวัด
โค้กสะท้อนเชื่อมทางออก
บ้านพัก

กองช่าง 1,047,000           -  - 834,800            วัตถุประสงค์
 - เพื่ออสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ า (ด้านบนเป็นราง
วี) พร้อมบ่อพักถนนภายในโรงเรียนเทศบาลวัดโค้กสะท้อน
เชื่อมทางออกบ้านพัก
ผลการด าเนินงาน
ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง
ประมาณ 4.40-13.50 เมตร ความยาว 104.00 เมตร

ด าเนินการแล้วเสร็จ

25 โครงการกอ่สร้างร้ัว 
คสล.
บริเวณด้านทิศใต้โรงฆ่า
สัตว์

กองช่าง 493,600          -  -  463,900       วตัถุประสงค์
 - เพือ่กอ่สร้างร้ัว คสล.บริเวณด้านทิศใต้โรงฆ่า
สัตว์
ผลการด าเนินการ
 - ด าเนินการกอ่สร้างร้ัว คสล.บริเวณด้านทิศใต้
โรงฆ่าสัตว์ ความยาวประมาณ 165.00 เมตร

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงาน ประจ าป ี 
2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+โอนเพ่ิม 
-โอนลด

               
งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้หรอืระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  
โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

1 โครงการปอ้งกันและ
ควบคุมพาหนะน าโรค (จ้าง
เหมาเอกชนก าจัดหนูและ
แมลงสาป) ประจ าปี
งบประมาณ 2562

งานสุขาภบิาล
และอนามัย
ส่ิงแวดล้อม กอง
สาธารณสุขฯ

144,000         -  - 120,000      ด าเนินการปอ้งกันและควบคุมพาหนะน าโรค 
(จ้างเหมาเอกชนก าจัดหนูและแมลงสาป) 
ระหวา่งวนัที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 
2562 ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อควบคุม ปอ้งกัน สัตวพ์าหนะน าโรค
ผลการด าเนินงาน
1. มีการด าเนินการติดต่อทกุๆเดือนๆละ 2 คร้ัง
ตามเปา้หมาย
2.ผู้ประกอบการค้าและประชาชนที่มาซ้ือสินค้า
มีความพงึพอใจและเชื่อมั่นในการจับจ่ายสินค้า
ในพื้นที่ที่มีการวางยาเบื่อหนู
3.เปน็การปอ้งกันโรคติดต่อที่เกิดจากหนูเปน็
พาหนะน าโรค
4.ความพงึพอใจของผู้ประเมินฯในคร้ังนี้
อยู่ในระดับมาก

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลการตดิตามและประเมนิผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมอืงทุง่สง  ประจ าปี 2562
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การพัฒนาการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดบัมาตรฐานสากล ทีส่ามารถสร้างอาชพีและรายไดใ้นพ้ืนทีเ่พ่ิมขึ้น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาตร์ที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต
ยุทธศาสตร์ที ่2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงการสร้างพืน้ฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที ่6 พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัต ิให้มปีระสิทธิภาพโดยทุกภาคส่วนมสี่วนร่วม
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20

ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงาน 
ประจ าป ี 2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้หรอืระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  
โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตุผลในการ
โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

1 โครงการเฝ้าระวงัคุณภาพ
น้้าคลองในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง ประจ้าปี
งบประมาณ 2562

งานสุขาภบิาล
และอนามัย
ส่ิงแวดล้อม กอง
สาธารณสุขฯ

55,000           -  - 53,072      วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อเฝ้าระวงัคุณภาพน้้าคลองในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง

ด้าเนินการแล้วเสร็จ

2 โครงการเฝ้าระวงัคุณภาพ
น้้าอุปโภค บริโภคในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสง 
ประจ้าปงีบประมาณ 2562

งานสุขาภบิาล
และอนามัย
ส่ิงแวดล้อม กอง
สาธารณสุขฯ

141,100         -  - 141,100     วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเฝ้าระวงัคุณภาพน้้าอุปโภค บริโภคในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสง 

ด้าเนินการแล้วเสร็จ

ผลการตดิตามและประเมนิผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมอืงทุง่สง  ประจ าปี 2562
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิน้ า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมปีระสิทธิภาพ เพ่ิมพ้ืนทีส่ีเขยีวและการใชพ้ลังงานสะอาด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาตร์ที ่2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ยุทธศาสตร์ที ่2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงการสร้างพืน้ฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ป้องกันน้้าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที ่7 ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้

  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

1 โครงการรณรงค์ปอ้งกัน
และลดอุบติัเหตุบนถนน 
-  กิจกรรมจัดต้ังศูนย์
อ านวยความสะดวกด้าน
การจราจรในช่วงเทศกาลปี
ใหม่

 ส านักปลัด 
งานปอ้งกัน

55,000      -  -  25,900  - ด าเนินการรณรงค์ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุบนถนน
  จ านวน 2 คร้ัง
- ด าเนินการเตรียมความพร้อมการปฏบิติังาน
ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ปี
ใหม่ วนัที่  27 ธนัวาคม 2561 – 2  มกราคม 2562
วัตถุประสงค์
1. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยัใหก้ับผู้ใช้รถใช้ถนน
2. เพื่ออ านวยความสะดวกด้านการจราจรใหก้ับ
ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน
ผลการด าเนินงาน
1. จัดต้ังศูนย์อ านวยความสะดวกด้านการจราจร
ใหก้ับผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปใีหม่ ระหวา่ง
วนัที่ 27 ธนัวาคม 2561 – 2  มกราคม 2562  ณ 
บริเวณหน้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 
รัชกาลที่ 9 (สวนหลวง ร.5)
2. ความพงึพอใจในการจัดท าโครงการฯ คร้ังนี้ คิด
เปน็ร้อยละ 91.00

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลการตดิตามและประเมนิผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมอืงทุง่สง  ประจ าปี 2562
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 การจัดการทรพัยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธิภาพ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาตรท์ี่ 2 การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พฒันาโครงการสร้างพื้นฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ปอ้งกันน้ าทว่ม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 8 จัดระบบจราจรใหม้ีระเบยีบและสรา้งวินัยจราจรแก่ประชาชน โดยทกุภาคส่วนมีส่วนรว่มแบบบรูณาการ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้

  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - กิจกรรมจัดต้ังศูนย์
อ านวยความสะดวกด้าน
การจราจรในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ประจ าป ี2562

 ส านักปลัด 
งานปอ้งกัน

25,900 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยัใหก้ับผู้ใช้รถใช้ถนน
2.เพื่ออ านวยความสะดวกด้านการจราจรใหก้ับ
ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน
ผลการด าเนินกิจกรรม
     จัดต้ังศูนย์อ านวยความสะดวกด้านการจราจร
ใหก้ับผู้ใช้รถใช้ถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ 
บริเวณหน้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 
รัชกาลที่ 9 (สวนหลวง ร.5) ระหวา่งวนัที่ 11 
เมษายน2562 ถึงวนัที่ 17 เมษายน 2562 โดยการ
สับเปล่ียนหมุนเวยีนกันปฏบิติัหน้าที่ตลอด 24 
ชั่วโมง 
ความพงึพอใจในการจัดท าโครงการฯ คิดเปน็ร้อยละ
 84.00 อยู่ในระดับมาก
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าป ี 2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้หรอืระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  
โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตุผลในการโอน

ด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้
1 โครงการจ้างเหมากวาดขยะใน

เขตเทศบาล
กองสาธรณสุขฯ     4,075,620   -    -      4,075,620 วัตถุประสงค์

 - เพื่อใหก้วาดขยะถนนสายหลัก/สายรอง 
ตรอย และซอยต่างๆ และพื้นที่สาธารณะ 
ได้รับบริการอย่างทั่วถึงและมีความสาด ไม่มี
ขยะตกค้าง
ผลการด าเนินงาน 
 - จ้างกวาดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองทุ่ง
สง จ านวน 42 เขต

ด าเนินการแล้วเสร็จ

2 โครงการจ้างเหมาความสะอาด
และเก็บขนขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาล

กองสาธรณสุขฯ 3,687,140     -  - 3,601,270    วัตถุประสงค์
 - เพื่อเก็บและขน ขยะตามถนนสายต่างๆ 
ภายในเทสบาลฯ ตลาดสด ตลาดต้นยาง 
สถานที่จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
สวนสาธารระ
 - เพื่อปฏบิติังานด้านบริการประชาชนเชิงรุก 
ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
ผลการด าเนินงาน 
 - เก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลการตดิตามและประเมนิผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมอืงทุง่สง  ประจ าปี 2562
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การพฒันาคนชุมชนและสังคมใหน้่าอยู่เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาตรท์ี่ 3 การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติที่ดี
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พฒันาโครงการสร้างพื้นฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ปอ้งกันน้ าทว่ม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 9 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลใหม้ีประสิทธภิาพถูกหลักสุขาภบิาล
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าป ี 2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้หรอืระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  
โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตุผลในการโอน

ด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

3 โครงการเหมาเอกชนฝังกลบ
ขยะมูลฝอย

กองสาธรณสุขฯ 2,244,000    490,780-    1,753,220   1,733,550    จ้างเอกชนฝังกลบขยะ ฝ่ังกลบขยะได้ จ านวน 
889 เที่ยวๆละ 1,950 บาท เปน็เงิน 1,733,550
 บาท

ด าเนินการแล้วเสร็จ

4 โครงการจ้างเหมาบนัทกึข้อมูล
ระบบสารสนเทศ กอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

94,500         -  - 94,500         จ้างเหมาเอกชนบนัทกึข้อมูลระบบสารสนเทศ
ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

1 โครงการบริหารจัดการและ
สร้างจิตส้านึกในการจัดการน้้า
เสียชุมชน

กองช่าง
สุขาภบิาล

666,000 - - 648,720 ผลการด าเนินงาน 
- ระบบบ้าบดัน้้าเสียสามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธภิาพ ปล่อยน้้าทิ้งผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ประชาชนมีความเชื่อถือ เชื่อมั่น 
ยอมรับในการเดินระบบ

ด้าเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาคนชมุชนและสังคมให้น่าอยู่เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตทีด่ี
ยุทธศาสตร์ที ่2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงการสร้างพืน้ฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ป้องกันน้้าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที ่10 บริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียทีม่อียู่ให้มปีระสิทธิภาพโดยประชาชนมสี่วนร่วมและขยายระบบบ าบัดน้ าเสียให้ครอบคลุมพ้ืนทีเ่ขตเทศบาล
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าป ี 2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้
หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตผุลที่ไมส่ามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ือ
อธิบายเหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

1 โครงการบริหารจัดการน้้าแบบ
บูรณาการ
- กิจกรรมติดต้ังเคร่ืองสูบน้้าตาม
จุดเส่ียงภัยน้้าท่วม
ในเขตเทศบาล

ส้านักปลัด
งานป้องกันฯ

100,000  -  - 53,266.58  - ด้าเนินการติดต้ังเคร่ืองสูบน้้า ระหว่างวันที่ 
1 พฤศจิกายน 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562  
ณ จุดเส่ียงภัยหลังถ้้าตลอดและจุดเส่ียงภัยศาลาที่พัก
ผู้โดยสารเชิงสะพานลอยทุ่งสง-ห้วยยอด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการเตรียมการและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมใน
เขตเทศบาลได้อย่างฉับพลัน
2. เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนส่ิง
สาธารณประโยชน์
ผลการด าเนินงาน
1. จุดพื้นที่เส่ียงภัยสามารถระบายน้้าออกอย่าง
รวดเร็วน้้าไม่ท่วมขัง ประชาชนได้รับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
2. ด้าเนินการติดต้ังเคร่ืองสูบน้้าตามจุดพื้นที่ลุ่ม และ
เส่ียงภัยของเทศบาลเมืองทุ่งสงบริเวณหลัง    ถ้้าตลอด
 จ้านวน 1 เคร่ือง  และบริเวณศาลาที่พักผู้โดยสารเชิง
สะพานลอย ถนนทุ่งสง–ห้วยยอด จ้านวน 1 เคร่ือง 
โดยขอสนับสนุนเคร่ืองสูบน้้าจากโครงการชลประทาน
นครศรีธรรมราช  จ้านวน 2 เคร่ือง พร้อมเจ้าหน้าที่
ประจ้าเคร่ือง

ด้าเนินการแล้วเสร็จ

ผลการตดิตามและประเมนิผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมอืงทุง่สง  ประจ าปี 2562
ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่4 การพัฒนาคนชุมชนและสังคมให้น่าอยู่เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดั ยทุธศาตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติทีด่ี
ยทุธศาสตร์ที ่2 ร่วมกนัจดัวางผังเมือง พฒันาโครงการสร้างพืน้ฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ป้องกนัน้้าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อยา่งยั่งยนื
กลยทุธ์ที ่12 ส่งเสริมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองทุง่สงสู่เมืองคาร์บอนต่ า เมืองจักรยาน เมืองรูสู้้ภัยพิบตัิ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าป ี 2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสทุธิที่ตั้งไว้
หลงัโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตผุลที่ไมส่ามารถด าเนินการได ้ หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิม
ใหร้ะบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ือ
อธิบายเหตผุลตอ่คณะกรรมการ

ประเมนิผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

 3. ผลจากติดต้ังเคร่ืองสูบน้้าตามจุดเส่ียงภัยน้้าท่วมใน
เขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ท้าให้น้้าที่ท่วมขังในพื้นที่
สามารถระบายออกได้อย่างรวดเร็ว ลดการสูญเสียต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และหน่วยงาน
ราชการ ประชาชนมั่นใจต่อปฏิบัติการสูบน้้าออกจาก
พื้นที่เส่ียงภัยและปลอดภัยจากการถูกน้้าท่วม
4. จ้านวนเคร่ืองสูบน้้าที่น้าไปติดต้ัง 2 เคร่ืองสามารถ
สูบน้้าได้ 1,200 (ลบ.ม./ชม.)
5. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
ในคร้ังนี้ คิดเป็นร้อยละ 89.88
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงาน ประจ าป ี 
2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้หรอื
ระบเุหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบเุหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

4 โครงการบริหารจัดการและ
สร้างจิตส านึกในการจัดการ
ขยะมูลฝอย

กองช่าง
สุขาภบิาล

1,158,000 - - 1,027,030  - ชุมชนในเขตเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมลด
ปริมาณขยะในรูปแบบต่างๆ
 - ปริมาณขยะอินทรีย์ที่จะน าไปฝังกลบ
ลดลง
 -  ลดปริมาณขยะที่จะน าไปฝังกลบโดย
กิจกรรมผลิตขยะเชื้อเพลิง (RDF)

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าป ี2562
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนชุมชนและสังคมใหน่้าอยู่เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาตรท์ี่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พฒันาโครงการสร้างพื้นฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ปอ้งกันน้ าทว่ม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 12 ส่งเสรมิทกุภาคส่วนมีส่วนรว่มพัฒนาเมืองทุ่งสงสู่เมืองคารบ์อนต่ า เมืองจักรยาน เมืองรูสู้้ภยัพิบตัิ
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ยุทธศาสตร์ที ่3  ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ
ตามแผนด าเนินงาน

ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ทีต่ัง้ไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิทีต่ัง้
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายทีว่างไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถ
ด าเนินการได้  หรือระบุขัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  โอน
เพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

1 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาชพีแก่
ประชาชน

กองสวัสดิการ
สังคม

150,000    38,000 112,000   68,295        วตัถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้ในการส่งเสริม
และพัฒนาอาชพีของหน่วยงานภาครัฐที่เกีย่วขอ้ง 
 เชน่ ส านักงานเกษตร อตุสหกรรม พานิชย ์
พัฒนาชมุชน อปท.ฯลฯ
2.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้และเลือกวิธีการ
ด าเนินการ ให้เขา้กบับริบทของตนเองได้ 
ผลการด าเนินงาน
อบรมในวันที่ 23 - 25 สิงหาคม  2562  
- ความพึงพอใจด้านเนื้อหาวิชาการ  อยูใ่นระดับ
มาก
- ความพึงพอใจด้านวิทยากร อยูใ่นระดับมาก
-ความพึงพอใจด้านกระบวนการจดัการ/สถานที่  
อยูใ่นระดับมาก
ความพึงพอใจโดยรวมของผู้เขา้ร่วมโครงการ คิด
เป็นร้อยละ  87.69 อยูใ่นระดับมาก

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าป ี2562
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ศูนยก์ลางการกระจายสินค้าและโลจสิติกส์ชัน้น าของภมูิภาค ได้มาตรฐาน ลดต้นทนุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมและการขนส่ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมพฒันาเสรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
กลยุทธท์ี่ 2 พฒันาทกัษาะและส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้จา้งงาน กลุ่มอาชีพ ผู้ด้อยโอกาส ยากจน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง โดยทกุภาคส่วนมีส่วนร่วม
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงาน ประจ าป ี
 2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้หรอืระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

1 โครงการพฒันาและ
ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวใน
อ าเภอทุ่งสง

ส านักปลัดฯ 50,000         49,000 1,000         - วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อส่งเสริมการทอ๋งเที่ยวในอ าเภอทุ่งสง
 2.เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสถานที่
ทอ่งเที่ยวของเทศบาล

ไม่ได้ด าเนินการ

2 โครงการดนตรีในสวน 
ดนตรีดี เยาวชนเด่น เล่นใน
สวน

ส านักปลัดฯ 50,000         -  -  - วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนได้มีพื้นที่ท ากิจกรรม
ทางแสดงออกด้านดนตรี
 2.เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนพฒันาทกัษะทางการ
ร้องและเล่นดนตรี

ไม่ได้ด าเนินการ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าป ี2562
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การพฒันาสังคม การเรียนรู้และภมูิปญัญา เพื่อการอยู่ดี มีสุข
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ร่วมพฒันาเสรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวติที่ดีกวา่
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสรมิและสนับสนุนใหเ้กิดเครอืข่ายธุรกิจทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ เชิงวัฒนธรรม และการกีฬา เชื่อต่อแหล่งทอ่งเที่ยวและกิจกรรมส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวของเมืองทุ่งสง
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงาน ประจ าป ี
 2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้หรอืระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

3 โครงการตลาดประชารัฐ
ทอ้งถิ่นสุขใจ

ส านักปลัดฯ 50,000          48,000
 +93,000 

95,000       87,802          วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งสริมใหผู้้ค้าของหลาดชุมทางทุ่งสง และ
ผู้ค้าในชุมชนของเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้สามารถ
ออกแบบบรรจุภณัฑ์ได้
2.เพื่อพฒันาบรรจุภณัฑ์ที่เปน็มิตรต่อส่ิงแวล้อม 
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชน
3. เพื่อส่งเสริมใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในกรพฒันา
ผลิตภณัฑ์ และบรรจุภณัฑ์ของตนเอง
4. เพื่อส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมภาครัฐ 
ภาคเอกชน และชุมชน ร่วมรณรงค์ลดการใช้โฟม
5. เพื่อใหป้ระชาชน และผู้บริโภคมีความรู้และ
ทกัษะในการเลือกใช้บรจุภณัฑ์ใส่อาหารที่เปน็
มิตรกับส่ิงแวดล้อม
ผลการด าเนินกิจกรรม
จัดอบรมในวนัที่ 17 สิงหาคม 2562
- ความพงึพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ  
อยู่ในระดับมาก
- ความพงึพอใจด้านวทิยากร อยู่ในระดับมาก
 -ความพงึพอใจด้านสถานที่ /ระยะเวลา/ อาหาร
 อยู่ในระดับมาก
 -ความพงึพอใจด้านการน าความรู้ไปใช้ อยู่ใน
ระดับมาก
ความพงึพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
คิดเปน็ร้อยละ  88.97 อยู่ในระดับมาก

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงาน ประจ าป ี
 2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้หรอืระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

4  โครงการสร้างสังคม
จักรยานใหเ้บกิบานทั้ง
เมืองทุ่งสง

ส านักปลัดฯ 50,000          48,000
 + 69,000 

71,000       53,290          วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนรัุกษธ์รรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
2.เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ศึกษา อนรัุกษ์
ส่ิงแวดล้อม แหล่งธรรมชาติจากกจิกรรมปัน่
จักรยาน
ผลการด าเนินกิจกรรม
กจิกรรมปัน่จักรยาน “ปัน่สองนอ่ง ท่องเที่ยวเมอืง
ทุ่งสง” เพื่อเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่วั 
- ความพึงพอใจด้านเนือ้หาวิชาการ อยูใ่นระดับมาก
- ด้านการบริหารจัดการและสถานที่ อยูใ่นระดับ
มาก
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯคิดเปน็ร้อย
ละ 89.58 อยูใ่นระดับมากกจิกรรมปัน่จักรยานเพื่อ
โลกสีเขียวท่องเที่ยวเมอืงทุ่งสงและเนือ่งในวัน
ปลอดรถสากล 
“ ( Thungsong  Car  Free  Day  2019 )
- ความพึงพอใจด้านเนือ้หาวิชาการ 
อยูใ่นระดับมาก
- ด้านการบริหารจัดการและสถานที่     
อยูใ่นระดับมาก
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ    
อยูใ่นระดับมาก

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงาน ประจ าป ี
 2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้หรอืระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรอืระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

5 โครงการการด าเนินงาน
บริการเพื่อพฒันาการ
ทอ่งเที่ยวเทศบาลเมืองทุ่งสง

ส านักปลัดฯ 939,900       + 31,300 970,300     970,300         ด าเนินการจ้างเหมาเอกชน จ านวน 8 คน เพื่อ
มาปฏบิติัการบริการแก่ผู้มาใช้บริการสถานที่
ทอ่งเที่ยวเทศบาลเมืองทุ่งสง ตลอดจนใหบ้ริการ
อ านวยความสะดวกด้านการทอ่งเที่ยวแก่
นักทอ่งเที่ยวและประชาชนทั่วไป
วัตถุประสงค์
 - เพื่อใหบ้ริการแก่ผู้มาใช้บริการสถานที่
ทอ่งเที่ยวเทศบาลเมืองทุ่งสง
 - เพื่อด าเนินการอ านวยความสะดวกในการ
ติดต่อประสานงานด้านการทอ่งเที่ยวของเมือง
ทุ่งสง 
ผลการด าเนินงาน
1. ประชาชนได้รับบริการด้านการทอ่งเที่ยว และ
การใหข้้อมูลต่างๆตลอดจนการได้รับความ
สะดวกด้านการทอ่งเที่ยว

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ
ตามแผนด าเนินงาน 

ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ทีต่ั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายทีว่างไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

1 โครงการจ้างเหมาเอกชน
(รายบุคคล)เพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงานอนามัย
โรงเรียน

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 
เทศบาลเมืองทุง่
สง

       108,000  -  - 97,030 1.การตรวจสุขภาพนักเรียนพร้อมใหสุ้ขศึกษา
- ร่วมลงพืน้ที่ผลการตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้น ป .1-ป.4 ปี
การศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด จ านวน 4,190 คน ได้รับการ
ตรวจสุขภาพ จ านวน 4,190 คน คิดเปน็ร้อยละ 100 พบวา่ ฟนั
ผุ 48.63% เล็บยาว 26.46% เปน็เหา 14.35%  สายตาผิดปกติ 
5.66% ตามล าดับ ซ่ึงทางเจา้หน้าที่กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม และศูนยสุ์ขภาพชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ใหสุ้ข
ศึกษาการดูแลสุขภาพเพือ่ปอ้งกนัการเกดิโรคแกน่ักเรียน แล้ว
- ผลการลงพืน้ที่ประเมินคัดกรองพฤติกรรมและ IQ 
ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1
1. รร.เทศบาลวดัชัยชุมพล ทั้งหมด จ านวน 269 คน นักเรียนที่
ครูประเมินและสงสัยผิดปกติ จ านวน 6 คน คิดเปน็ร้อยละ 2.23
2. รร.เทศบาลวดัโคกสะท้อนทั้งหมดจ านวน 112 คน นักเรียนที่
ครูประเมินและสงสัยผิดปกติ  จ านวน 26 คน คิดเปน็ร้อยละ 
23.21
3. รร.เทศบาลบา้นนาเหนือ ทั้งหมด จ านวน 46 คน นักเรียนที่
ครูประเมินและสงสัยผิดปกติ จ านวน 9 คน คิดเปน็ร้อยละ 
19.57 นักเรียนที่ก าลังรักษาอยู ่จ านวน 2 คน คิดเปน็ร้อยละ 
4.35  

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าป ี2562
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาคนชุมชนและสังคมใหน้า่อยู่เข้มแข็ง มัน่คงตามปญัญาเศรษบกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมพัฒนาเสรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
กลยุทธท์ี่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงและมคุีณภาพสูง ทั้งในดา้นการป้องกัน การรักษาและการฟ้ืนฟู โดยทุกภาคส่วนมสี่วนร่วม
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ
ตามแผนด าเนินงาน 

ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ทีต่ั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง
ไว้หลังโอน
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 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายทีว่างไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

4. โรงเรียนเสริมปัญญา ทัง้หมด จ านวน 86 คน 
นักเรียนทีค่รูประเมินและสงสัยผิดปกติ จ านวน 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.30
- ลงพืน้ทีส่อบสวนโรคมือ เท้า ปาก พร้อมให้สุขศึกษาแก่
นักเรียนและคุณครู ได้แก่ ศพด. โรงเรียนรีสอร์ท อนุบาล
 และโรงเรียนเทศบาลวดัชัยชุมพล
-ลงพืน้ทีคั่ดกรองโรคมือ เท้า ปาก นักเรียน ศพด.
-ลงพืน้ทีป่ระชาสัมพันธโ์รคพิษสุนัขบ้าในโรงเรียน     
จ านวน 14 โรงเรียน
-ร่วมลงพืน้ทีต่รวจวดัคัดกรองสายตาชั้นประถมศึกษาปีที่
 1 
1. โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ จ านวน 33 คน
2. โรงเรียนเจริญวยัวทิยา จ านวน 17 คน
3. โรงเรียนเจริญวทิยา จ านวน 125 คน
4. โรงเรียนกาญจนศึกษาพัฒนาการ จ านวน 28 คน
5. โรงเรียนเสริมปัญญา จ านวน 94 คน
6. โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะท้อน จ านวน 124 คน
7. โรงเรียนกาญจนศึกษา จ านวน 99 คน
10. โรงเรียนรัตนศึกษา จ านวน 287 คน
11. โรงเรียนเทศบาลวดัชัยชุมพล จ านวน 236 คน
รวมทัง้หมด จ านวน 1,043 คน
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โครงการด าเนินการ
ตามแผนด าเนินงาน 
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ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายทีว่างไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

 - ลงพืน้ทีส่อบสวนโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนพร้อมให้
สุขศึกษาแก่นักเรียนและคุณครู
 2.การบริการวคัซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคพร้อมให้สุข
ศึกษา
- ผลการลงพืน้ทีติ่ดตามตรวจสอบความครอบคลุมการ
ได้รับวคัซีนตามช่วงอายุนักเรียนทัง้หมด จ านวน 786 คน
 นักเรียนทีไ่ด้รับวคัซีนครบ จ านวน 638 คน คิดเป็นร้อย
ละ 81.17 นักเรียนทีย่ังไม่ได้ตรวจและได้รับวคัซีนไม่ครบ
 จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 18.83 ทัง้นี้ในส่วนของ
นักเรียน ทีย่ังไม่ได้ตรวจและได้รับวคัซีนไม่ครบ มีการ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง และให้ครูประจ าชั้นประสาน
ผู้ปกครอง  ของนักเรียนรายคนในการน าสมุดบันทึก
สุขภาพ(สมุดสีชมพ)ูมาให้รับการติดตามประเมินต่อไป  
พร้อมสอนครูประจ าชั้นในการตรวจสมุดบันทึกสุขภาพ
(สมุดสีชมพ)ู
- ผลการลงพืน้ทีใ่ห้บริการฉีดวคัซีน HPV ป้องกันมะเร็ง
ปากมดลูก นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที ่5   จ านวน
นักเรียนทัง้หมด 554 คน ได้รับการฉีดวคัซีนHPV จ านวน
 542 คน คิดเป็น 97.83% นักเรียนทีไ่ด้รับการฉีดวคัซีน
HPV มาแล้ว จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.55 
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 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายทีว่างไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

และนักเรียนทีผู้่ปกครองไม่ยนิยอมให้ฉดีวัคซีนHPV  
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 1.62
- ลงพืน้ทีติ่ดตามตรวจสอบความครอบคลุมการได้รับ
วัคซีนตามชว่งอายคุร้ังที ่2 ศพด.และรีสอร์ทอนุบาล 
นร.ทัง้หมด จ านวน 715 คน
- ลงพืน้ทีติ่ดตามตรวจสอบความครอบคลุมการได้รับ
วัคซีนตามชว่งอายนุักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่1 
1. โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ จ านวน 33 คน
2. โรงเรียนเจริญวัยวิทยา จ านวน 17 คน
3. โรงเรียนเจริญวิทยา จ านวน 125 คน
4. โรงเรียนกาญจนศึกษาพัฒนาการ จ านวน 28 คน
5. โรงเรียนเสริมปัญญา จ านวน 94 คน
6. โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน จ านวน 124 คน
7. โรงเรียนกาญจนศึกษา จ านวน 99 คน
10. โรงเรียนรัตนศึกษา จ านวน 287 คน
11. โรงเรียนเทศบาลวัดชยัชมุพล จ านวน 236 คน
รวมทัง้หมด จ านวน 1,043 คน
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ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายทีว่างไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

สรุปผล ไม่น าสมุดวคัซีนมา จ านวน 280 คน น าสมุด
วคัซีนมา จ านวน 763 คน ได้รับวคัซีนครบจ านวน 616 
คน ได้รับวคัซีนไม่ครบ จ านวน 147 คน วคัซีนทีไ่ด้ไม่
ครบแยกเป็น วคัซีนMMR จ านวน 91 คน วคัซีนdT 
จ านวน 82 คน วคัซีนJE จ านวน 10 คน ซ่ึงนักเรียนที่
ได้รับวคัซีนไม่ครบ ทางเจ้าหน้าทีศู่นย์สุขภาพชุมชน
เทศบาลเมืองทุง่สงได้ด าเนินการฉีดวคัซีน และบางรายที่
ไม่สามารถฉีดได้ครบ นัดให้ไปฉีดยังสถานทีรั่บบริการ
สาธารณสุขให้เรียบร้อยแล้ว
4.สร้างความสัมพันธด้์านสุขภาพระหวา่งโรงเรียน บ้าน 
และชุมชน
- ลงพืน้ทีติ่ดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนร่วมกับทางโรงเรียน
หมู่บ้านช.พรรณี หมู่บ้านเอฟเวอร์รีเดย์ 
วลิเลจ และหมู่บ้านแม่ถาวร
- ลงพืน้ทีติ่ดตามเยี่ยมบ้านนักเรียน
ทีป่่วยโรคไข้เลือดออก และโรคมือ เท้า ปาก 
- ลงพืน้ทีส่ ารวจและก าจัดแหล่งเพาะธุ์ลูกน้ ายุงลาย ใน
โรงเรียน บ้านนักเรียนและรัศมี 100 เมตร
- ลงพืน้ทีฉ่ีดพ่นสารเคมีก าจัดยุงตัวแก่ ในโรงเรียน บ้าน
นักเรียนและรัศมี 100 เมตร
- ลงพืน้ทีเ่ยี่ยมบ้านนักเรียนทีไ่ด้รับวคัซีนไม่ครบ
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เป้าหมายทีว่างไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ
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หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
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ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

5. ท าระบบฐานขอ้มูลสัตว์เล้ียง
- จดัท าทะเบียนสัตว์เล้ียง จ านวน 4,099 ตัว โดย 
สุนัขจ านวน 2,434 ตัว แมวจ านวน 1,665 ตัว
6. ซักประวัติและบันทึกขอ้มูลสัตว์เล้ียง
- ซักประวัติและบันทึกขอ้มูลสัตว์เล้ียง จ านวน 4,099
 ตัว โดย สุนัขจ านวน 2,434 ตัว แมวจ านวน 1,665 
ตัว
7. จดัเตรียมความพร้อมและตรวจสอบวัสดุ อปุกรณ์ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใชจ้ าเป็นในการด าเนินงาน 
- จดัเตรียมความพร้อมและตรวจสอบวัสดุ อปุกรณ์ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใชจ้ าเป็นในการด าเนินงาน กจิกรรม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โดยจดัให้มีการ
บริการผ่าตัดท าหมันและบริการฉดีวัคซีนป้องกนัโรค
พิษสุนัขบ้าแกสั่ตว์เล้ียง จ านวน 7 คร้ัง 
8. การบันทึกขอ้มูล 
- บันทึกขอ้มูลและสรุปผลการลงพืน้ทีฉ่ดีวัคซีน
ป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้าจ านวน 20 ชมุชนในเขต
เทศบาลเมืองทุง่สง จ านวน 2,866 ตัว 
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ
ตามแผนด าเนินงาน 

ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ทีต่ั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายทีว่างไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

 - 9. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง
- ลงพื้นที่สอบสวนโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสงและโรงเรียน
- ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมีก าจัดยุงตัวแก่ ในโรงเรียน
 บา้นนกัเรียนและรัศมี 100 เมตร
- เข้าร่วมการประชุมประจ าเดือนอสม.เทศบาล
เมืองทุ่งสง
- ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ
ตามแผนด าเนินงาน 

ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ทีต่ั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายทีว่างไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

2 โครงการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบาลเมืองทุง่สง 
(EMS) ประจ าปี 2562

กองสาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุขฯ
งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

       600,000 -34,600 565,400       562,400        จ านวนการออกปฏิบัติการ 1,098 ราย
 - เดือนตุลาคม 61 = 60 ราย
 - เดือนพฤศจิกายน 61=81 ราย
 - เดือนธนัวาคม 61 = 96 ราย
 - เดือนมกราคม 62 = 82 ราย
 - เดือนกุมภาพันธ ์62 = 84 ราย
 - เดือนมีนาคม 62 = 86 ราย
 - เดือนเมษายน 2562 =104 ราย
 - เดือนพฤษภาคม 2562= 106 ราย
 - เดือนมิถุนายน 2562= 102 ราย
 - เดือนกรกฎาคม 2562= 103 ราย
 - เดือนสิงหาคม 2562 = 105 ราย
 - เดือนกันยายน 2562 = 89 ราย

ด าเนินการแล้วเสร็จ

 -ระยะเวลารับแจ้งถึงจุดเกิดเหตุ
๑. ประชาชนทาง 1669 = 358   ราย
๒. โทรศัพท์หมายเลข 1669 ทีเ่ป็น
Second Call = 471   ราย
๓. ประชาชนหมายเลขอื่นๆ = 2  ราย
๔. วทิยุส่ือสาร = 330   ราย
ประเภทของเหตุทีใ่ห้บริการ
 เจ็บป่วยฉุกเฉิน 715   ราย
 อุบัติเหตุ    488     ราย
การให้บริการดูแลบริการ ณ จุดเกิดเหตุ
Response Time ภายใน 10 นาที1,066  ราย 

230



ล าดับ
โครงการด าเนินการ
ตามแผนด าเนินงาน 

ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ทีต่ั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายทีว่างไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

 - On Scene Time ภายใน 10 นาที 1,104 ราย
- ระยะทางไปถึงทีเ่กิดเหตุภายใน ๑๐ กม
1,150  ราย
- ระยะไปถึงโรงพยาบาลภายใน ๑๐ กม
860  ราย
การประเมินการน าส่ง
จ านวนผู้ป่วยทีน่ าส่งไม่ได้มาตรฐานด้าน
การดูแลด้านหายใจ จ านวน   7   ราย
การดูแลด้านการห้ามเลือด จ านวน  10  ราย
การดูแลด้านการดามกระดูก จ านวน 9  ราย
รวม  26  ราย คิดเป็น 2.36 %
จ านวนปฏิบัติการมี่ได้มาตรฐาน จ านวน 1,072 ราย 
ความพึงพอใจในการรับบริการ ร้อยละ ๑๐๐
คิดเป็นร้อยละ 97.64 %
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ
ตามแผนด าเนินงาน 

ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ทีต่ั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายทีว่างไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

3 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพบริการ
งานศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ 2562

กอง
สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุขฯ
งานศูนยบ์ริการ
สาธารณสุขฯ

291,030       + 72,400 363,430      363,320       จ านวนการบันทึกขอ้มูลระบบ ITEMS 1,098 คร้ัง
 - เดิอนตุลาคม 2561 =60 คร้ัง
 - เดือนพฤศจกิายน 2561= 81คร้ัง
 - เดือนธันวาคม 2561 =96 คร้ัง
 - เดือนมกราคม 2562= 82 คร้ัง
 - เดือนกมุภาพันธ์ 2562 = 84 คร้ัง
 - เดือนมีนาคม 2562 86 = คร้ัง
 - เดือนเมษายน 2562 =104 คร้ัง
 - เดือนพฤษภาคม 2562= 106 คร้ัง
 - เดือนมิถนุายน 2562 =102 คร้ัง
 - เดือนกรกฎาคม 2562 =103 คร้ัง
 - เดือนสิงหาคม 2562 =105 คร้ัง
 - บันทึกขอ้มูลระบบ lTEMS จ านวน 1,098 ฉบับ 
และคียข์อ้มูลรายละเอยีดการออกปฏิบัติการ จ านวน
 1,098 คร้ัง คิดเป็น 100%
 - จดัส่งขอ้มูลเงินโอนค่าชดเชยบริการรายเดือน
ให้แกก่องคลังเพือ่เป็นหลักฐาน จ านวน 2 คร้ัง

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ
ตามแผนด าเนินงาน 

ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ทีต่ั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายทีว่างไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

   พิมพ์สรุปแบบบันทึกการปฏิบัติงานและเสนอผู้บริหาร
ตามล าดับชั้นจัดส่งสรุปข้อมูล ระบบการแพทย์ฉุกเฉินไป
ยังส านักงานสาธารณสุขจังหวดันครศรีฯ, ร.พ.ทุง่สง ทุก
สัปดาห์ จ านวน ๖๐ คร้ัง และทันเวลา  คิดเป็น ๑๐๐% 
ออกหน่วยปฐมพยาบาลจ านวน ๘ คร้ัง คิดเป็น ๑๐๐%  
 เสนอหนังสือการขอใช้รถพยาบาลจ านวน ๑๗ คร้ัง คิด
เป็น ๑๐๐%   พิมพ์เอกสารอื่นๆ พร้อมเสนอผู้บริหาร 
จ านวน ๑๒๖ ฉบับ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ
ตามแผนด าเนินงาน 

ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ทีต่ั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายทีว่างไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

  ส ารวจข้อมูลผู้สูงอายุ จ านวน 50 ราย/เดือน ร้อยละ 80 
ของจ านวนผู้สูงอายุที่มีปญัหาสุขภาพ ได้มีการแจ้งพยาบาล
เพื่อช่วยแก้ไข และใหค้ าแนะน าและการใหบ้ริบาลเบื้องต้น
แก้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงิ ด าเนินการ 1 ต.ค.2561 - 30 
ก.ย.2562 ณ เขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ดังนี้ 
- เยีย่มบา้น 991 คน
      -  ติดสังคม 606 คน
      -  ติดบา้น 201 คน
      -  ติดเตียง 184 คน
 - ความดันโลหติ
       - ปกติ 174 คน
       - สูงปานกลาง 422 คน
       -  สูงมาก 197 คน
- รอบเอวชายเกิน 90 ซม.
        จ านวน 124 คน 
 - รอบเอวหญิงเกิน 80 ซม.
        จ านวน 507 คน
 - คัดกรองภาวะซึมเศร้า
        มีความเส่ียง 652 คน
 - ค่า BMI เกิน 25 จ านวน 253 คน 
 - คัดกรองภาวะสมองเส่ือม  อยูใ่นระดับต่ าควรพบแพทย์  
จ านวน 107 คน อยูใ่นระดับต่ าระดับปานกลางค่อนข้างต่ า
 จ านวน 221 คน
 - คัดกรองเส่ียงข้อเข่าเส่ือม จ านวน 815 ตน
 - ประเมินความเส่ียงของโรคหวัใจ จ าวน 977 คน 
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ
ตามแผนด าเนินงาน 

ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ทีต่ั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายทีว่างไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

ความพึงพอใจต่อบริการของผู้รับบริการการดูแลผู้สูงอายุ
หรือพิการหรือพิการ 
 1. ผลการประเมินการให้บริการของพยาบาล/ลูกจ้าง
โครงการพบวา่มีความพึงพอใจในความสุภาพอ่อนน้อม 
นิ้มแย้มแจ่มใส วาจาสุภาพ ความสนใจเอาใจใส่ เต็มใจ
ช่วยเหลือ และการให้เกียรติในการให้บริการ
มีคะแนน 346 หมายถึง พึงพอใจระดับดีมาก คิดเป็น 
100 % ร้อยละของความพึงพอใจ
 2. ผลการประเมินการให้บริการทัว่ไปพบวา่ มีความพึง
พอใจในกิริยามารยาทและการแต่งกายของผู้ให้บริการ 
ความชัดเจนในการให้ข้อมูลและตอบข้อสงสัย,ความรู้
ความสามารถในการให้บริการของเจ้าหน้าที ่ความพึง
พอใจในภาพรวม มีคะแนน 254 อยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 100
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 กจิกรรมการออกก าลังกาย 586 คร้ัง 
ใหค้ าแนะน ากอ่นออกก าลังกาย
 - เลือกกจิกรรมการออกก าลังกายที่เหมาะสม 510 คร้ัง
 - แนะน าการยดืเหยยีดร่างกาย 510 คร้ัง 
 - แนะน าการใชเ้คร่ืองออกก าลังกายที่ถกูต้อง 510 คร้ัง
 ใหค้ าแนะน าขณะออกก าลังกาย
 - ปรับทา่ทางที่ถกูต้องในการใชเ้คร่ืองออกก าลังกาย 510 คร้ัง
 - ปรับความเร็วลู่วิ่งที่เหมาะสม 528 คร้ัง
 ปรับความหนกั-เบา ของจกัรยานไฟฟา้ที่เหมาะสม 330 คร้ัง 
ใหค้ าแนะน าขณะออกก าลังกาย
 - แนะน าการยดืเหยยีดร่างกายเปน็การคลายกล้ามเนื้อ 516 
คร้ัง
 - แนะน าการใชเ้วลาที่เหมาะสมในการออกก าลังกาย 516 
คร้ัง
ชว่ยในการส่งเสริมสุขภาพผู้สุงอายทุี่มปีญัหาได้รับการดูแล
อยา่งต่อเนื่อง 495 คร้ัง 
 แนะน าการดูแลด้านสุขภาพของผู้สูงอาย ุ520 คร้ัง 
 - มโีรคประจ าตัว 309 คร้ัง
 - มปียัหาด้านการเคล่ือนไหวผิดปกติของกระดูก แขน ขา 
และเขา่ 143 คร้ัง 
 - แนะน าโภชนาการและปริมาณในการรับประทานอาหารที่
เหมาะสม 178 คร้ัง
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ซักประวติัและตอบค าถามด้านสุขภาพ
 - วดัความดันโลหติ 510 คร้ัง
ชั่งน้ าหนักวดัส่วนศุง คิดค่าดัชนีมวลกาย (BMI) 510 คร้ัง 
 - วดัรอบเอว 510 คร้ัง
ดูแลความปลอดภยัขณะออกก าลังกาย 510 คร้ัง 
 - แนะน าและปอ้งกนัอบุติัเหตุขณะใช้เคร่ืองออกก าลังกาย 510 
คร้ัง 
 - ดุแลความเหมาะสมในการออกก าลังกาย 510 คร้ัง 
 - เน้นย้ าวธิกีารปอ้งกนัตนเองขณะเกดือบุติัเหตุ กรณีฉกุเฉนิ
ขณะออกก าลังกาย 510 คร้ัง
 ความพงึพอใจของผู้สูงอายทุี่เขา้ใช้บริการศูนยฟ์ติเนส ณ คลีนิค
ผู้สูงอาย ุ(SCG)
 1. ด้านการใหบ้ริการของนักวทิยาศาสตร์การกฬีา /ลูกจา้ง
โครงการพบวา่ ความสุภาพ ออ่นน้อม ยิม้แยม้แจม่ใส วาจา
สุภาพ 95 คะแนน การเอาใจใส่และใหก้ารช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ขณะที่เขา้ใช้บริการ 95 คะแนน การตอบค าถามขอ้สงสัยของ
ผู้สูงอายทุี่เขา้ใช้บริการด้วยความเต็มใจ 95 คะแนน การดูแล
ความปลอดภยัของผู้สูงอายขุณะที่เขา้ใช้บริการ 95 คะแนน 
ความรู้ความสามารถในการใหบ้ริการ 95 คะแนน การใหข้อ้มูล
ค าแนะน าในการปฏบิติัตัวที่สามารถน ามาปรับใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได้ 95 คะแนน มีส่วนช่วยสนับสนุนในการส่งเสริม
สุขภาพของผู้สูงอายทุี่มีปยัหาใหไ้ด้รับการดูแลอยา่งเหมาะสม
และต่อเนื่อง 95 คะแนน และการใหเ้กยีรติต่อท่านในการบริการ
 95 คะแนน
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ความพงึพอใจของผู้สูงอายทุี่เขา้ใชบ้ริการศูนยฟ์ติเนส 
ณ คลินกิผู้สูงอาย ุ(SCG) 1. ด้านการใหบ้ริการของ
นกัวิทยาศาสตร์การกฬีา/ลุกจา้งโครงการ คะแนนความพงึ
พอใจรวม 760 คะแนน ได้ คะแนน 760 คะแนน 
ซ่ึงคะแนนอยู่ในระดับดีมาก คิดเปน็ร้อยละ 100  
2. ด้านการใหบ้ริการทั่วไป พบว่า กริยามารยาทและการแต่ง
กายของผู้ใหบ้ริการ 95 คะแนน ความรวดเร็วและความพร้อม
ในการใหบ้ริการ 95 คะแนน ความชดัเจนในการใหข้อ้มลูและ
ตอบขอ้สงสัย 95 คะแนน และความรู้ความสามารถในการ
ใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่ 95 คะแนน  คะแนนรวม 380 
คะแนนได้ 380 คะแนน 
ซ่ึงอยู่ในระดับดีมาก คิดเปน็ร้อยละ 100 
ด้านที่ 3 ด้านอาคารสถานที่ พบว่า มอีากาศถา่ยเทสะดวก 41
 คะแนน ภายในอาคารมพีื้นที่เพยีงพอส าหรับผู้สูงอายทุี่เขา้ใช้
บริการ 47 คะแนน อาคารมคีวามเหมาะสมแกก่ารออกก าลัง
กาย 44 คะแนน อปุกรณ์บ าบดัและเคร่ืองออกก าลังกายมี
จ านวนเพยีงพอต่อผู้สูงอายทุี่เขา้ใชบ้ริการ 45 คะแนน และ
เคร่ืองออกก าลังกายมคีวามเหมาะสมต่อผู้สูงอายทุี่เขา้ใช้
บริการ 53 คะแนนทั้งหมดในด้านนี้ 3 ขอ้มคีะแนนรวม 475 
คะแนน ได้คะแนน 230 คะแนน ซ่ึงมคีะแนนอยู่ในระดับปาน
กลาง คิดเปน็ร้อยละ 48.42
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4 โครงการสัตวป์ลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

งานสัตวแพทย์
กองสาธารณสุขฯ

135,267  -  - 135,267  ด าเนินกิจกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
วัตถุประสงค์ของโครงการ
    1.  เพือ่มิให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้าระบาดในสัตวแ์ละคน 
 หรือสัตวป์ลอดโรค
    2. เพือ่ให้ประชาชนต่ืนตัวและรู้จักระมัดระวงัป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกต้อง
   3.  เพือ่มีข้อมูลในการวเิคราะห์วจิัยโรค  
ผลการด าเนินงาน
  1.1 เชิงปริมาณ
การส ารวจจ านวนสุนัขและแมว
การส ารวจสุนัขจ านวน  2,434  ตัว
การส ารวจแมวจ านวน  1,665  ตัว
รวมการส ารวจจ านวนสุนัขและแมว 4,099 ตัว
และจัดท าทะเบียนทัง้ส้ิน   4,099 ตัว
  1.2 เชิงคุณภาพ             
ความสมบูรณ์ของงานสามารถด าเนินการตามขั้นตอนได้
ครบถ้วนถูกต้อง และผลงานในเชิงประจักษ์พบโรค
ระบาดในจ านวน1 ตัว อัตราการป่วยตายของสัตว ์1 : 
1000 แต่ไม่พบการระบาดจากสัตวสู่์คน อัตราการป่วย
ตาย
ของคน 0: 10,000

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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   1.3 เชิงประโยชน์  
เป็นแนวทางในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทีดี่ เพราะมี
การร่วมมือของภาคีเครือข่าย ดังนี้
1.องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
2.ปศุสัตวจ์ังหวดันครศรีธรรมราชและปศุสัตวอ์ าเภอ
3.ศูนย์วจิัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน
4.เทศบาลเมืองทุง่สง
 โดยมีกิจกรรมทีด่ าเนินดังนี้
  1.จดทะเบียนสัตวเ์ล้ียงทีไ่ด้จากการท าหมันและฉีด
วคัซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
  2.ประชาสัมพันธใ์ห้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
ร่วมกับศูนย์วจิัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้
ตอนบน  ด าเนินกิจกรรมตามวดั 4 วดัได้แก่
1.วดัท่าแพ  
2.วดัชัยชุมพล 
3.วดัโคกสะท้อน
4.วดัเขาปรีดี
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ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

5 โครงการรณรงค์และ
ควบคุม ป้องกนัโรคพิษ
สุนัขบ้า

งานสัตวแพทย์
กองสาธารณสุขฯ

80,000  79000 1,000           - วตัถุประสงค์ของโครงการ
  1. เพือ่มิให้เกดิโรคพิษสุนัขบ้าระบาดในสัตว์และคน
  หรือสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
 2. เพือ่ให้ประชาชนต่ืนตัวและรู้จกัระมัดระวังป้องกนั
โรคพิษสุนัขบ้าอยา่งถกูต้อง
 3. เพือ่มีขอ้มูลในการวิเคราะห์วิจยัโรค
ผลการด าเนินงาน
    1.1 เชงิปริมาณ  
การส ารวจจ านวนสุนัขและแมว
การส ารวจสุนัขจ านวน  2,434  ตัว
การส ารวจแมวจ านวน  1,665  ตัว
รวมการส ารวจจ านวนสุนัขและแมว 4,099 ตัว
และจดัท าทะเบียนทัง้ส้ิน   4,099 ตัว
    1.2 เชงิคุณภาพ             
ความสมบูรณ์ของงานสามารถด าเนินการตามขั้นตอน
ได้ครบถว้นถกูต้อง และผลงานในเชงิประจกัษ์พบโรค
ระบาดในจ านวน1 ตัว อตัราการป่วยตายของสัตว์ 1 :
 1000แต่ไม่พบการระบาดจากสัตว์สู่คน อตัราการ
ป่วยตาย ของคน 0: 10,000

ไม่ได้ด าเนินการ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ
ตามแผนด าเนินงาน 

ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ทีต่ั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายทีว่างไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

    1.3 เชิงประโยชน์  
เป็นแนวทางในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทีดี่ เพราะมี
การร่วมมือของภาคีเครือข่าย ดังนี้
1.องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
2.ปศุสัตวจ์ังหวดันครศรีธรรมราชและปศุสัตวอ์ าเภอ
3.ศูนย์วจิัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน
4.เทศบาลเมืองทุง่สง
   โดยมีกิจกรรมทีด่ าเนินดังนี้
  1.จดทะเบียนสัตวเ์ล้ียงทีไ่ด้จากการท าหมันและฉีด
วคัซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
  2.ประชาสัมพันธใ์ห้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
ร่วมกับศูนย์วจิัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้
ตอนบน  ด าเนินกิจกรรมตามวดั 4 วดัได้แก่
1.วดัท่าแพ     
2.วดัชัยชุมพล
3.วดัโคกสะท้อน
4.วดัเขาปรีดี
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ
ตามแผนด าเนินงาน 

ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ทีต่ั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิทีต่ั้ง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายทีว่างไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนทีอ่ยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

6 โครงการจ้างเหมาบริการ
เอกชน (รายบุคคล)เพือ่
เพิม่ประสิทธภิาพงาน
สัตวแพทย์

งานสัตวแพทย์
กองสาธารณสุขฯ

180,000  179,000           1,000  - วัตถุประสงค์ของโครงการ
   เพือ่จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล)  ต าแหน่งผู้ช่วยนาย
สัตวแฺพทย์  ปฏิบัติงานสัตวพทย์ กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม เทศบาลเมืองทุง่สง
ผลการด าเนินกิจกรรม  
 1.  การด าเนินงานด้านงานสัตวแพทย์ เช่น การควบคุม
ป้องกันโรคฯลฯ มีประสิทธภิาพเกิดประโยชน์ต่อเทศบาล
เมืองทุง่สง และประชาชนในเขตเทศบาล
 2.ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุง่สง
ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคเนื้อสัตวท์ีฆ่่าในโรง
ฆ่าสัตวเ์ทศบาลเมืองทุง่สง  มีคุณภาพมาตรฐานตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตวแ์ละจ าหน่ายเนื้อสัตว ์
พ.ศ. 2559

ไม่ได้ด าเนินการเพราะไม่มีบุคคลมาสมัคร

243



ล าดับ
โครงการด าเนินการ
ตามแผนด าเนินงาน 

ประจ าป ี 2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเปา้หมายที่วางไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  
โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตุผลในการโอน

ด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้
1 โครงการล้อมรักให้

ครอบครัวล้อมร้ัวให้
ชุมชน

กองสวสัดิการ
สังคม

60,000       -  - 60,000        วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างภมูิคุ้มกันใหผู้้ปกครองและเยาวชนได้
ร่วมมือกันในการปอ้งกันตนเอง ครอบครัวและชุมชน
2. เพื่อลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด
3. เพื่อใหเ้ยาวชนและพอ่แม่หรือผู้ปกครองมาเข้าค่าย
ท ากิจกรรมร่วมกันเกิดความสัมพนัธภาพที่ดีต่อกัน
ผลการด าเนินงาน
1. ผู้ปกครองและเยาวชน จ านวน 60 คน มีความรู้
จากการร่สมโครงการฯเพื่อใหเ้กิดภมูิคุ้มกัน
2.เมื่อผู้ร่วมโครงการอย่างน้อย 60 คน มีความรู้ก็จะไม่
เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดท าใหก้ารแพร่ระบาดของยา
เสพติด ไม่เพิ่มขึ้นจากเดิม
3. ผู้ปกครองและเยาวชน จ านวน 60 คน เมื่อได้ท า
กิจกรรมร่วมกันท าใหเ้กิดความรักความผู้กพนัเพิ่มขึ้น
จากที่เปน็อยู่

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าป ี2562
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 ศูนย์กลางการกระจายสินค้าและโลจิสติกส์ชั้นน าของภมูิภาค ได้มาตรฐาน ลดต้นทนุ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการคมนาคมและการขนส่ง
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ร่วมพฒันาเสรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวติที่ดีกวา่
กลยุทธ์ที่ 5 จัดระบบปอ้งกันอาชญากรรม ยาเสพติด และอบายมุข โดยทกุภาคส่วนมีส่วนรว่ม
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ
ตามแผนด าเนินงาน 

ประจ าป ี 2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้

ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเปา้หมายที่วางไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  
โอนเพ่ิมใหร้ะบเุหตุผลในการโอน

ด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้
2 โครงการขับเคล่ือน

สมัชชาพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด

กองสวสัดิการ
สังคม

160,000     + 38,000 198,000     198,000      วัตถุประสงค์
1. เพื่ออบรมใหค้วามรู้ถึงสถานการณ์ พษิภยัยาเสพ
ติดที่เปน็อยู่ในสภาวะการณ์ปจัจุบนัและเรียนรู้การ
ปอ้งกัน แก้ไขปญัหายาเสพติดใหก้ับแกนน า
2.เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกัน
ผลการด านเนิงาน
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 45 คน รู้เทา่ทนัถึง
สถานการณ์ยาเสพติด
2. แกรน าสามารถรู้ถึงรายละเอียดของการแจ้งเบาะแส
เฝ้าระวงัและยังน าไปสู้การช่วยเหลือภาครัฐในการ
รายงานผลผ่านระบบ NISPA ได้อย่างมีประสิทธภิาพ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนด าเนินงาน ประจ าป ี
 2562

หน่วยงาน
ที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเปา้หมายที่วางไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

1 โครงการจัดระเบยีบเรียบร้อย
ของบา้นเมืองภายในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสง

ส านักปลัดฯ
งานเทศกิจ

3,098,700    + 159,840
 -  92,960

3,165,580    3,157,830    - ด าเนนิการจ้างเหมาบคุคลจัดความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อยของบา้นเมอืงในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง 
จ านวน 33 คน  ต้ังแต่  1 ตุลาคม 2561 –30 กนัยายน
 2562 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อตรวจตราความเปน็ระเบยีบเรียบร้อยจัด
ระเบยีบหาบเร่ แผงลอย ภายในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง
2. เพื่อดูแลความเปน็ระเบยีบเรียบร้อยย่านการค้า 
บริเวณสถานที่จ าหนา่ยอาหาร และในที่สาธารณะ
ภายในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง ตลอดจนอ านวยความ
สะดวกในด้านการจราจรในบริเวณตลาดสดเทศบาล
เมอืงทุ่งสง หรือสถานที่อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้อง
ผลการด าเนินงาน
- สามารถจัดความเปน็ระเบยีบเรียบร้อยของบา้นเมอืง 
เช่น หาบเร่ แผงลอย ภายในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสงได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าป ี2562
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การพัฒนาการทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ที่สามารถสรา้งอาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ และ ยุทะศาสตร ์3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั ภยัพิบตัิ ใหม้ีประสิทธิภาพโดยทกุภาคส่วนมีส่วนรว่ม
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนด าเนินงาน ประจ าป ี
 2562

หน่วยงาน
ที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเปา้หมายที่วางไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

2 โครงการด าเนินงานกวาดขยะ
และรักษาความสะอาดอาคาร
งานปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภยั

ส านักปลัดฯ
งานปอ้งกัน

93,900         + 3,300 97,200        93,900        - ด าเนินการจ้างเหมาผู้ดูแลรักษาความสะอาด 
จ านวน 1 คน ต้ังแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 
กันยายน 2562
วัตถุประสงค์
1. เพื่อดูแลและจัดความเปน็ระเบยีบเรียบร้อยของ
อาคาร สถานที่ ทั้งภายในอาคารและบริเวณรอบ
นอกอาคาร ใหม้ีความสะอาด สวยงาม มีภมูิทศัน์ที่ดี
2. เพื่อดูแลท าความสะอาดหอ้งน้ า หอ้งส้วม และ
อาคารทั่วไปใหส้ะอาดเรียบร้อย
3. เก็บกวาดขยะ ถูพื้น เช็ดกระจก ในอาคารงาน
ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั ใหม้ีความสะอาด
เรียบร้อย
ผลการด าเนินงาน
1. อาคารส านักงานมีความสะอาดเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย
2. หอ้งน้ า หอ้งส้วม มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

247



ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนด าเนินงาน ประจ าป ี
 2562

หน่วยงาน
ที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเปา้หมายที่วางไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

3 โครงการการด าเนินงานดูแล
ระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปดิ

ส านักปลัดฯ
งานปอ้งกัน

324,000       -  - 324,000       - ด าเนนิการจ้างเหมาบคุคลดูแลระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปดิ จ านวน 3 คน ต้ังแต่วันที่   1 ตุลาคม 2561 -
 30 กนัยายน 2562
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปฏบิติัหนา้ที่ประจ าหอ้งควบคุมระบบ
กล้องโทรทัศนว์งจรปดิ
2. เพื่อควบคุมดูแล ปฏบิติัการบนัทึกภาพไว้เปน็
หลักฐานในการด าเนนิคดีในการตรวจจับการกระท า
ความผิด ทั้งทางด้านการจราจร อาชญากรรม ยาเสพ
ติด และอืน่ ๆ ในการสืบค้นและเปน็หลักฐานในการ
ติดตามเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อความรวมเร็วในการ
จับกมุผู้กระท าความผิดที่กอ่เหตุในพื้นที่ได้และช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิติังานของเจ้าหนา้ที่
3. จัดท าข้อมลูจากกล้องวงจรปดิใหก้บัเจ้าหนา้ที่
ต ารวจและหนว่ยงานที่เกีย่วข้องด้านความมัน่คง ใช้
ประโยชนจ์ากเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภยัใน
ระดับสากล
ผลการด าเนินงาน
1. สามารถเกบ็ข้อมลูบนัทึกไว้เปน็หลักฐานในการ
ด าเนนิคดีในการตรวจจับการกระท าความผิดต่าง ๆ
2.เจ้าหนา้ที่ต ารวจสามารถจับผู้กระท าความผิดได้ 
จากการดูข้อมลู จากกล้องวงจรปดิ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนด าเนินงาน ประจ าป ี
 2562

หน่วยงาน
ที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเปา้หมายที่วางไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้
4 โครงการฝึกซ้อมแผนและบรรเทา

สาธารณภยั 
กจิกรรมฝึกซ้อมแผนปอ้งกนั
ระงับอคัคีภยั

ส านกัปลัดฯ
งานปอ้งกนั

40,000          -  - 15,000          - ด าเนนิการฝึกซ้อมแผนปอ้งกนัและระงับอคัคีภยัใน
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ เทศบาลเมอืงทุ่งสง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของเทศบาล
ในการใหบ้ริการประชาชน
2. เพื่อใหเ้กดิเครือข่ายที่เข้มแข็งและกว้างขวางในการ
ประสานงานการปฏบิติัภารกจิร่วมกนัระหว่าง  
หนว่ยงานภาครัฐและประชาชน
3. เพื่อเปน็การเตรียมความพร้อมของเจ้าหนา้ที่เทศบาล
เมอืงทุ่งสง ในการปอ้งกนัและระงับอคัคีภยัอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ผลการด าเนนิงาน
1. ฝึกซ้อมแผนปอ้งกนัและระงับอคัคีภยัภายในส านกังาน
เทศบาลเมอืงทุ่งสง มผู้ีเข้าร่วมการฝึกจากหนว่ยงาน
ต่าง ๆ จ านวน 100 คน
2. ผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนมคีวามรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอน
การปฏบิติัในการฝึกซ้อมแผนฯ การประสานงานหนว่ย
ต่างๆ และสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภยัได้อย่างถูกต้อง

ด าเนนิการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนด าเนินงาน ประจ าป ี
 2562

หน่วยงาน
ที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเปา้หมายที่วางไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

5 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปอ้งกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

ส านักปลัดฯ
งานปอ้งกัน

50,000         -  - 43,400        - ด าเนินการอบรมทบทวนอาสาสมัครปอ้งกันภยั
ฝ่ายเรือน (อปพร.) ประจ าป ี2562 ในวนัที่ 9-11 
กันยายน 2562 
วตัถุประสงค์
๑.  เพื่อเปน็การทบทวนความรู้ความเข้าใจในด้าน
การปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัใหก้ับสมาชิก 
อปพร.
๒  เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการปอ้งกันภยัฝ่าย
พลเรือน
๓. เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในด้านการปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
๔. เพื่อเตรียมความพร้อมด้านก าลังพลในการเข้า
ช่วยเหลือประชาชน เสริมก าลังเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผลการด าเนินงาน
1. ฝึกอบรมทบทวน อปพร. จ านวน 80 คน
2. สมาชิก อปพร. ที่ร่วมฝึกอบรมทบทวนมีความรู้ 
ความเข้าใจและได้รับประสบการณ์ในด้านการ
ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัเพิ่มขึ้น
3. ท าใหม้ีความพร้อมด้านก าลังพล เพื่อเสริมก าลัง
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการ

ตามแผนด าเนินงาน ประจ าป ี
 2562

หน่วยงาน
ที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 
งบประมาณ

ที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเปา้หมายที่วางไว้หรอืระบเุหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  หรอืระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย  

เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

6 โครงการอบรมปอ้งกันและ
ระงับอัคคีภยัเบื้องต้นใหก้ับ
เยาวชนในโรงเรียนเขตเทศบาล
 (ยุว อปพร.)

ส านักปลัดฯ
งานปอ้งกัน

20,000         -  - 20,000        - ด าเนินการอบรมทบทวนการปอ้งกันและระงับ
อัคคีภยัเบื้องต้นแก่เยาวชน (ยุว อปพร.) ประจ าป ี
2562 ในวนัที่ 30 สิงหาคม 2562 
วตัถุประสงค์
๑. เพื่อใหน้ักเรียนที่เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจในการปอ้งกันและระงับอัคคีภยัเบื้องต้น
๒. เพื่อใหน้ักเรียนที่เข้าร่วมฝึกอบรมทราบถึงขั้นตอน
ในการใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์การดับเพลิงอย่าง ถูกวธิี
๓. เพื่อปลูกฝังจิตส านึกใหเ้ยาวชนรู้จักเสียสละและ
มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม
ผลการด าเนินงาน
1. ฝึกอบรมนักเรียนจาก โรงเรียนเทศบาลบา้น   นา
เหนือ จ านวน 100 คน
2. นักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
ในการปอ้งกันและระงับอัคคีภยัเบื้องต้น ตลอดจน
สามารถใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์การดับเพลิงอย่างถูกวธิี
 และสามารถน าไปใช้ในเหตุการณ์จริงได้

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม
แผนด าเนินงานประจ าปี

  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสทุธิที่ตั้ง
ไว้หลงัโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเปา้หมายที่วางไว้หรือระบเุหตผุลที่ไมส่ามารถ
ด าเนินการได ้ หรือระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธิบาย
เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

2 โครงการทศันะธรรม
ศึกษาของผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองทุ่งสง

กองสวสัดิการฯ
งานสังคม
สงเคราะห์

300,000      + 35,000 350,000      334,625       - การด าเนินงานกิจกรรมโครงการส าเร็จตาม
เปา้หมายที่วางไว้

เนื่องจากมีความจ าเปน็งบประมาณไม่
เพยีงพอแก่การด าเนินงาน
 (ด าเนินการแล้วเสร็จ)

3 โครงการจัดกิจกรรม
ศูนย์พฒันาคุณภาพ
ชีวติและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ

กองสวสัดิการฯ
งานสังคม
สงเคราะห์

50,000        35,000 15,000       14,995         - การด าเนินงานกิจกรรมโครงการส าเร็จตาม
เปา้หมายที่วางไว้

เนื่องจากมีโครงการอื่นที่มีความจ าเปน็
มากกวา่
 (ด าเนินการแล้วเสร็จ)

ผลการตดิตามและประเมนิผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมอืงทุง่สง  ประจ าปี 2562
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การพฒันาคนชุมชนและสังคมใหน้่าอยู่เข้มแข็ง มั่นคงตามปญัญาเศรษฐกิจพอเพยีง
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
กลยุทธ์ที่ 7  ส่งเสรมิสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการแก่คนชรา ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนยากจน ใหพ้อเพียงแก่การด ารงชีพและเปน็ธรรม
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม
แผนด าเนินงานประจ าปี

  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสทุธิที่ตั้ง
ไว้หลงัโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเปา้หมายที่วางไว้หรือระบเุหตผุลที่ไมส่ามารถ
ด าเนินการได ้ หรือระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธิบาย
เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

4 โครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายุ (ศูนย์สร้างสุข)

กองสวสัดิการฯ
งานสังคม
สงเคราะห์

189,400      + 165,000 354,400      332,438      วัตถุประสงค์โครงการ
1. ส่งเสริมกิจกรรม และบริการสาธารณะส าหรับ
ผู้สูงอายุ 
2. ส่งเสริมใหผู้้สูงอายุได้รับการพฒันาด้าน
สุขภาพกาย จิตใจ สังคม และสติปญัญา 
3. ส่งเสริมใหค้วามรู้  ฝึกอาชีพ และถ่ายทอดภมูิ
ปญัญาของผู้สูงอายุ 
ผลการด าเนินกิจกรรม
ก าหนดจัดขึ้น 2 รุ่น รุ่นละ 80 คน 
- ความพงึพอใจด้านเนื้อหาวชิาการ  อยู่ในระดับ
มาก
- ความพงึพอใจด้านวทิยากร อยู่ในระดับมาก
-ความพงึพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่
 อยู่ในระดับมากที่สุด
- ความพงึพอใจด้านการน าความรู้ไปใช้
ความพงึพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมโครงการฯ คิด
เปน็ร้อยละ 91.37 
อยู่ในระดับมากที่สุด

ด าเนินงานแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม
แผนด าเนินงานประจ าปี

  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสทุธิที่ตั้ง
ไว้หลงัโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเปา้หมายที่วางไว้หรือระบเุหตผุลที่ไมส่ามารถ
ด าเนินการได ้ หรือระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหต ุกรณีมกีารโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธิบาย
เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมนิผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

5 โครงการจัดท า
แผนพฒันาคุณภาพ
ชีวติผู้สูงอายุเทศบาล
เมืองทุ่งสง ระยะที่ 1 
(พ.ศ.2562-2565)

กองสวสัดิการฯ
งานสังคม
สงเคราะห์

192,400      192,000 400            -  วัตถุประสงค์
 1.เพื่อใหเ้ทศบาลเมืองทุ่งสงมีแผนพฒันาคุรภาพ
ชีวติผู้สูงอายุเฉพาะด้าน
 2. เพื่อใหเ้ทศบาลเมืองทุ่งสงจัดการบริการ
สาธารณะของผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้สูงอายุ
 3.เพื่อใหห้น่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ผู้สูงอายุมีแผนในการด าเนินงานชัดเจน

ไม่ได้ด าเนินงาน

6 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้กระบวนการสูง
วยัและเตรียมการเพื่อ
ยามสูงวยั

กองสวสัดิการฯ
งานสังคม
สงเคราะห์

64,200        + 47,000 111,200      109,450      วัตถุประสงค์
 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใหแ้ก่
ประชาชนวยั 45-59 ป ีด้านการเปล่ียนแปลงทาง
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ การออกก าลังกาย
 2. เพื่อส่งเสริมการพฒันาการและศักยภาพ
ประชาชนวยั 45-59 ป ีมีความสามารถช่วยเหลือ
ตนเองใหม้ีสุขภาพกายใจสังคม ที่ดี

ด าเนินงานแล้วเสร็จ
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ยุทธศาสตร์ที ่4  ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและ

องค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีสว่นร่วมแบบบูรณาการ

รองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ 
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนิงาน ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิมให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯ ได้

1 โครงการจ้างเหมาจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศของกอง
วชิาการและแผนงาน

กองวชิาการฯ
ฝ่ายแผนงานฯ
(งบเทศบาล)

180,000     99,000         - ด าเนินการจ้างเหมาเอกชน/บคุคล จ านวน 
 1 คน ซ่ึงความรู้ด้านรัฐศาสตร์ หรือ ด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์ หรือด้านการจัดการ หรือ
ด้านบญัชีหรือ ด้านการบริหาร หรือด้านอื่น
เทยีบเทา่ เพื่อรวบรวม/ วเิคราะห์/
ประมวลผล/สังเคราะหข์้อมูลและจัดท า
ฐานข้อมูลสารสนเทศของกองวชิาการและ
แผนงาน
วัตถุประสงค์
   1. เพื่อใหก้องวชิาการและแผนงาน 
เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถบนัทกึข้อมูล
ฐานข้อมูลสารสนเทศขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นและใช้ประกอบการจัดท า
แผนพฒันาเมืองทุ่งสง
ผลการด าเนินการ
เดือนที่ 6 (เมษายน  2562)  
6.1 ออกแบบ/รวบรวมข้อมูล/วเิคราะห์
ข้อมูล/ประมวลผลข้อมูล/สังเคราะหข์้อมูล
และจัดท าฐานข้อมูลการจัดประชุมประชาคม

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการทีดี่

ผลการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2562
ยุทธศาสตร์ที ่4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการทีดี่โดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปล่ียแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ

กลยุทธ์ที ่2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการท างานเฉพาะด้านและท างานเป็นทีมทีม่ีประสิทธิภาพและยกระดับคุภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิต์ามหลักธรรมภิบาล
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนิงาน ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิมให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯ ได้

แผนสุขภาพกองทนุหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองทุ่งสง การประชุมองค์การ
บริหารสภาชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง   การ
ประชุมผู้ปกครองของโรงเรียนในสังกัด ปี
การศึกษา 2561  หรือการประชุมภาค
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  พร้อมสรุป
เฉพาะปญัหา/ความต้องการ/ข้อเสนอแนะที่
ได้จากการประชุมแต่ละคร้ัง และจัดท า
ข้อเสนอแนะเพื่อการวางแผนพฒันาเทศบาล
ข้อเสนอแนะ
 - การกระบวนการรับฟงัความคิดเหน็ แล้วก็
น าปญัหาต่างๆ จากพี่น้องประชาชนมาเข้าสู่
กระบวนการจัดท าเปน็แผนพฒันาของ
เทศบาล  และน าไปสู่กระบวนการในการ
จัดท างบประมาณ นอกจากนี้หวัใจส าคัญของ
การพฒันาทอ้งถิ่น คือ การใหบ้ริการ ซ่ึงจะ
โยงไปถึงกระบวนการอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อใหเ้กิดความรวดเร็ว คล่องตัว 
และง่ายที่ประชาชนจะเข้าใจ  โดยน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมา
สนับสนุนการพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสงใน
ด้านต่าง ๆ ใหม้ากยิ่งขึ้น อีกทั้งจะเชื่อมโยงส่ิง
ต่าง ๆ ที่กล่าวมาไปสู่การพฒันาในชุมชนของ
เทศบาลเมืองทุ่งสงทั้ง 20 ชุมชน  ไม่วา่จะ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนิงาน ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิมให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯ ได้

 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงแวดล้อม 
 การสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน      
 เดือนที่ 7  (พฤษภาคม  2562) 
7.1 ส ารวจข้อมูล/รวบรวมข้อเสนอแนะ ข้อ
ร้องทกุข์ ปญัหาความต้องการของประชาชน
ใน www.tungsong.com มาวเิคราะหแ์ละ
จัดท าข้อมูลและจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อการ
จัดท าวางแผนพฒันาเทศบาล        
ข้อเสนอแนะ
 - ใหด้ าเนินการตรวจสอบข้อเทจ็จริงและ
วนิิจฉัยส่ังการเพื่อแก้ไขปญัหา ใหเ้สร็จส้ินเร็ว
ที่สุด เพื่อจะแจ้งใหผู้้ร้องเรียนทราบผลต่อไป
การจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทกุข์ ในภาพรวม
ของหน่วยงาน พฒันาหน่วยงานต่อไป
 - รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการ
ร้องเรียน/ร้องทกุข์ ใหผู้้บริหารทราบทกุๆเดือน
 - การจัดท าข้อมูลเพื่อเปน็แนวทางในการ
จัดการของศูนย์รับเร่ืองราวร้องทกุข์ ทั้ง
เพื่อใหม้ีความรวดเร็วและมีประสิทธภิาพเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการต้อง
มีขั้นตอน/กระบวนการปฏบิติังานที่ชัดเจน
และเปน็มาตรฐานเดียวกัน
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ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ
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สภาเทศบาล ฯ ได้

เดือนที่ 8 (มิถุนายน 2562) 
8.1 ออกแบบ/รวบรวมข้อมูล/วเิคราะห์
ข้อมูล/ประมวลผลข้อมูล/สังเคราะหข์้อมูล
และจัดท าฐานข้อมูลผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิข์องภารกิจของประชาชนเทศบาล
เมืองทุ่งสง (2559,2560,2561) โดยสรุปเชิง
เปรียบเทยีบและจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อการ
วางแผนพฒันาเทศบาล
ข้อเสนอแนะ
 - ควรพจิารณาปจัจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร
โครงการด้านหว้งเวลาใหเ้ปน็ไปตามเวลาที่
ก าหนดตามแผนด าเนินการ
 - ควรด าเนินงานตามยุทธศาสตร์เทศบาลมี
สัดส่วนชี้วดัที่ด าเนินงานเพิ่มขึ้นในทกุๆปี
แสดงใหเ้หน็ถึงประสิทธภิาพในการด าเนินงาน
 ต้องทบทวนและเก็บขอมูลเพิ่มเติม
 - การท าการประเมินผลสัมฤทธิท์ าใหเ้ราได้
ทราบวา่การด าเนินงานของโครงการตาม
ยุทธศาสตร์บบรรลุตามจ านวนแนวทางที่ได้
ก าหนดไวม้ากน้อยเพยีงใด
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สภาเทศบาล ฯ ได้

เดือนที่ 9 (กรกฏาคม 2562)
9.1 ออกแบบ/รวบรวมข้อมูล/วเิคราะห์
ข้อมูล/ประมวลผลข้อมูล/สังเคราะหข์้อมูล
และจัดท าฐานข้อมูลผลการประเมินผลความ
คุ้มค่าของการใช้งบประมาณของเทศบาล
เมืองทุ่งสง(2559,2560,2561)โดยสรุปเชิง
เปรียบเทยีบและจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อการ
วางแผนพฒันาเทศบาล
ข้อเสนอแนะ
 - การด าเนินงานโครงการในแต่ละ
ยุทธศาสตร์เปน็ไปตามเปา้หมายและ
วตัถุประสงค์แต่ยังมีบางโครงการทั้ง 4 
ยุทธศาสตร์ในป ี2561 ที่ยังไม่ได้ด าเนินงาน
จ านวนหลายโครงการ ดังนั้น การด าเนินงาน
ในปถีัดไปควรด าเนินงานโครงการต่างๆให้
ครบถ้วนตามที่ได้ก าหนดแนวทางการพฒันา 
เพื่อใหบ้รรลุเปา้หมายตามที่ได้ก าหนดไว้
 - การด าเนินงานโครงการแต่ละยุทธศาสตร์
พฒันามีการใช้งบประมาณต่ ากวา่
งบประมาณที่ต้ังไวแ้สดงใหเ้หน็ถึง
ประสิทธภิาพในการบริหารจัดการ
งบประมาณของเทศบาล
 - การประเมินความคุ้มค่าของงบประมาณ
เพื่อใหท้ราบถึงการใช้งบประมาณในแต่ละ
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สภาเทศบาล ฯ ได้

เดือนที่ 10 (สิงหาคม 2562)
10.1 ออกแบบ/รวบรวมข้อมูล/วเิคราะห์
ข้อมูล/ประมวลผลข้อมูล/สังเคราะหข์้อมูล
และจัดท าฐานข้อมูลผลการประเมินผลความ
พงึพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง (ประจ าป ี2559, 
2560,2561) โดยสรุปผลเชิงเปรียบเทยีบ   
และจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อการวางแผน
พฒันาเทศบาลข้อเสนอแนะ
1. ควรปรับปรุงเร่ืองการอ านวยความสะดวก 
เช่น เร่ืองที่จอดรถ ซ่ึงอาจไม่เพยีงพอต่อการ
มาใช้บริการของประชน ควรจัดโซนของผู้มา
ใช้บริการและส่วนของพนักงานใหช้ัดเจน
 2. ควรปรับปรุงเร่ืองการอ านวยความสะดวก
 ด้านงานทะเบยีน เช่นเร่ือง หอ้งน้ า อาจจะไม่
เพยีงพอต่อการใช้บริการ อาจจะท าให้
ประชาชนต้องรอนานในการใช้บริการหอ้งน้ า
3. ควรปรับปรุงเร่ืองระยะเวลาการใหบ้ริการ 
ใหม้ีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการใหบ้ริการ
 4. ควรปรับปรุงด้านงานจัดเก็บ/
ค่าธรรมเนียม  ด้านเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ยังไม่
เพยีงพอต่อการมารับบริการของประชาชน 
จึงท าใหเ้กิดความล่าช้าในการใหบ้ริการ
 5. ควรจัดท าผังชี้แจ้งรายละเอียดขั้นตอน
ต่างๆ หรือการจัดท าคู่มือการใหบ้ริการ 
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สภาเทศบาล ฯ ได้

 เดือนที่ 11 (กันยายน 2562)
11.1  ออกแบบ/รวบรวมข้อมูล และรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิติัการปอ้งกัน
การทจุริต 4 ป ีในปงีบประมาณ พ.ศ.2562 –
 2564 (รอบ 12 เดือน คร้ังที่ 2 ) โดยลงใน
ระบบ  E - PlanNACC ทางเวบ็ไซต์ส านักงาน
 ป.ป.ช. www.nacc.go.th   พร้อมทั้ง
รายงานผล
11.2 ออกแบบ/รวบรวมข้อมูล/วเิคราะห์
ข้อมูล/ประมวลผลข้อมูล/สังเคราะหข์้อมูล
และจัดท าฐานข้อมูลด้านสาธารณสุข  และ
จัดท าข้อเสนอแนะเพื่อการวางแผนพฒันา
เทศบาล
ข้อเสนอแนะด้านแผนปปช.
1.ควรน าแผนปฏบิติัการการทจุริตของ
เทศบาลในปทีี่ผ่านมาวเิคราะหร่์วมกันถึง
ความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์และน าไปสู่
การปฏบิติัหรือไม่ เพื่อใช้ปรับปรุงแผนปฏบิติั
การการทจุริตในปถีัดไป
 2.ควรมีการผลักดันโครงการในแต่ละป ีของ
แต่ละกองใหด้ าเนินการใหไ้ด้มากที่สุด เพราะ
การด าเนินการตามแผนมีผลต่อคะแนนการ
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หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิมให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย เพ่ืออธิบายเหตุผล
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สภาเทศบาล ฯ ได้

 3.ควรก าหนดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ 
ใหม้ีความเชื่อมโยงและต่อเนื่องกันทกุ
ปงีบประมาณ
 4.ประชาสัมพนัธเ์ผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้เกี่ยวกับการปอ้งกันและปราบปราม
การทจุริตที่ถูกต้องใหป้ระชาชนได้ทราบ
5.เปดิโอกาสใหภ้าคประชาสังคม(ภาคเอกชน
 ประชาชน และเครือข่ายต่างๆ ได้มีโอกาส
เข้าร่วมในกระบวนการปอ้งกันและ
ปราบปรามกาทจุริต
ข้อเสนอแนะด้านข้อมูลสุขภาพ
1.ควรสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการ
สาธารณสุข โดยเน้นเร่ืองการเร่ืองการสร้าง
เสริมสุขภาพ   การปอ้งกันโรค และการ
รักษาพยาบาลระดับปฐมภมูิ 
2.ควรใช้แนวคิดและแนวทางในการพฒันา
ระดับชุมชนก่อน การปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพเพื่อลดโรค เช่น การเร่ิมต้นจากการ
ออกก าลังกาย การรับประทานอาหาร เปน็ต้น
 และ หลักการสร้างเสริมสุขภาพระดับชุมชน
3.ควรมีการจัดท าแผนหรือมีการสร้างเสริม
สุขภาพในชุมน ที่มีความหลากหลายของ
เปา้หมาย เช่น กลุ่มเด็ก กลุ่มวยัรุ่น กลุ่ม
ผู้สูงอายุ เปน็ต้น เพื่อสามารถดูแลสุขภาพได้
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ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯ ได้

2  โครงการอบรมเชิง
ปฏบิติัการพฒันา
ศักยภาพบคุลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธผิลในการ
ปฏบิติังานแก่บคุลากร
เทศบาลเมืองทุ่งสง

ฝ่ายอ านวยการ 
งานการ
เจ้าหน้าที่

346,000      -  318,394.44  ด าเนินการแล้วเสร็จด าเนนิการ โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ
พัฒนาศักยภาพบคุลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
ในการปฏบิติังานแกบ่คุลากรเทศบาลเมอืงทุ่งสง
 ในวันที่ 10 -11 พฤศจิกายน 2561 ณ 
ระเบยีงทราย
รีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
วัตถุประสงค์
  - เพื่อพัฒนาบคุลากรในองค์กรใหไ้ด้รับความรู้
 ความคิด ท าใหเ้ปน็คนทันสมยั และเพื่อ
เสริมสร้างความรัก ความสามคัคีและความ
ผูกพันของบคุลากรในองค์กรใหดี้ยิง่ขึน้
ผลการด าเนิงาน
 - เชิงปริมาณ มผู้ีเข้าร่วมอบรม จ านวน 180 
คน 
 - เชิงคุณภาพ ผู้เข้ารับการอบรมน าความรู้ที่
ได้รับไปพัฒนาตนเอง 
 - เชิงความพึงพอใจ ผู้เข้ารับอบรมมคีวามพึง
พอใจ ระดับมาก
- ความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ  อยูใ่น
ระดับมาก
- ความพึงพอใจด้านวิทยากร อยูใ่นระดับมาก
 - ความพึงพอใจด้านสถานที่ /ระยะเวลา/ 
อาหาร อยูใ่นระดับมาก
- ความพึงพอใจด้านการน าความรู้ไปใช้ อยูใ่น
ระดับมาก
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนิงาน ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิมให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯ ได้

3 โครงการอบรมเชิง
ปฏบิติัการ การพฒันา
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)

ฝ่ายอ านวยการ 
งานการ
เจ้าหน้าที่

43,800        -  - 41,483.55    ด าเนินการแล้วเสร็จด าเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ 
การพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA)  ในวนัที่ 30 -31 มกราคม 2562 ณ
 หอ้งประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง 
วัตถุประสงค์
เพื่อใหผู้้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏบิติัการ ได้
จัดเตรียมเอกสารและหลักฐานต่างๆที่
เกี่ยวข้องในการขอรับการตรวจรับรองเกณฑ์
คุรภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐานได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง
ผลการด าเนินงาน
 - เชิงปริมาณ มีผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 80 
คน
 - เชิงคุณภาพ มีหน่วยงานต่างๆสามารถ
จัดเตรียมเอกสารและหลักฐานในการขอรับ
การตรวจรับรองฯได้อย่างถูกต้อง 
- ความพงึพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ  อยู่
ในระดับมาก
- ความพงึพอใจด้านวทิยากร อยู่ในระดับมาก
 ความพงึพอใจด้านสถานที่ /ระยะเวลา/ 
อาหาร อยู่ในระดับมาก
  - ความพงึพอใจด้านการน าความรู้ไปใช้ อยู่
ในระดับมาก
 - ความพงึพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ คิดเปน็ร้อยละ   85.42 อยู่ใน
ระดับมาก
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนิงาน ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิมให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯ ได้

4 โครงการจ้างเหมาจัดเก็บ
ข้อมูล ส ารวจข้อมูล
ภาคสนามโครงการ/
กิจกรรมส าคัญของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง  
ประจ าปงีบประมาณ 
2562

ฝ่ายบริการฯ
กองวชิาการฯ

108,000      -  - 99,000
(จ านวน  11 
เดือน ๆ ละ 
9,000  บาท)

  - ก าหนดขอบเขตและราคากลางจ้างที่
ปรึกษา (ต.ค.61)
- ประชุมคณะกรรมการฯ ก าหนดขอบเขตฯ  
 (ต.ค.61)
- จ้างเหมาเอกชน จ านวน 1 คน  ตามสัญญา
จ้างเลขที่ 310/2562  ลงวนัที่  1  
พฤศจิกายน  2561จัดเก็บข้อมูลภาคสนาม
โครงการ/กิจกรรมส าคัญของเทศบาลเมือง 
ทุ่งสง ประจ าปงีบประมาณ 2562 จ านวน 11
 เดือน/งวด   ส่งงานรวมทั้งส้ิน 58  
โครงการ/กิจกรรม

ด าเนินการแล้วเสร็จ

5 โครงการเพิ่มศักยภาพ
บคุลากรเพื่อพฒันาการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาเทศบาลเมือง
ทุ่งสง

กองวชิาการฯ
ฝ่ายแผนงานฯ
(งบเทศบาล)

80,000        -  - 72,690  - ด าเนินการจัดโครงการเพิ่มศักยภาพ
บคุลากรเพื่อพฒันาการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสง ใน
ระหวา่งวนัที่ 5-6,8-9 สิงหาคม 2562 
ณ หอ้งประชุม (เล็ก) เทศบาลเมืองทุ่งสง 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มทกัษะแก่บคุลากรของเทศบาล ใน
การจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผล
โครงการตามแผนพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสง
2. เพื่อนิเทศและติดตามและประเมินผลตาม
แผนพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสง การเขียน
รายงานผลโครงการ/กิจกรรม ได้ถูกต้อง

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนิงาน ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิมให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯ ได้

ผลการด าเนินงาน
1.จ านวนผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 112 คน
2. วนัที่ 5 สิงหาคม 2562   - บคุลากรจาก
ส านักปลัดและกองสวสัดิการสังคม
3. วนัที่ 6 สิงหาคม 2562   - บคุลากรจาก
กองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
4. วนัที่ 8 สิงหาคม 2562  บคุลากรจากกอง
ช่อง กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม กอง
ช่างสุขาภบิาล
5. วนัที่ 9 สิงหาคม 2562 บคุลากรจากกอง
วชิาการและแผนงานและกองคลัง
6. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทกัษะใน
การจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผล
โครงการตามแผนพฒันาเทศบาลเมืองทุ่ง ได้
ครบทกุขั้นตอน
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนิงาน ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิมให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯ ได้

6 โครงการอบรมด้านการ
ประเมินผล (อบรมเชิง
ปฏบิติัการประเมิน
ผลสัมฤทธิข์องการปฏบิติั
ราชการ   ตาม
หลักเกณฑ์และวธิกีาร
บริหารกิจการบา้นเมืองที่
ดี ประจ าป ี 2561 และ
จัดท าค ารับรองการ
ปฏบิติัราชการเทศบาล
เมืองทุ่งสง 2562  ฉบบั
ทบทวน)

กองวชิาการฯ 100,000  -  - 99,565  - ด าเนินการจัดโครงการฯระหวา่งวนัที่  7 , 
10 – 13  มิถุนายน 2562  ณ หอ้งประชุม 
(เล็ก) เทศบาลเมืองทุ่งสง   และ ในวนัที่  21 
 มิถุนายน  2562 หอ้งประชุมเทศบาลเมือง
ทุ่งสง 
ผลการด าเนินงาน
สรุปคะแนนการประเมินตามค ารับรองการ
ปฏบิติัราชการ ประจ าป ี2562 ดังนี้
1. ภารกิจกองต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง (ตัวชี้วดั
รวมของหลายหน่วย) มีตัวชี้วดัทั่วไป  จ านวน 
 18  ตัวชี้วดั  คะแนนประเมินตัวชี้วดัที่ต้ังไว ้
 90  คะแนน ผลการประเมินคณะกรรมการฯ
  ได้คะแนน 85  คะแนน   คิดเปน็ร้อยละ  
94.44
2.  ภารกิจส านักปลัดเทศบาล มีตัวชี้วดัทั่วไป 
 จ านวน  62  ตัวชี้วดั  คะแนนประเมิน
ตัวชี้วดัที่ต้ังไว ้ 310 คะแนน ผลการประเมิน
คณะกรรมการฯ  ได้คะแนน  304 คะแนน   
คิดเปน็ร้อยละ  98.06
3.  ภารกิจกองการศึกษา มีตัวชี้วดัทั่วไป  
จ านวน  25  ตัวชี้วดั  คะแนนประเมิน
ตัวชี้วดัที่ต้ังไว ้125  คะแนน ผลการประเมิน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนิงาน ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิมให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯ ได้

4.  ภารกิจกองวชิาการและแผนงาน มี
ตัวชี้วดัทั่วไป  จ านวน  22  ตัวชี้วดั  คะแนน
ประเมินตัวชี้วดัที่ต้ังไว ้ 110 คะแนน ผลการ
ประเมินคณะกรรมการฯ  ได้คะแนน 100 
คะแนน   คิดเปน็ร้อยละ  90.91
5.  ภารกิจกองคลัง มีตัวชี้วดัทั่วไป  จ านวน  
 41  ตัวชี้วดั  คะแนนประเมินตัวชี้วดัที่ต้ังไว ้
205 คะแนน ผลการประเมินคณะกรรมการฯ 
 ได้คะแนน  187  คะแนน คิดเปน็ร้อยละ  
91.22
6.  ภารกิจกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม มี
ตัวชี้วดัทั่วไป  จ านวน  20  ตัวชี้วดั   คะแนน
ประเมินตัวชี้วดัที่ต้ังไว ้ 100 คะแนน ผลการ
ประเมินคณะกรรมการฯ  ได้คะแนน 98 
คะแนน   คิดเปน็ร้อยละ  98.00
7.  ภารกิจกองสวสัดิการสังคม มีตัวชี้วดัทั่วไป
  จ านวน  14  ตัวชี้วดั  คะแนนประเมิน
ตัวชี้วดัที่ต้ังไว ้ 70 คะแนน ผลการประเมิน
คณะกรรมการฯ  ได้คะแนน   65  คะแนน 
คิดเปน็ร้อยละ  92.86
8.  ภารกิจกองช่าง มีตัวชี้วดัทั่วไป  จ านวน  
18 ตัวชี้วดั  คะแนนประเมินตัวชี้วดัที่ต้ังไว ้ 80
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนิงาน ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิมให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯ ได้

 คะแนน ผลการประเมินคณะกรรมการฯ  ได้
คะแนน 78  คะแนน  คิดเปน็ร้อยละ  97.50
9.  ภารกิจกองช่างสุขาภบิาล มีตัวชี้วดัทั่วไป 
 จ านวน  15  ตัวชี้วดั  คะแนนประเมิน
ตัวชี้วดัที่ต้ังไว ้ 75  คะแนน ผลการประเมิน
คณะกรรมการฯ ได้คะแนน    75 คะแนน   
คิดเปน็ร้อยละ 100
 - สรุปภารกิจตามค ารับรองการปฏบิติั
ราชการ มีตัวชี้วดัทั้งส้ิน จ านวน  233  
ตัวชี้วดั คะแนนประเมินตัวชี้วดัที่ต้ังไว ้ 1,165
  คะแนน  ผลการประเมินได้คะแนน 1,115  
 คะแนน คิดเปน็ร้อยละ 95.71
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนิงาน ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิมให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯ ได้

7 โครงการอบรมเชิง
ปฏบิติัการหลักการเขียน
โครงการและวเิคราะห์
โครงการ

กองวชิาการฯ 100,000      -  - 55,909.45 จัดอบรมเชิงปฏบิติัการหลักการเขียน
โครงการและการวเิคราะหโ์ครงการก าหนด
จัดเปน็ 2 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 วนัที่ 10-11 เมษายน 2562 
รุ่นที่ 2  17-18 กรกฎาคม 2562 (ทบทวน
ความรู้และเขียนโครงการเพื่อจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าป ีพ.ศ.2563)
1 วทิยากรถ่ายทอดความรู้ แนวคิดและ
ทฤษฎวีธิกีาร หลักการเขียนโครงการและการ
วเิคราะหโ์ครงการ บรรยาย ลักษณะ
โครงการที่ถูกต้อง และการวเิคราะหโ์ครงการ
แนวทางการตรวจสอบของ ส านักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน เกี่ยวกับการเงินการคลังของ
เทศบาลและ ฝึกปฏบิติัการหลักเขียน
โครงการและแลกเปล่ียนเรียนรู้ ของหน่วยงาน
2. กลุ่มเปา้หมายมีความรู้เกี่ยวกับแนว
ทางการเขียนโครงการและการวเิคราะห์
โครงการ
จากการถ่ายทอดความรู้ของวทิยากร ที่มี
ความเข้าใจหลักการและมีประสบการณ์ใน
การหลักการเขียนโครงการและการวเิคราะห์
โครงการ และใหค้วามรู้แนวทางการ
ตรวจสอบของ สตง. เกี่ยวกับการเงินการคลัง
ของเทศบาล

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนิงาน ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิมให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯ ได้

    3.1 ผลการทดสอบวดัผลความรู้
ปฏบิติัการหลักการเขียนโครงการและการ
วเิคราะหโ์ครงการ ก่อนการอบรม จ านวนผู้
เข้ารับการอบรมเชิงปฏบิติัการหลักการเขียน
โครงการและการวเิคราะหโ์ครงการ
หน่วยงานส านัก/กอง/ฝ่าย/งาน แจ้ง รายชื่อ
ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฯ ตามค าส่ังที่ 
319/2562 ลงวนัที่ 1 เมษายน 2562
 ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 77 คน
จ านวนผู้จัดท าแบบทดสอบก่อนการอบรมฯ 
ทั้งหมด จ านวน 38 คน ผลจากการทดสอบ 
จ านวนผู้ผ่านการทดสอบ จ านวน 23 คน คิด
เปน็ร้อยละ 60.52 ผู้ไม่ผ่านการทดสอบ 
จ านวน 15 คน คิดเปน็ร้อยละ 39.48  จาก
การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบจ านวน 10 ข้อ
 คะแนนเฉล่ีย 6.31 คะแนน  
จากแบบสอบถามหวัข้อที่ผู้เข้ารับอบรมตอบ
ผิดมากที่สุดในเร่ืองทกัษะการเขียนโครงการ
และการวเิคราะหป์ฏบิติัการหลักการเขียน
โครงการและการวเิคราะหโ์ครงการ   หลัง
การอบรม โดยใช้แบบทดสอบก่อนฝึกอบรม
ใหผู้้เข้ารับการอบรมท าแบบทดสอบ จ านวน 
ผู้ท าแบบทดสอบหลังการอบรม จ านวน 46 
คน ผลจาการท าแบบทดสอบ ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการมีความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มคิดเปน็ร้อยละ  96% หรือคะแนนเฉล่ีย 

272



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนิงาน ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิมให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯ ได้

8 โครงการอบรมเชิง
ปฏบิติัการเพื่อจัดท า
แผนพฒันาทอ้งถิ่นแบบ
บรูณาการ

กองวชิาการฯ 50,000        -  -  - วัตถุประสงค์
 1. เพื่ออบรมเชิงปฏฏบิติัการใหผู้้มีส่วน
เกี่ยวข้อง มีความรู้เพิ่มเติม และได้ทบทวน
เปา้หมายการพฒันาพนัธกิจ ยุทธศาสตร์การ
พฒันาเมืองทุ่งสง
2. เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการอบรมไปใช้ใน
การวางแผนพฒันาเทศบาลในปถีัดไป

ไม่ได้ด าเนินการ

9 โครงการอบรมใหค้วามรู้
ระเบยีบปฏบิติังานอย่าง
โปร่งใส เพื่อเสริมสร้าง
หลักธรรมาภบิาลที่ดี

งานนิติการ กอง
วชิาการและ
แผนงาน

40,000        -  - 38,805  - ด าเนินการจัดอบรมใหค้วามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักธรรมาภบิาลกับการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทจุริตในหน่วยงานภาครัฐ 
และพระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 เมื่อวนัที่ 14 มิถุนายน 
2562 โดยมีนายเจษฎา  สมาธ ิที่ปรึกษาด้าน
วชิาการคณะธรรมาภบิาลจังหวดั
นครศรีธรรมราช เปน็วทิยากรบรรยายให้
ความรู้ในโครงการฯ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใหบ้คุลากรของเทศบาลและ
ประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจและให้
ความส าคัญกับการปอ้งกันและปราบปราม
การทจุริตในหน่วยงานภาครัฐ และสามารถ
น าองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวนัและการปฏบิติังานใหก้ับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธภิาพ ตลอดจนเพื่อ
เปน็การปลุกจิตส านึกและสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านการทจุริตแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนิงาน ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิมให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯ ได้

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ
เล็งเหน็ถึงความส าคัญของพระราชบญัญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามที่
รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทยได้บญัญัติ
รับรองไว ้
3. เพื่อใหผู้้น าทอ้งถิ่น ตัวแทนชุมชนหรือ/
และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
 เข้าร่วมกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวงัการทจุริต อัน
เปน็การส่งเสริมใหป้ระชาชนเกิดความเชื่อมั่น
ต่อการปฏบิติังานของหน่วยงานภาครัฐเพิ่ม
มากขึ้น และเกิดความร่วมมือร่วมใจในการ
ปอ้งกันและปราบปรามการทจุริตในพื้นที่
เทศบาลเมืองทุ่งสง 
ผลการด าเนินงาน
1. ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ ในคร้ังนี้ รวม
จ านวน 103 คน เกินกวา่เปา้หมายที่ต้ังไว้
2. จากการประเมินความรู้ : การทดสอบก่อน
และหลังการอบรมโครงการฯ โดยใช้
แบบทดสอบจ านวน 10 ข้อ พบวา่
- ก่อนการอบรม  ผู้เข้ารับการอบรมตอบ
แบบทดสอบก่อนการอบรมโครงการฯ มีผู้สอบ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนิงาน ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิมให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯ ได้

ผ่านคิดเปน็ร้อยละ 56.25
 - หลังการอบรม  ผู้เข้ารับการอบรมตอบ
แบบทดสอบหลังการอบรมโครงการฯ มี
ผู้สอบผ่านคิดเปน็ร้อยละ 90.43
ผลการประเมินความรู้  ก่อนและหลังการ
อบรมมีผลแตกต่างกัน แสดงใหเ้หน็วา่ ผู้เข้า
รับการอบรมหลังได้รับความรู้จากโครงการ
อบรมฯ ในคร้ังนี้ มีความรู้เพิ่มมากขึ้น 
3. ผลการประเมินความพงึพอใจต่อการจัด
โครงการอบรมฯ ในคร้ังนี้ ปรากฏความพงึ
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้
 - ด้านความรู้ความเข้าใจ มีความพงึพอใจใน
ภาพรวม ค่าเฉล่ีย 4.41 อยู่ในระดับ มาก
 - ด้านวทิยากร มีความพงึพอใจในภาพรวม 
ค่าเฉล่ีย 4.46 อยู่ในระดับ มาก
 - ด้านสถานที/่ระยะเวลา/อาหาร มีความพงึ
พอใจในภาพรวม ค่าเฉล่ีย 4.44 อยู่ในระดับ 
มาก
- ด้านการน าความรู้มาใช้ มีความพงึพอใจใน
ภาพรวม ค่าเฉล่ีย 4.48 อยู่ในระดับ มาก
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนิงาน ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิมให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯ ได้

จากการประเมินความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ทั้ง 4 ด้าน ปรากฏวา่ ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ มีความพงึพอใจในภาพรวม 
ค่าเฉล่ีย 4.45 อยู่ในระดับมาก  
- ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่ได้จากการตอบ
แบบสอบถามของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
1. ควรมีการศึกษาดูงานด้านธรรมาภบิาล , 
วธิกีารเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ , 
อบรมความผิดและบทลงโทษผู้กระท าความผิด
2. ควรมีกิจกรรมแบบนี้ทกุปเีพื่อความ
โปร่งใสของหลักธรรมาภบิาลที่ดีของเทศบาล
เมืองทุ่งสงต่อไป
สรุป ความพงึพอใจในการจัดท าโครงการฯ 
ในคร้ังนี้ อยู่ในระดับ มาก คิดเปน็ร้อยละ 
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนิงาน ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิมให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯ ได้

10 โครงการเพิ่ม
ประสิทธภิาพพนักงาน
จ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง

ส านักปลัดฯ 118,000      -  - 64,859        วัตถุประสงค์
 เพื่อใหพ้นักงานจ้างมีความรู้ ความเข้าใจใน
เร่ืองระเบยีบ วนิัย สิทธปิระโยชน์ต่างๆของ
พนักงานจ้าง
ผลการด าเนินกิจกรรม
จัดการอบรมจ านวน 2 รุ่นๆ ละ 1 วนั วนัที่ 
10 – 11 กันยายน 2562
- ความพงึพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ อยู่ใน
ระดับมาก
- ความพงึพอใจด้านวทิยากร  อยู่ในระดับมาก
-ความพงึพอใจด้านสถานที่ / ระยะเวลา / 
อาหาร อยู่ในระดับมาก
- ความพงึพอใจด้านการน าความรู้ไปใช้ อยู่ใน
ระดับมาก
ความพงึพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
 คิดเปน็ร้อยละ  87.04 ซ่ึงอยู่ในระดับมาก

ด าเนินการแล้วเสร็จ

11 โครงการด าเนินงานดูแล
ระบบสือสาร
โสตทศันูปกรณ์หอ้ง
ประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง

ส านักปลัดฯ 93,900        + 3130 97,030       97,030        ด าเนินการจ้างเหมาเอกชนเพื่อดูแล
ระบบสือสารโสตทศันูปกรณ์หอ้งประชุมเทศ
บาบาลเมืองทุ่งสง จ านวน 1 คน ระยะเวลา
ด าเนินโครงการ ต้ังแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2561 -
 วนัที่ 30 กันยายน 2562
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อท าหน้าที่ควบคุมระบบสือ
โสตทศันูปกรณ์ในการบนัทกึเสียงการประชุม
 2. เพื่อท าหน้าที่ดูแลบ ารุงรักษาส่ือ
โสตทศันูปกรณ์หอ้งประชุมเทศบาบาลเมือง

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนิงาน ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพ่ิมให้ระบุ
เหตุผลในการโอนด้วย เพ่ืออธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงาน

สภาเทศบาล ฯ ได้

12 โครงการเพิ่ม
ประสิทธภิาพการบริการ
ประชาชน

ส านักปลัดฯ 93,900       ±3130 97,030       97,030         ด าเนินการจ้างเหมาเอกชนเพื่อบริการแก่
ประชาชนที่มาติดต่อราชการ จ านวน 1 คน 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ ต้ังแต่วนัที่ 1 
ตุลาคม 2561 - วนัที่ 30 กันยายน 2562
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการประชาชน
ที่มาติดต่อราชการกับเทศบาล
ผลการด าเนินงาน 
 - จ้างเหมาเอกชน ใหบ้ริการแก่ประชาชน
ที่มาติดต่อราชการกับเทศบาล เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย
ของผู้มารับบริการ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

13 โครงการจ้างเหมายาม
บริการยามรักษาการณ์

ส านักปลัดฯ 108,000      -  - 180,000      ด าเนินการจ้างเหมายามบริการยาม
รักษาการณ์เพื่อดูแลความเรียบร้อยและ
รักษาความปลอดภยัในบริเวณส านักงาน
เทศบาลเมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อดูแลความเรียบร้อยและรักษาความ
ปลอดภยัในบริเวณส านักงานเทศบาลเมืองทุ่ง
สง

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนด า

เนิงาน ประจ าป ี 2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่
ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เปา้หมายที่วางไว้หรือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหต ุกรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธิบาย
เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

14 โครงการฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานของผู้น าชุมชน
และสมาชิกสภาองค์กร
ชุมชนทีเ่กี่ยวข้อง

งานพัฒนาชุมชน 
กองสวสัดิการสังคม

     1,000,000   +25,000       1,025,000    1,007,535 การด าเนินการ
 - ฝึกอบรม วนัที ่15 กุมภาพันธ ์2562
 - ทัศนศึกษาดูงาน ระหวา่งวนัที ่ 17 กุมภาพันธ์
 2562 -  22 กุมภาพันธ ์ 2562 ณ จังหวดัสุ
ราษฎร์ธานี , ชุมพร , ประจวบคีรีขันธ ์, เพชรบุรี
 , ราชบุรี ,อยุธยา , ชัยนาท , นครปฐม , ศรีสะ
เกษ, สุรินทร์, อุบลราชธานี, นครราชสีมา
,ร้อยเอ็ด 
วัตถุประสงค์
 - เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์ ทักษะ
การพัฒนาชุมชนให้กับผูน าชุมชนและสมาชิก
สภา อปท.
 - เพือ่ส่งเสริมประสบการณ์และร่วมแลกเปล่ียน
เรียนรู้จากศูนย์เรียนรู้ทีไ่ปศึกษาดูงาน
 - เพือ่น าความรู้ทีไ่ด้จากการศึกษาดูงานมาประ
ยุกษ์ใช้พัฒนากับพืน้ทีไ่ด้อย่างเหมาะสม
ผลการด าเนินงาน   
กิจกรรมอบรม วนัที ่15 กุมภาพันธ ์ 2562
- ความพึงพอใจด้านเนื้อหาวชิาการ อยู่ในระดับ

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
*โอนเพิม่เนื่องจากมีงบประมาณไม่
เพียงพอต่อการเบิกจ่าย

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าป ี2562
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบรูณาการรองรับความเปล่ียนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ
กลยุทธท์ี่ 2  พัฒนาศักยภาพบคุลากรใหม้ีความรู้และทักษะในการท างานเฉพาะด้านและท างานเปน็ทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุรภาพการบริหารจัดการแบบมุง่ผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมภิ
บาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการท่ีดี
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนด า

เนิงาน ประจ าป ี 2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่
ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เปา้หมายที่วางไว้หรือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหต ุกรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธิบาย
เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - ความพึงพอใจด้านกระบวนการจัดการ/
สถานที ่ อยู่ในระดับมาก
 - ความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
อบรมฯ คิดเป็นร้อยละ  85.20 อยู่ในระดับมาก
กิจกรรมศึกษาดูงาน
 ในวันที ่17 - 22 กุมภาพันธ์  2562
 - ความพึงพอใจด้านกระบวนการด าเนินงาน  
อยู่ในระดับมาก
 - ความพึงพอใจด้านประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการ
ทัศนศึกษาดูงาน อยู่ในระดับมาก
 - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดู
งาน ในวนัที ่17 - 22 กุมภาพันธ ์ ๒๕๖2คิดเป็น
ร้อยละ 86.52 อยู่ในระดับมาก
 - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ คิด
เป็นร้อยละ 85.86 อยู่ในระดับมาก
 - ผู้น าชุมชน และสมาชิกสภาองคืกรทีเ่กี่ยวข้อง
มีความรู้ และทักษะในการพัฒนาชุมชน
 - ผู้น าชุมชน และสมาชิกสภาองคืกรทีเ่กี่ยวข้อง
สามารถน าแนวคิดจากศูนย์เรียนรู้ชุมชนไปปรับ
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนของตนเอง
 - เกิดความรักความสามัคคีระหวา่งผู้น าชุมชน
และสมาชิกสภาชุมชน
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนด า

เนิงาน ประจ าป ี 2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่
ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เปา้หมายที่วางไว้หรือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหต ุกรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธิบาย
เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

15 โครงการพัฒนาศักยภาพ
องค์กรแม่บ้าน/สตรีเทศบาล
เมืองทุง่สง

กองสวสัดิการฯ 100,000         -  - 100,000      ด าเนินการแล้วเสร็จวัตถุประสงค์
1. เพือ่ให้สมาชิกทบทวนความรู้ ความเข้าใจ ใน
บทบาทหน้าที่
2. เพือ่ให้ได้เข้ามารับรู้ถึงแนวทางการเข้าถึง
บริการของรัฐส าหรับแม่บ้าน/สตรี
3. เพือ่การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม การ
รวมกลุ่ม แก้ไขและเฝ้าระวงัปัญหาทุกรูปแบบ
4. เพือ่การแลกเปล่ียนเรียนรู้การประกอบอาชีพ
 และการด าเนินชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
5. เพือ่การแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงาน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
ผลการด าเนินกิจกรรม
กิจกรรมอบรม ในวนัที ่12 กรกฎาคม  2562
- ความพึงพอใจด้านเนื้อหาวชิาการ อยู่ในระดับ
มาก
-ความพึงพอใจด้านวทิยากร อยู่ในระดับมาก
-ความพึงพอใจด้านกระบวนการจัดการ/สถานที ่
 อยู่ในระดับมาก
ความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
อบรมฯ คิดเป็นร้อยละ  87.07 อยู่ในระดับมาก
กิจกรรมศึกษาดูงาน/แลกเปล่ียนเรียนรู้ ในวนัที ่
13 - 17 ก.ค. 2562
-ความพึงพอใจด้านกระบวนการด าเนินงาน  อยู่
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนด า

เนิงาน ประจ าป ี 2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่
ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เปา้หมายที่วางไว้หรือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหต ุกรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธิบาย
เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - ความพึงพอใจด้านประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการ
ทัศนศึกษาดูงาน อยู่ในระดับมากความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน/แลกเปล่ียน
เรียนรู้  วนัที ่13 - 17 กรกฎาคม  2562 คิดเป็น
ร้อยละ 87.43 อยู่ในระดับมาก
 - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ คิด
เป็นร้อยละ 87.25 อยู่ในระดับมาก

16 โครงการการด าเนินงาน
ดูแลระบบข้อมูลของกอง
สวสัดิการสังคม

กองสวสัดิการฯ 93,600           +3,430 97,030         97,030        - ด าเนินการจ้างเหมาดูแลระบบของกอง
สวสัดิการสังคม จ านวน 1 คน ในการจัดเก็บ
บันทึกและประมวลผลข้อมูลชุมชนของชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองทุง่สง
วัตถุประสงค์
 1. เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการจัดเก็บ บันทึก
และประมวลผลข้อมทูลชุมชนทัง้ 4 ด้าน
 2. เพือ่น าผลทีไ่ด้จากการจัดเก็บมาใช้ในการ
จัดท าแผนพัฒนา
ผลการด าเนินงาน
1. ผลจากการจัดเก็บข้อมูลชุมชนสามารถ
น าไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาและแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธภิาพและ
ประสิทธผิลมากยิ่งขึ้น
2. เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบในการ
จัดเก็บข้อมูลพืน้ฐานของชุมชนต่างๆ ในเขต
เทศบาลเมืองทุง่สง สามารถน าไปใช้ในการ
บริหารจัดการข้อมูลให้มีประสิทธภิาพมากขึ้น

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดบั
โครงการด าเนินการตามแผนด า

เนิงาน ประจ าป ี 2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่
ใชด้ าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เปา้หมายที่วางไว้หรือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหต ุกรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบเุหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธิบาย
เหตผุลตอ่คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

17 โครงการการด าเนินงาน
เพิม่ประสิทธภิาพการ
ด าเนินงานพัฒนาชุมชน
เทศบาลเมืองทุง่สง

กองสวสัดิการฯ 93,600           +3,430 97,030         97,030        - ด าเนินการจ้างลูกจ้างโครงการเพิม่
ประสิทธภิาพการด าเนินงานพัฒนาชุมชน 
เทศบาลเมืองทุง่สง จ านวน 1 คน ระหวา่ง 1 
ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
วัตถุประสงค์
 1. เพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการพัฒนาชุมชน
 2. เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการด าเนินงานกอง
สวสัดิการ
ผลการด าเนินงาน
1. จ้างเหมาเอกชน จ านวน 1คน ด าเนินการจัด
ประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารสภาชุมชน
เมืองเทศบาลเมืองทุง่สงและผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 1 
เดือน / 1 คร้ัง , สรุปปัญหาความต้องการของ
แต่ละชุมชน เพือ่แจ้งให้แต่ละหน่วยงานที่
รับผิดชอบด าเนินการ , ติดตามผลด าเนินงาน
จากหน่วยงานนั้นๆ เพือ่แจ้งให้ชุมชนทราบ 
ตลอดจนสรุปรายงานการประชุมแต่ละคร้ังให้
ผู้บริหารทราบ
2. ชุมชนเมืองแต่ละชุมชน ได้รับประโยชน์ ใน
การแก้ไขปัญหาและความต้องการได้อย่างทัว่ถึง

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธบิาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

1 โครงการจ้างที่ปรึกษาวจิัย
และประเมินผลความพงึ
พอใจของประชาชน

กองวชิาการและ
แผนงาน

140,000  -  - 140,000  - จ้างที่ปรึกษาวจิัยและประเมินผลความ
พงึพอใจของประชาชนที่มีต่อเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช 
ประจ าป ี2561
ระยะเวลาด าเนินงาน
5 ธ.ค. 61  ถึง 3  พ.ค.  62
ผลการด าเนินงาน
จ้างวทิยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอสเทค)  
เปน็ที่ปรึกษาวจิัยและประเมินผลความพงึ
พอใจของประชาชน  ประจ าป ี2561  
จ านวน 4  ด้าน  ผลการประเมิน  ดังนี้
1. ศึกษาระดับความพงึพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดั
นครศรีธรรมราช ประจ าป ี2561
 - จากการส ารวจความพงึพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตาม
ภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ประจ าป ี2561 ในภาพรวมอยู่ในระดับ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2562
ยุทธศาสตร์ที ่4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการทีดี่โดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปล่ียนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ
กลยุทธ์ที ่4  พัฒนาระบบการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธบิาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

มีค่าเฉล่ียเทา่กับ 3.403 โดยสามารถ
เรียงล าดับความพงึพอใจ 3 อันดับแรก ได้
ดังนี้
ความพงึพอใจมากที่สุด  3 อันดับแรก 
(เรียงจากมากไปหาน้อย)
อันดับที่ 1  ภารกิจด้านที่ 9 การท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมประเพณี ประชาชนมี
ความพงึพอใจอยู่ในระดับมาก  คือ มี
ค่าเฉล่ีย  3.560
อันดับที่ 2 ภารกิจด้านที่ 2 การศึกษา 
ประชาชนมีความพงึพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง คือ มีค่าเฉล่ีย  3.472
อันดับที่ 3 ภารกิจด้านที่ 3 สาธารณสุข 
ประชาชนมีความพงึพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง  คือ มีค่าเฉล่ีย  3.467
 - จากการส ารวจความพงึพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตาม
นโยบายเร่งด่วน (วาระทอ้งถิ่นเมืองทุ่งสง) 
5 เร่ือง ของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง  
จังหวดันครศรีธรรมราช ประจ าป ีใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธบิาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

มีค่าเฉล่ียเทา่กับ 3.373 โดยสามารถ
เรียงล าดับความพงึพอใจ 3 อันดับแรก ได้
ดังนี้
ความพงึพอใจมากที่สุด  3 อันดับแรก 
(เรียงจากมากไปหาน้อย)
อันดับที่ 1 
เร่ืองที่ 5 ก าหนดมาตรการ “เมืองสีขาว 
หวัใจสีเขียว” และปฏบิติัการขั้นเด็ดขาด
ในการขจัดอบายมุขและยาเสพติด รวมทั้ง
บงัคับใช้มาตรการปฏบิติัตามวนิัยจราจร 
และมาตรการประหยัดพลังงานภายใน
องค์กรเทศบาลเมืองทุ่งสง ประชาชนมี
ความพงึพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือ มี
ค่าเฉล่ีย  3.438
อันดับที่ 2 
เร่ืองที่ 1 จัดความเปน็ระเบยีบเรียบร้อย
ของบา้นเมือง ปรับปรุงถนน ทางเทา้ ปรับ
ภมูิทศัน์เมือง และยกระดับมาตรฐาน
ตลาดสดน่าซ้ือจัดท าฐานข้อมูลและจัด
ระเบยีบการขายสินค้าหาบเร่ แผงลอยใน
เขตเทศบาลใหส้ าเร็จ ประชาชนมีความพงึ
พอใจอยู่ในระดับปานกลาง  คือ มีค่าเฉล่ีย 
 3.428
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธบิาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

อันดับที่ 3 
เร่ืองที่ 4 สนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
 และจังหวดันครศรีธรรมราชในเร่ืองยา
เสพติด โดยปอ้งกันกลุ่มเส่ียงและ
ประชาชนในทอ้งถิ่นไม่ใหเ้ข้าไปเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด และส่งเสริมใหผู้้ติดยาเสพ
ติดได้รับการบ าบดัรักษาใหก้ลับมาเปน็คน
ดีของสังคม ตามแนวทาง “เมืองสีขาว 
หวัใจสีเขียว”
ประชาชนมีความพงึพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง คือ มีค่าเฉล่ีย  3.420
 - จากการส ารวจความพงึพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตาม
นโยบายการพฒันา 
5 ด้านของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง 
จังหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี2561 ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือมี
ค่าเฉล่ียเทา่กับ 3.356 โดยสามารถ
เรียงล าดับความพงึพอใจ 3 อันดับแรก ได้
ดังนี้
ความพงึพอใจมากที่สุด  3 อันดับแรก 
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธบิาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

อันดับที่ 1 
ด้านที่ 1 การพฒันาการศึกษา ส่งเสริม
การกีฬา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี 
และภมูิปญัญาทอ้งถิ่นเพื่อสร้างทุ่งสงเปน็ 
“เมืองแหง่การเรียนรู้”  ประชาชนมีความ
พงึพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  คือ มี
ค่าเฉล่ีย  3.459
อันดับที่ 2 
ด้านที่ 3 การพฒันาคุณภาพชีวติ ใหอ้ยู่ดีมี
สุข อยู่เย็นเปน็สุข อย่างยั่งยืน เพื่อดูแล
ความเปน็อยู่ของประชาชนใหม้ีคุณภาพ
ชีวติที่ดี บา้นเมืองสะอาดและเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย 
มีความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน 
ปลอดอาชญากรรม มีสุขภาวะ สุขอนามัย
ที่ดี มีความสุข มีความอบอุ่นในครอบครัว
ชุมชนเข้มแข็ง และมีส่ิงแวดล้อมที่ดี
ประชาชนมีความพงึพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง คือ มีค่าเฉล่ีย  3.397
อันดับที่ 3
 ด้านที่ 5 การวางผังเมืองและผังชุมชน 
พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ เพื่อรองรับการพฒันา
เศรษฐกิจ และสังคม การจัดการความ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธบิาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

เปน็ระเบยีบเรียบร้อยของบา้นเมือง การ
จัดการจราจร และภมูิทศัน์ของเมืองการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม และที่ส าคัญอย่างยิ่งคือการ
จัดการภยัพบิติัอุทกภยั วาตภยั ดินถล่ม 
ภยัแล้ง และอัคคีภยั 
ประชาชนมีความพงึพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง คือ มีค่าเฉล่ีย 3.350
 - จากการส ารวจความพงึพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาล 4 
ยุทธศาสตร์ตามแผนพฒันาเทศบาลเมือง
ทุ่งสง  จังหวดันครศรีธรรมราช ประจ าป ี
2561 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
คือมีค่าเฉล่ียเทา่กับ 3.365 โดยสามารถ
เรียงล าดับความพงึพอใจ 3 อันดับแรก ได้
ดังนี้
ความพงึพอใจมากที่สุด  3 อันดับแรก 
(เรียงจากมากไปหาน้อย)
อันดับที่ 1 
ด้านที่ 1 พฒันาการศึกษา ศาสนา 
ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และการกีฬา
แบบบรูณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่
เหนือกวา่  ประชาชนมีความพงึพอใจอยู่
ในระดับปานกลาง  คือ มีค่าเฉล่ีย  3.477
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธบิาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

อันดับที่ 2 
ด้านที่ 4 ปรับปรุงและพฒันาการบริหาร
จัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่
การบริหารจัดการที่ดีโดยทกุภาคีมีส่วน
ร่วมแบบบรูณาการรองรับความ
เปล่ียนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ ประชาชน
มีความพงึพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  คือ
 มีค่าเฉล่ีย  3.346
อันดับที่ 3 
ด้านที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม 
ปอ้งกันน้ าทว่ม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ประชาชนมีความพงึพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง  คือ มีค่าเฉล่ีย  3.337 - จากการส ารวจความพงึพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดั
นครศรีธรรมราช ประจ าป ี2561
 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือมี
ค่าเฉล่ียเทา่กับ 3.391 โดยสามารถ
เรียงล าดับความพงึพอใจ 3 อันดับแรก ได้
ดังนี้ 
ความพงึพอใจมากที่สุด  3 อันดับแรก 
(เรียงจากมากไปหาน้อย)
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธบิาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

อันดับที่ 1 
ประเด็นที่ 8 ภาพรวมการด าเนินงานของ
เทศบาลด้านการรักษาความสะอาด  
ประชาชนมีความพงึพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง คือ มีค่าเฉล่ีย  3.45
อันดับที่ 2 
ประเด็นที่ 2 ถนนมีความสะอาดมากน้อย
เพยีงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
ประเด็นที่ 3 ถนนมีความสะอาดมากน้อย
เพยีงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 
ประชาชนมีความพงึพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง คือ มีค่าเฉล่ีย  3.43
อันดับที่ 3 
ประเด็นที่ 5 ความพงึพอใจต่อการปฏบิติั
หน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพยีงใด 
ประชาชนมีความพงึพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง คือ มีค่าเฉล่ีย  3.40
2.  ศึกษาระดับความพงึพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการใหบ้ริการของเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช 
ประจ าป ี2561

291



ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธบิาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - จากการส ารวจความพงึพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการใหบ้ริการของเทศบาล
เมืองทุ่งสงภาพรวมทกุกลุ่ม อยู่ในระดับ
มาก คือมีค่าเฉล่ียเทา่กับ 3.871 โดย
สามารถเรียงล าดับความพงึพอใจ 3 อันดับ
แรก และ 3  อันดับหลัง ได้ดังนี้
ความพงึพอใจมากที่สุด  3 อันดับแรก 
(เรียงจากมากไปหาน้อย)
อันดับที่ 1  ประชาชนมีความพงึพอใจใน
การใหบ้ริการ
ข้อ 6 เจ้าหน้าที่ใหบ้ริการด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริต ประชาชนมีความพงึพอใจอยู่
ในระดับมาก  คือมีค่าเฉล่ีย 4.10
อันดับที่ 2  ประชาชนมีความพงึพอใจใน
การใหบ้ริการ
ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ใหบ้ริการด้วยความเปน็
ธรรม  ประชาชนมีความพงึพอใจอยู่ใน
ระดับมากคือมีค่าเฉล่ีย 4.08
อันดับที่ 3  ประชาชนมีความพงึพอใจใน
การใหบ้ริการ
ข้อ 8 ภาพรวมความพงึพอใจต่อเจ้าหน้าที่
ใหบ้ริการ  ประชาชนมีความพงึพอใจอยู่ใน
ระดับมาก  คือมีค่าเฉล่ีย 4.06
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธบิาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

ความพงึพอใจน้อยที่สุด  3  อันดับหลัง  
(เรียงจากน้อยไปหามาก)
อันดับที่  1 ประชาชนมีความพงึพอใจใน
การใหบ้ริการ
ข้อ 19 การจัดส่ิงอ านวยความสะดวกใน
สถานที่ใหบ้ริการด้านที่จอดรถ  ประชาชน
มีความพงึพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  คือ
มีค่าเฉล่ีย  3.23
อันดับที่ 2  ประชาชนมีความพงึพอใจใน
การใหบ้ริการ
ข้อ 23 การจัดส่ิงอ านวยความสะดวกใน
สถานที่ใหบ้ริการด้านหอ้งน้ าที่เพยีงพอ มี
ความสะอาดและเปน็ระเบยีบเรียบร้อย
ประชาชนมีความพงึพอใจอยู่ในระดับมาก 
 คือมีค่าเฉล่ีย  3.67
อันดับที่ 3  ประชาชนมีความพงึพอใจใน
การใหบ้ริการ
ข้อ 21 การจัดส่ิงอ านวยความสะดวกใน
สถานที่ใหบ้ริการด้านหอ้งน้ า ที่เพยีงพอ มี
ความสะอาดและเปน็ระเบยีบเรียบร้อย
ประชาชนมีความพงึพอใจอยู่ในระดับมาก 
 คือมีค่าเฉล่ีย 3.68
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธบิาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

ความคิดเหน็ทั่วไปและข้อเสนอแนะ
1.เพิ่มที่จอดรถใหเ้พยีงพอและปรับปรุงมี
ความสะดวกสบายมากกวา่นี้
2.เพิ่มหอ้งน้ า
3. เพิ่มจุดบริการน้ าด่ืม
4. ปรับปรุงขั้นตอนการบริการ ไม่ใหช้้า
5. เพิ่มที่นั่งรอ
3. ประเมินผลสัมฤทธิข์องภารกิจของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช
ผลการประเมินผลสัมฤทธิข์องการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาของ
เทศบาล ตามความพงึพอใจของประชาชน
 พบวา่ทกุยุทธศาสตร์ประชาชนมีความพงึ
พอใจเกินกึ่งหนึ่ง คือเกิน 2.50

จากคะแนนเต็ม 5.00 ถือได้วา่บรรลุผล
สัมฤทธิ ์ระดับความพงึพอใจ พบวา่ อยู่ใน
ระดับปานกลาง คือมีค่าเฉล่ียเทา่กับ 
3.365 โดยสามารถเรียงล าดับความพงึ
พอใจ 3 อันดับแรก ได้ดังนี้ 
ความพงึพอใจมากที่สุด  3 อันดับแรก 
(เรียงจากมากไปหาน้อย)
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธบิาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

อันดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านที่ 1 พฒันา
การศึกษา ศาสนา ประเพณี 
ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบรูณา
การสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกวา่ 
ประชาชนมีความพงึพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง  คือมีค่าเฉล่ีย  3.477
อันดับที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านที่ 4 ปรับปรุง
และพฒันาการบริหารจัดการองค์กร
เทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหาร
จัดการที่ดีโดยทกุภาคีมีส่วนร่วมแบบ
บรูณาการรองรับควาเปล่ียนแปลงสู่
เทศบาลอัจฉริยะ
ประชาชนมีความพงึพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง  คือมีค่าเฉล่ีย  3.346
อันดับที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านที่ 2 ร่วมกัน
จัดวางผังเมือง พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
รักษาส่ิงแวดล้อม ปอ้งกันน้ าทว่ม สู่เมือง
น่าอยู่อย่างยั่งยืน ประชาชนมีความพงึ
พอใจอยู่ในระดับปานกลาง  คือมีค่าเฉล่ีย 
 3.337
 - สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิข์องการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธบิาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  
พฒันาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี 
ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบรูณา
การสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกวา่
มีทั้งหมด 35 โครงการ
 เทศบาลสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ 
จ านวน 32 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 91.43
 จ านวนโครงการที่อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
จ านวน 0 โครงการ จ านวนโครงการที่ไม่
ด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ แสดงถึง
การท างานส่วนใหญ่เปน็ไปตามแผนการ
ด าเนินงานตามเปา้หมายที่ก าหนดไว้
ประชาชนมีความพงึพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง คือมีค่าเฉล่ียเทา่กับ 3.476
ยุทธศาสตรท์ี่ 2
ร่วมกันจัดวางผังเมือง พฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ปอ้งกันน้ าทว่ม 
สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
มีทั้งหมด 30 โครงการ เทศบาลสามารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 22 โครงการ
 คิดเปน็ร้อยละ 73.33 จ านวนโครงการที่
อยู่ระหวา่งด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ
 จ านวนโครงการที่ไม่ด าเนินการ จ านวน 5
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธบิาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

โครงการ แสดงถึงการท างานส่วนใหญ่
เปน็ไปตามแผนการด าเนินงานตาม
เปา้หมายที่ก าหนดไว ้ประชาชนมีความ
พงึพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมี
ค่าเฉล่ียเทา่กับ 3.337
 ยุทธศาสตรท์ี่ 3
ร่วมกันพฒันาเศรษฐกิจและสังคม สู่
คุณภาพชีวติที่ดีกวา่
มีทั้งหมด 29 โครงการ เทศบาลสามารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 20 โครงการ
 คิดเปน็ร้อยละ 68.97 จ านวนโครงการที่
อยู่ระหวา่งด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ 
จ านวนโครงการที่ไม่ด าเนินการ จ านวน 9 
โครงการ แสดงถึงการท างานส่วนใหญ่
เปน็ไปตามแผนการด าเนินงานตาม
เปา้หมายที่ก าหนดไว ้แต่มีข้อสังเกตวา่
จ านวนโครงการที่ไม่ด าเนินการ มีถึง
จ านวน 9 โครงการ 
 ประชาชนมีความพงึพอใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง คือมีค่าเฉล่ียเทา่กับ 3.301
ยุทธศาสตรท์ี่ 4
ปรับปรุงและพฒันาการบริหารจัดการ
องค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การ
บริหารจัดการที่ดีโดยทกุภาคี มีส่วนร่วม
แบบบรูณาการรองรับความเปล่ียนแปลงสู่
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธบิาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

มีทั้งหมด 34 โครงการ เทศบาลสามารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 29 โครงการ
 คิดเปน็ร้อยละ 85.29 จ านวนโครงการที่
อยู่ระหวา่งด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ
 จ านวนโครงการที่ไม่ด าเนินการ จ านวน 5
 โครงการ แสดงถึงการท างานเปน็ไปตาม
แผนการด าเนินงานตามเปา้หมายที่ก าหนด
ไว ้  ประชาชนมีความพงึพอใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง คือมีค่าเฉล่ียเทา่กับ 3.346
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธบิาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

2 โครงการเทศบาลพบสภา
ชุมชนเมืองเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งานพฒันาชุมชน 
กองสวสัดิการสังคม

50,000  - - 36,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ - ด าเนินการจัดประชุมสภาชุมชนเมืองฯ 
ณ ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล จ านวน 4 
คร้ัง
วัตถุประสงค์
 - จัดประชุมคณะกรรมการองคืการ
บริหารชุมชนเมืองทุ่งสง 
 - เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน
 - เพื่อประชุมรับฟงัสภาพปญัหา ความ
ต้องการของชุมชนและแนวทางการแก้ไข
ผลการด าเนินงาน
1. ด าเนินการจัดประชุมทั้งหมด 4 คร้ัง 
 ครัง้ที่ 1 เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2562 
ชุมชนตลาดใน 
 ครัง้ที่ 2 เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2562 
ชุมชนตลาดใน 
 ครัง้ที่ 3 เมื่อวนัที่ 26 มิถุนายน 2562 
ชุมชนหลัง รพ.ทุ่งสง
 ครัง้ที่ 4 เมื่อ26 กรกฎาคม 2562 ชุมชน
ทุ่งสง - หว้ยยอด
2. ชุมชนต่างๆ ได้รับประโยชน์ร่วมกันใน
การแก้ไขปญัหาได้อย่างทั่วถึง
 - ชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธบิาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

3 โครงการจัดกิจกรรมเทศบาล
พบประชาชนเพื่อบริการและ
พฒันา

งานพฒันาชุมชน 
กองสวสัดิการสังคม

         40,000  -35,000 500  - ด าเนินการแล้วเสร็จ 
โดยไม่ใช้งบประมาณ

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อใหค้วามรู้กับประชาชนและได้มี
โอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ปญัหาของชุมชน
 2. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและประสาน
ความร่วมมือระหวา่งชุมชนกับเทศบาล
 3. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งใหก้ับชุมชน
 ผลการด าเนินงาน
ครัง้ที่ 1 ในวนัที่ 21 สิงหาคม 2562
-ความพงึพอใจด้านการบริหารจัดการ อยู่
ในระดับมาก
-ความพงึพอใจด้านการจัดกิจกรรมและ
การใหบ้ริการ อยู่ในระดับมาก
ความพงึพอใจโดยรวมในคร้ังที่ 1 คิดเปน็
ร้อยละ 88.08 อยู่ในระดับมาก 
ครัง้ที่ 2 ในวนัที่ 28 สิงหาคม  2562
-ความพงึพอใจด้านการบริหารจัดการ อยู่
ในระดับมาก
-ความพงึพอใจด้านการจัดกิจกรรมและ
การใหบ้ริการ อยู่ในระดับมาก
ความพงึพอใจโดยรวมในคร้ังที่ 2 คิดเปน็
ร้อยละ 88.38 อยู่ในระดับมาก 
คร้ังที่ 3 ในวนัที่ 30 สิงหาคม  2562 
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธบิาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - ความพงึพอใจด้านการบริหารจัดการ อยู่
ในระดับมาก
-ความพงึพอใจด้านการจัดกิจกรรมและ
การใหบ้ริการ อยู่ในระดับมาก
ความพงึพอใจโดยรวมในคร้ังที่ 3 คิดเปน็
ร้อยละ 88.98 อยู่ในระดับมาก 
 การด าเนินกิจกรรมสามารถใหบ้ริการ
ด้านต่างๆ ใหแ้ก่คนในชุมชนได้ ดังนี้
  - การบริการด้านสุขภาพของกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
 - ความพงึพอใจด้านการจัดกิจกรรมและ
การใหบ้ริการ อยู่ในระดับมาก
ความพงึพอใจโดยรวมในคร้ังที่ 2 คิดเปน็
ร้อยละ 88.38 อยู่ในระดับมาก 
ครัง้ที่ 3 ในวนัที่ 30 สิงหาคม 2562ความ
พงึพอใจด้านการบริหารจัดการ อยู่ใน
ระดับมาก
 ความพงึพอใจด้านการจัดกิจกรรมและ
การใหบ้ริการ อยู่ในระดับมาก
ความพงึพอใจโดยรวมในคร้ังที่ 3 คิดเปน็
ร้อยละ 88.98 อยู่ในระดับมาก
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธบิาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 การด าเนินกิจกรรม สามารถใหบ้ริการ
ด้านต่างๆ ใหแ้ก่คนในชุมชนได้ ดังนี้
 การบริการด้านสุขภาพของกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
 - ประเมินกิจวตัรประจ าวนัคัดกรอง
โรคหวัใจ
 - บริการซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟา้ซ่อ
,จักรยานยนต์ จาก วทิยาลัยเทคโนโลยี
ภาคใต้ (เอส.เทค)
 - บริการจัดผม ชาย-หญิง จาก โรงเรียน
เสริมสวยพไิลพร 
 - จัดเก็บภาษเีคล่ือนที่ จาก กองคลัง
 - บริการฉีดวคัซีนปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้
 -  กิจกรรมหอ้งสมุดเคล่ือนที่ 
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการโอน

ด้วย เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้
1 โครงการจ้างเหมาเอกชน

บนัทกึข้อมูล
โปรแกรมระบบบญัชี
คอมพวิเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น (e-laas)

กองคลัง
ทม.ทุ่งสง

648,000 -              -               639,000  - ด าเนินการบนัทกึข้อมูลโปรแกรม
ระบบบญัชีคอมพวิเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น (e-laas) 
ด าเนินการเปน็ระยะเวลา 1 ป ีต้ังแต่
วนัที่ 1 ตุลาคม 2561 - วนัที่ 30 
กันยายน 2562 
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อน าข้อมูลในระบบบญัชี
คอมพวิเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น (e-laas) ได้ถูกต้องเปน็ปจัจุบนั
 2. เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการน า
ข้อมูลมาใช้ด้านการวางแผนและบริหาร
งบประมาณ
ผลการด าเนินงาน
เทศบาลเมืองทุ่งสง มีฐานข้อมูลถูกต้อง 
สามารถใช้งานบนระบบได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2562
ยุทธศาสตร์ที ่4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการทีดี่โดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปล่ียนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ
กลยุทธ์ที ่5 เพิม่ประสิทธิภาพและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลให้ครบถ้วน ทัว่ถึง และเป็นธรรม
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการโอน

ด้วย เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้
2 โครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อ

ปฏบิติังาน
ในการจัดเก็บรายได้

งานผลประโยชน์
กองคลัง ทม.ทุ่งสง

552,000 8,100-           543,900         444,000 วัตถุประสงค์
 1. เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการจัดเก็บ
ภาษา
ผลการด าเนินงาน 
- เทศบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น
 - .เทศบาลลดภาระค่าใช้จ่ายด้าน
บริหารงานบคุคล
 - เทศบาลสามารถจัดค่าจัดเก็บค่าเช่า
แผงขายของในตลาดสด ค่ารักษาความ
สะอาด และค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้
ครบถ้วน
 - เทศบาลสามารถน าไปวางแผนพฒันา
เพื่อบริหารทอ้งถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

3 โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภยัสถานที่
ราชการ สถานีขนส่งย่อย
เทศบาลเมืองทุ่งสง

กองคลัง 324,000  -  - 324,000 วัตถุประสงค์
 1. เพื่อจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความ
ปลอดภยัยสถานที่ราชการ สถานีขนส่ง
ย่อยเทศบาลเมืองทุ่งสง
ผลการด าเนินงาน
สถานีขนส่งย่อยเทศบาลเมืองทุ่งสง 
รวมทั้งทรัพย์สินได้รับการดูแลเพื่อไม่ให้
เกิดเหตุ อีกทั้งประชาชนที่ใช้บริการ
ความปลอดภยัและความประทบัใจ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

304



ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการโอน

ด้วย เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้
4 โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่

รักษาความสะอาดบริเวณ
สถานีขนส่งย่อยเทศบาลเมือง
ทุ่งสง

กองคลัง 216,000 2,100 213,900 194,060 วัตถุประสงค์
 1. เพื่อดูแลรักษาความสะอาดภายใน
และรอบๆบริเวณสถานีขนส่งย่อย
ผลการด าเนินงาน
สถานีขนส่งย่อย สะอาดถูกสุขลักษณะ 
ผู้ใช้บริการได้รับความประทบัใจในการ
ใช้บริการ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

5 โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
บริการข้อมูลแผนที่ภาษแีละ
ทะเบยีนทรัพย์สิน

กองคลัง 108,000 10,000 98,000 97,030 วัตถุประสงค์
1. เพื่อใหบ้ริการข้อมูลแผนที่และ
ทรัพย์สินแก่ประชาชน
2. เพื่อประชาสัมพนัธส์ร้างควมเข้าใจ
ด้านการบริการข้อมูลแผนที่ภาษแีละ
ทะเบยีนทรัพย์สินของเทศบาลผลการ
ด าเนินงาน
สามารถใหบ้ริการงานแผนที่ภาษไีด้
อย่างถูกต้องตามระเบยีบฯ และ
ผู้ใช้บริการเกิดความพงึพอใจ

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการโอน

ด้วย เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้
6 โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่

บนัทกึข้อมูลโปรแกรมแผนที่
ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน 
(LTAX 3000)

ฝ่ายแผนที่ภาษฯีกอง
คลัง

108,000  -  - 108,000 วัตถุประสงค์
1. เพื่อบนัทกึข้อมูลโปรแกรมแผนที่
ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน (LTAX 
3000)
2. เพื่อใช้ฐานข้อมูลโปรแกรมแผนที่
ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สินไปใช้เปน็
ข้อมูลในการจัดเก็บภาษี
ผลการด าเนินงาน
สามารถบนัทกึข้อมูลโปรแกรมแผนที่
ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน(LTAX 
3000) แล้วเสร็จและสามารถน าไปใช้
เปน็ข้อมูลในการจัดเก็บภาษต่ีอไป

ด าเนินการแล้วเสร็จ

7 โครงการบริหารจัดการศูนย์
ปฏบิติัการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
อ าเภอทุ่งสง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562

อบต.นาหลวงเสน 20,000  -  - 20,000 วัตถุประสงค์
1. เพื่อบริหารจัดการศูนย์ปฏบิติัการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ผลการด าเนินงาน
อุดหนุนเงินอบต.นาหลวงเสนเพื่อด าเนิน
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏบิติัการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น อ าเภอทุ่ง
สง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯได้
1 โครงการจัดงานวนัเทศบาล ส านักปลัดฯ 35,000                8,000 27,000            26,980       วัตถุประสงค์

1. เพื่อใหพ้นักงานเทศบาล พนักงานครู 
 พนักงานจ้างทกุประเภท ได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของการปกครองรูปแบบ
เทศบาลตลอดจนใหบ้คุลากรต่างๆ ได้
มองเหน็ความส าคัญของการบริการ 
การอ านวยความสะดวก สร้างความเปน็
ธรรม ความเสมอภาคใหก้ับประชาชน
ที่มาใช้บริการของเทศบาล 
2. เพื่อท าใหบ้คุลากรของเทศบาล  มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน 
มีความรัก ความผูกพนั ความสามัคคี 
ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดผลดีต่อการปฏบิติั
ราชการใหม้ากยิ่งขึ้น
ผลการด าเนินงาน
ด าเนินการกิจกรรม ในวนัที่ 24 เมษายน
 2562
ความพงึพอใจในการจัดท าโครงการฯ   
คิดเปน็ร้อยละ 86.40 อยู่ในระดับมาก

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2562
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการทีดี่โดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปล่ียนแปลง
สู่เทศบาลอัจฉริยะ

กลยุทธ์ที ่6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  
โอนเพ่ิมให้ระบุเหตุผลในการ

โอนด้วย  เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาลฯได้
2 โครงการการด าเนนิการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาเทศบาลและ
ผู้บริหารเทศบาล

ส านกัปลัดฯ 1,500,000           1,499,500 500                   - วัตถุประสงค์
 1. เพื่อด าเนนิการเลือกต้ังใหม้สีมาชิกสภา
เทศบาลและผู้บริหารเทศบาล
 2. เพื่อส่งเสริมและสนบัสนนุใหป้ระชาชน
เข้ามามส่ีวนร่วมในการปกครองตนเองตาม
ระบบประชาธิปไตย

ไมไ่ด้ด าเนนิการ เนื่อจากไมม่ี
การเลือกต้ังมสีมาชิกสภา
เทศบาลและผู้บริหารเทศบาล
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

3 กองวชิาการฯ
ฝ่ายแผนงานฯ

200,000          105,704  - ด าเนินการจัดประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ด าเนินการแล้วเสร็จ

      15,577 1. ครัง้ที่ 1/2562  เมื่อวันที่  5 
พฤศจิกายน 2561 ณ หอ้งประชุม
เทศบาลเมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
 -  โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง มี
จุดมุ่งหมายเพื่อใหป้ระชาคมเมืองทุ่งสง  
คัดเลือกผู้แทนประชาคมเปน็คณะกรรมการ
  จ านวน  3  คณะ  ดังนี้
     1. คณะกรรมการพฒันาเทศบาลเมือง
ทุ่งสง  จ านวนไม่น้อยกวา่สามคนแต่ไม่เกิน
หกคน
     2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสง  จ านวน
สามคน
    3. คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสง  
จ านวน 2 คน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

จากเปา้หมาย 452 คน คิดเปน็ 29.20% 
มากกวา่ 20% แต่น้อยกวา่ 60% เนื่องจาก
มีความจ าเปน็เร่งด่วน

ผลการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2562
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการทีดี่โดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปล่ียนแปลง
สู่เทศบาลอัจฉริยะ

กลยุทธ์ที ่6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

โครงการประชุมประชาคม
เมืองทุ่งสง
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

เพื่อด าเนินการคัดเลือกผู้แทนประชาคม
เปน็คณะกรรมการ  จ านวน 3 คณะ จึง
ด าเนินการประชุม
- ประชาคมเมืองทุ่งสง ได้มีมติ คัดเลือก
ผู้แทนประชาคมเปน็คณะกรรมการพฒันา
เทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน 6 คน
1. นายปรารถนา แสงมณี      
2. นายสุจินต์ สมทรง 
3 .นางวนัเพญ็ จันทร์ทพิย์     
4. ร.ต.ท.ไวยวฒิุ จันทร์ส้ม
5. นางสาวขนิษฏา นาคฤทธิ ์ 
 6. นางปราณี พนัธุเ์ลิศ
- ประชาคมเมืองทุ่งสง ได้มีมติ ผู้ได้รับการ
คัดเลือกเปน็คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสง เมือง
ทุ่งสง จ านวน 3 คน
 1. นางเสาวภา อินทรสุวรรณ
 2. นางนพมาศ บญุแก้ว
 3. นายจ าเริญ ขุนเพช็ร
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - ประชาคมเมืองทุ่งสง ได้มีมติ คัดเลือก
เปน็คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสง  จ านวน 2 
คน
      1. นายไพวฒิุ ดวงทอง
      2. นายเกียรติศักด์ิ เกษมส าราญ
 - ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
 - ภาพรวม ค่าเฉล่ีย เทา่กับ 4.64 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยสามารถเรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อยได้ดังนี้    1. ภาพรวมความ
พงึพอใจของการบริหารจัดการและสถานที่
 ค่าเฉล่ีย เทา่กับ 4.72 อยู่ในระดับมากที่สุด
2. ความคิดเหน็ด้านเนื้อหาวชิาการของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ค่าเฉล่ีย เทา่กับ 4.56 
อยู่ในระดับมากที่สุด
ความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการฯ 
ในครัง้น้ี คิดเปน็รอ้ยละ 92.76
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

        6,900 ด าเนินการแล้วเสรจ็2. ครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2561 ณ หอ้งประชุม
เทศบาลเมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
  - โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง มี
จุดมุ่งหมายเพื่อพจิารณาร่างแผนพฒันา
เทศบาล  (พ.ศ.2561-2564)  เทศบาล
เมืองทุ่งสง  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบบัที่ 
8/2562  จากประชาชนทกุภาคส่วน  
รับทราบปญัหา  ความต้องการ  ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพฒันาทอ้งถิ่นน าไปสู่การตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและพฒันา
ทอ้งถิ่นต่อไป
ผลการด าเนินการ
  - มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม จ านวน 
127 คน จากเปา้หมาย 452 คน คิดเปน็ 
28.10% มากกวา่ 20% แต่น้อยกวา่ 60% 
เนื่องจากมีความจ าเปน็เร่งด่วนจึง
ด าเนินการประชุม
 - ประชาคมเมืองทุ่งสง พจิารณาและให้
ความเหน็ชอบต่อร่างแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ.2561 - 2564)เทศบาลเมืองทุ่งสง 
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบบัที่ 8/2562 
และเทศบาลน าโครงการมาบรรจุไวใ้น
แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.I12ศ.
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
 - ภาพรวม ค่าเฉล่ีย เทา่กับ 4.30 อยู่ใน
ระดับมาก โดยสามารถเรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อยได้ดังนี้    
1. ภาพรวมความพงึพอใจของการบริหาร
จัดการและสถานที่ ค่าเฉล่ีย เทา่กับ 4.38 
อยู่ในระดับมาก
2. ความคิดเหน็ด้านเนื้อหาวชิาการ
ของผู้เข้ารว่มโครงการฯ ค่าเฉลี่ย เทา่กับ 
4.22 อยู่ในระดับมาก
ความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการฯ 
ในครัง้น้ี คิดเปน็รอ้ยละ 86.00
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

      16,227 ด าเนินการแล้วเสรจ็3. ครัง้ที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 11 มกราคม  
2562  ณ หอ้งประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
  - โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง มี
จุดมุ่งหมายเพื่อพจิารณาร่างแผนพฒันา
เทศบาล  (พ.ศ.2561-2564)  เทศบาล
เมืองทุ่งสง  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบบัที่ 
9/2562  จากประชาชนทกุภาคส่วน  
รับทราบปญัหา  ความต้องการ  ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพฒันาทอ้งถิ่นน าไปสู่การตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและพฒันา
ทอ้งถิ่นต่อไป
ผลการด าเนินการ
  - มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม จ านวน 
159 คน จากเปา้หมาย 452 คน คิดเปน็ 
35.18% มากกวา่ 20% แต่น้อยกวา่ 60% 
เนื่องจากมีความจ าเปน็เร่งด่วนจึง
ด าเนินการประชุม
 - ประชาคมเมืองทุ่งสง พจิารณาและให้
ความเหน็ชอบต่อร่างแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ.2561 - 2564)เทศบาลเมืองทุ่งสง 
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบบัที่ 9/2562 
และเทศบาลน าโครงการมาบรรจุไวใ้น
แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) 
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 - ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
 - ภาพรวม ค่าเฉล่ีย เทา่กับ 4.27 อยู่ใน
ระดับมาก โดยสามารถเรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อยได้ดังนี้    
1. ภาพรวมความพงึพอใจของการบริหาร
จัดการและสถานที่ ค่าเฉล่ีย เทา่กับ 4.31 
อยู่ในระดับมาก
2. ความคิดเหน็ด้านเนื้อหาวชิาการของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ค่าเฉล่ีย เทา่กับ 4.22 
อยู่ในระดับมาก
ความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการฯ 
ในครัง้น้ี คิดเปน็รอ้ยละ 85.33
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

        9,000 ด าเนินการแล้วเสรจ็4. ครัง้ที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม  
2562  ณ หอ้งประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
  - โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง มี
จุดมุ่งหมายเพื่อพจิารณาร่างแผนพฒันา
เทศบาล  (พ.ศ.2561-2564)  เทศบาล
เมืองทุ่งสง  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบบัที่ 
10/2562  จากประชาชนทกุภาคส่วน  
รับทราบปญัหา  ความต้องการ  ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพฒันาทอ้งถิ่นน าไปสู่การตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและพฒันา
ทอ้งถิ่นต่อไป
ผลการด าเนินการ
  - มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม จ านวน 
140 คน จากเปา้หมาย 452 คน คิดเปน็ 
31.00% มากกวา่ 20% แต่น้อยกวา่ 60% 
เนื่องจากมีความจ าเปน็เร่งด่วนจึง
ด าเนินการประชุม
 -ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
 - ภาพรวม ค่าเฉล่ีย เทา่กับ 4.39 อยู่ใน
ระดับมาก โดยสามารถเรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อยได้ดังนี้
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

1. ภาพรวมความพงึพอใจของการบริหาร
จัดการและสถานที่ ค่าเฉล่ีย เทา่กับ 4.39 
อยู่ในระดับมาก
2. ความคิดเหน็ด้านเนื้อหาวชิาการของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ค่าเฉล่ีย เทา่กับ 4.38 
อยู่ในระดับมาก
ความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการฯ 
ในครัง้น้ี คิดเปน็รอ้ยละ 87.68

      45,250 5. ครัง้ที่ 5/2562  เมื่อวันที่  27 มิถุนายน
 2562 ณ หอ้งประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อใหค้วามรู้เกี่ยวกับการจัดท า
แผนพฒันาทอ้งถิ่น ภายใต้ระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2548
 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบบัที่ 3 พ.ศ.2561 แก่
ประชาคมเมืองทุ่งสง โดยอาจารย์เจษฎา 
สมาธ ิเปน็วทิยากรในคร้ังนี้
  2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพฒันา
เทศบาลและทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมืองทุ่งสง 
ใหส้อดคล้องกับแผนฯ จังหวดั กลุ่มจังหวดั
 และจัดล าดับโครงการความส าคัญของ
โครงการ จากประชาชนทกุภาคส่วน 
รับทราบปญัหาความต้องการ และน าไปสู่ 

ด าเนินการแล้วเสรจ็
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

ของประชาชนและพฒันาทอ้งถิ่นต่อไป
 โดยมีเปา้หมาย  จัดประชุมประชาคม
เมืองทุ่งสง  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม จาก
ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม จ านวน 
506 คน   
ผลการด าเนินการ
 ตามที่กองวชิาการและแผนงาน ได้ด าเนิน
โครงการจัดประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง 
คร้ังที่ 5/2562 เมื่อวนัที่  27  มิถุนายน  
2562  ณ หอ้งประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง 
อ าเภอทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช   
สรุปผลการด าเนินโครงการ ดังนี้
 ยอดคงเหลือ 107,046 บาท (หนึ่งแสน
เจ็ดพนัส่ีสิบหกบาทถ้วน)
2. ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม  จ านวน 187
 คน  จากเปา้หมาย 506 คน คิดเปน็ 
36.96% มากกวา่ 20% แต่น้อยกวา่ 60% 
เนื่องจากมีความจ าเปน็เร่งด่วนจึง
ด าเนินการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง 
เพื่อทบทวนและจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) และเทศบาลน า
โครงการมาบรรจุไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565)
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

      12,750  6. ครั้งที่ 6/2562  เมื่อวันที่  25 กันยายน 
2562 ณ หอ้งประชมุเทศบาลเมอืงทุ่งสง
วัตถุประสงค์
       1.  เพื่อพจิารณาร่างแผนพฒันาทอ้งถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมอืงทุ่งสง เพิ่มเติม/
เปล่ียนแปลง  ฉบบัที่ 1/2562  จากประชาชน
ทกุภาคส่วน  รับทราบปญัหา  ความต้องการ  
ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่นน าไปสู่การตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและพฒันาทอ้งถิ่น
ต่อไป
 โดยมเีปา้หมาย  จัดประชุมประชาคมเมอืงทุ่ง
สง  เพื่อส่งเสริมการมส่ีวนร่วม จากภาครัฐ 
เอกชนและประชาสังคม จ านวน 506 คน  
ผลการด าเนนิการ
     ตามที่กองวิชาการและแผนงาน ได้ด าเนนิ
โครงการจัดประชุมประชาคมเมอืงทุ่งสง คร้ังที่ 
6/2562 เมื่อวันที่  25  กนัยายน  2562  ณ 
หอ้งประชุมเทศบาลเมอืงทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช   สรุปผลการด าเนนิ
โครงการ ดังนี้
1. ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม  จ านวน 132 คน
  จากเปา้หมาย 506 คน คิดเปน็ 26.09%
มากกว่า 20% แต่นอ้ยกว่า 60% เนื่องจากมี
ความจ าเปน็เร่งด่วนจึงด าเนนิการประชุม
ประชาคมเมอืงทุ่งสง เพื่อพจิารณาร่าง

ด าเนินการแล้วเสรจ็
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 และเทศบาลน าโครงการมาบรรจุไวใ้น
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลเมืองทุ่งสง เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง 
ฉบบัที่ 1/2562  โดยมีโครงการที่บรรจุไว้
จ านวน  11 โครงการ  ครุภณัฑ์ 23 รายการ
- ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
จากการประเมินความพงึพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเหน็ในภาพรวม
 ค่าเฉล่ีย เทา่กับ 4.31 อยู่ในระดับมาก 
โดยสามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย
ได้ดังนี้    
-   ภาพรวมความพงึพอใจของการบริหาร
จัดการและสถานที่ ค่าเฉล่ีย เทา่กับ 4.40 
อยู่ในระดับมาก
-   ความคิดเหน็ด้านเนื้อหาวชิาการของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ค่าเฉล่ียเทา่กับ 4.35 
อยู่ในระดับมาก
 ความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการฯ 
ในครัง้น้ี คิดเปน็รอ้ยละ 87.60 อยู่ใน
ระดับมาก
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

4 โครงการประชุมประชาคม
ชุมชน

งานพฒันาชุมชน 
กองสวสัดิการสังคม

150,000  -90,000        60,000 34,825 วัตถุประสงค์
 - เพื่อจัดประชุมประชาคมชุมชนรับฟงั
ปญัหาความต้องการ
 - เพื่อน าข้อมูลมาจัดท าแผนชุมชน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

5 โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. งานพฒันาชุมชน 
กองสวสัดิการสังคม

5,000          -  -  - วัตถุประสงค์
 - เพื่อจัดเก็บ จปฐ บนัทกึข้อมูลพื้นฐาน
 - เพื่อบนัทกึข้อมูลใหค้รบถ้วนและน าไปใช้
ประโยชน์ส าหรับการวางแผน
ผลการด าเนินงาน
 - มีการจัดเก็บข้อมูลที่เปน็ปจัจุบนัในแต่ละ
ชุมชน จ านวน 4,777 ครัวเรือน
 - มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและสมบรูณ์ใน
การน าไปใช้ประโยชน์
 - หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน 
ประชาชน มีข้อมูลในการวางแผนแก้ไข
ปญัหาและพฒันาคุณภาพชีวติใหดี้ยิ่งขึ้น

ด าเนินการแล้วเสร็จ
*ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

6 โครงการเยาวชนดีเก่ง 
ชุมชนเข้มแข็ง สังคมยั่งยืน

กองสวสัดิการฯ  -  +35,000 35,000       35,000       ด าเนินการจัดโครงการฯ ดังนี้
 -ช่วงที1่ ต้ังแต่3 พ.ย. 2561 -2ก.พ.2562
 -ช่วงที2่ ต้ังแต่1 มิ.ย.2562 – 7 ก.ย.2562
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพฒันาเยาวชนใหม้ีศักยภาพทางวชิา
การโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ รวมถึงมีวฒิุ
ภาวะทางอารมณ์ที่ดี มีความเปน็ผู้น าพร้อม
เปน็ส่วนหนึ่งในการร่วมพฒันาทอ้งถิ่นอย่าง
ยั่งยืน
2. เพื่อส่งเสริมการพฒันาทอ้งถิ่นโดยอาศัย
พลังการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วน
ผลการด าเนินงาน
ชุมชนเขาปรีดีมีกลุ่มเยาวชนแกนน าที่มี
ศักยภาพ มีความสามารถด้านวชิาการ สอด
รับกับความต้องการการพฒันาทอ้งถิ่นใน
อนาคต

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 
ฯได้

1 โครงการจ้างเหมาบริการ
ยามรักษาการณ์

กองช่างสุขาภบิาล 777,600  -  - 777,600  - มียามรักษาการณ์ ดูแลในพื้นที่สถานที่
ราชการอย่างเพยีงพอและมีการดูแลรักษา
ทรัพย์สินของทางราชการในพื้นที่ปฏบิติังาน
ตลอด 24 ชั่วโมง

ด าเนินการแล้วเสร็จ

2 โครงการจ้างเหมาบริการ
เอกชน (รายบคุคล)ยาม
รักษาการณ์

งานสวตัวแพทย์
กองสาธารรสุขฯ

194,060  -  - 194,060 ด าเนินกิจกรรมงานสัตวแพทย์ 
วัตถุประสงค์
1.เพื่อใหเ้ปน็การดูแลความเรียบร้อย  
รักษาความปลอดภยัในสถานที่ราชการ
2.  เพื่อเปน็การเฝ้าระวงัปอ้งกัน การสูญหาย
ของทรัพย์สินทางราชการ  อาคารถานที่
เคร่ืองมือ   เคร่ืองจักรกลและอื่นๆ
3. เพื่อใหผู้้ดูแลรับผิดชอบต่อทรัพย์สิน
ของราชการ   ตลอด 24 ชั่วโมง
 ผลการด าเนินกิจกรรม 
1.  มียามรักษาการณ์ในพื้นที่โรงฆ่าสัตว์
ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อดูแลความปลอดภยั
2.  มีการปอ้งกันการสูญหายทรัพย์สิน
ของราชการ  ไม่มีเหตุการณ์ทรัพย์สินสูญหาย

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลการติดตามและประเมินผลด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2562
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การพัฒนาสังคมการเรียนรู้และภูมิปัญญา เพือ่การอยู่ดี มีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการบริหารจัดการองคืกรภายใต้ระบบธรรมภิบาล

กลยุทธ์ที ่7 ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และสถานทีป่ฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ที ่4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการทีดี่โดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปล่ียนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิม
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ือ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล 
ฯได้

3. มีความเปน็ระเบยีบเรียบร้อยใน
สถานที่ราชการ ไม่มีเหตุการณ์ทรัพย์สินสูญ
หาย3 โครงการการด าเนินงาน

เพิ่มประสิทธภิาพงานกอง
ช่าง

กองช่าง 2,840,400    + 600,000 3,440,400   3,355,440   วัตถุประสงค์
 1. เพื่อด าเนินงานเพิ่มประสิทธภิาพงานกอง
ช่าง

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ยุทธศาสตร์

จ านวน/โครงการตาม
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลเมืองทุ่งสง

จ านวนโครงการตาม
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลเมืองทุ่งสง 

ที่น ามาท าแผนด าเนินงาน
และแผนด าเนินงานเพ่ิมเติม

สัดส่วนของโครงการตาม
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลเมืองทุ่งสง

ที่น ามาท าแผนด าเนินงานและ
แผนด าเนินงานเพ่ิมเติม 

คิดเปน็รอ้ยละ

จ านวน/โครงการตาม
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลเมืองทุ่งสง
ที่ด าเนินการเสรจ็

สัดส่วนของโครงการตาม
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลเมืองทุ่งสง 
ที่ด าเนินการเสรจ็ 

คิดเปน็รอ้ยละ

ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาการศึกษา  ศาสนา
  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา
แบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่
เหนือกว่า

123 72 58.54 71 57.73

ยุทธศาสตร์ที ่ 2  ร่วมกันจัดวางผังเมือง
พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม
 ป้องกันน้้าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 140 39 27.86 33 23.58

ยุทธศาสตร์ที ่3  ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมสู่คุณภาพชีวิตทีดี่กว่า 69 26 37.69 21 30.44

ยุทธศาสตร์ที ่4  ปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กร
ชุมชนสู่การบริหารจัดการทีดี่โดยทุกภาคี
มีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความ
เปล่ียนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ

73 33 45.21 30 41.10

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี 2562
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

ตารางที ่1  ตารางแสดงการน าโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมอืงทุง่สง ไปด าเนินการจริง ในปีงบประมาณ 2562

   5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
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รวม 405 170 41.98 155 38.28
จากตารางที่ 1   อภิปรายผลการน้าแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองทุ่งสง ไปด้าเนินการจริง
                   โครงการที่ได้บรรจุไวใ้นแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองทุ่งสง ซ่ึงในปีงบประมาณ 2562  มีจ้านวนรวมทั้งส้ิน 405 โครงการ เทศบาลได้ด้าเนินการน้า
โครงการตามแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองทุ่งสง มาจัดท้าแผนด้าเนินงานและแผนด้าเนินงานเพิ่มเติมประจ้าปี 2562 จ้านวน 170 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 41.98 
และสามารถด้าเนินการให้แล้วเสร็จ ทันภายในปีงบประมาณ 2562 มีจ้านวนรวมทั้งส้ิน 155 โครงการ สัดส่วนของโครงการตามแผนพฒันาท้องถิน่ 
(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองทุ่งสง  ที่ด้าเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 38.28
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ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงาน 

แบบประเมินผลแผนฯ 

(Input) 

แบบที่ 1 

การประเมินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

แบบติดตามแผนฯ 

(Process) 

แบบที่ 2 

แบบติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบประเมินผลแผนฯ 

(Output) 

แบบที่ 3/1 

แบบประเมินการ
ด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

แบบที่ 3/2 

แบบประเมินความพอใจต่อผล
การด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ภาพรวม 

1.แบบสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
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จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน

ยทุธศาสตรท์ี ่1 พฒันาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวฒันธรรม และการกฬีาแบบบรูณาการสู่

คุณภาพมาตรฐานทีเ่หนอืกวา่
71 98.61 0 0.00 1 1.39 72 100.00 72

ยทุธศาสตรท์ี ่ 2  ร่วมกนัจดัวางผังเมอืงพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ปอ้งกนัน้า้ทว่ม สู่เมอืง

นา่อยูอ่ยา่งยัง่ยนื
31 79.48 4 10.26 4 10.26 39 100.00 39

ยทุธศาสตรท์ี ่3  ร่วมกนัพฒันาเศรษฐกจิและสังคมสู่คุณภาพชวีติทีดี่กวา่ 21 80.77 0 0.00 5 19.23 26 100.00 26

ยทุธศาสตรท์ี ่4  ปรับปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองค์กรเทศบาลและองค์กรชมุชนสู่การบริหาร

จดัการทีดี่โดยทกุภาคีมส่ีวนร่วมแบบบรูณาการรองรับความเปล่ียนแปลงสู่เทศบาลอจัฉริยะ
31 93.94 2 6.06 0 0.00 33 100.00 33

รวม 154 90.59 6 3.53 10 5.88 170 100.00 170

         จากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562  เทศบาลเมืองทุง่สงสามารถด าเนินงานส าเร็จไดต้ามแผนด าเนินงานแลว้เสร็จ  คิดเป็นร้อยละ 90.94 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ร้อยละ 3.53 และยงัไม่ไดด้ าเนินการร้อยละ 5.88

จ านวนโครงการทัง้หมด

ตามแผนด าเนินงาน

 -  จ้านวนโครงการทีด้่าเนินการแล้วเสร็จ จ้านวน 154 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.59

 -  จ้านวนโครงการทีอ่ยูร่ะหว่างด้าเนินการ จ้านวน 6  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.53

 -  จ้านวนโครงการทีย่งัไมด้่าเนินการ 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.88 ปรากฎผลการด้าเนินงาน ดังนี้

    จ้านวนโครงการทัง้หมดทีร่ายงาน 170 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

1.  ยทุธศาสตร์ที ่1 ม ีจ้านวนโครงการตามแผนด้าเนินงาน ประจ้าปี 2562  ทัง้หมด 72 โครงการ และในแผนด้าเนินงาน ประจ้าปี พ.ศ. 2562 (เพิม่เติมฉบับที ่1) จ้านวน 2 โครงการ และแผนด้าเนินงาน ประจ้าปี พ.ศ. 2562 (เพิม่เติมฉบับที ่2) 1 โครงการ รวม 72 โครงการเทศบาลเทศบาลสามารถด้าเนินการ

แล้วเสร็จ  จ้านวน 71 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 98.61 จ้านวนโครงการทีอ่ยูร่ะหว่างด้าเนินการ 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0  โครงการทีย่งัไมด้่าเนินการ จ้านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.39

2.  ยทุธศาสตร์ที ่2 ม ีจ้านวนโครงการตามแผนด้าเนินงาน ประจ้าปี 2562 ทัง้หมด 28 โครงการ และในแผนด้าเนินงาน ประจ้าปี พ.ศ. 2562 (เพิม่เติมฉบับที ่1) 11 โครงการ รวม 39 โครงการเทศบาลสามารถด้าเนินการ แล้วเสร็จ จ้านวน 31 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 79.84 จ้านวนโครงการ

ทีอ่ยูร่ะหว่างด้าเนินการ จ้านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.26  โครงการทีย่งัไมด้่าเนินการ จ้านวน 4 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 10.26

3. ยทุธศาสตร์ที ่3 มจี้านวนโครงการตามแผนด้าเนินงาน ประจ้าปี 2562 ทัง้หมด 26 โครงการ เทศบาลสามารถด้าเนินการแล้วเสร็จ จ้านวน  21 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 80.77  จ้านวนโครงการทีอ่ยูร่ะหว่างด้าเนินการ จ้านวน 0 โครงการ จ้านวนโครงการทีย่งัไมด้่าเนินการ  จ้านวน 5 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 19.23

4. ยทุธศาสตร์ที ่4 มจี้านวนโครงการตามแผนด้าเนินงาน ประจ้าปี 2562 ทัง้หมด 33  โครงการ เทศบาลสามารถด้าเนินการแล้วเสร็จ จ้านวน 31 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 93.94  โครงการทีอ่ยูร่ะหว่างด้าเนินงาน จ้านวน 2 คิดเป็นร้อยละ 6.06 โครงการ โครงการทีย่งัไมด้่าเนินการ จ้านวน 0

 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0

จากตารางที ่2  อภปิรายผลได้ดังนี ้จากการด้าเนินงานโครงการ/กจิกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลเมอืงทุง่สง  ประจ้าปีงบประมาณ 2562 คร้ังที ่1/2562 ซ่ึงเทศบาลได้ต้ังงบประมาณส้าหรับการด้าเนินโครงการ/กจิกรรมต่าง ๆ ภายใต้ยทุธศาสตร์การพัฒนา 4  ยทุธศาสตร์  รวมทัง้ส้ิน 170 โครงการ

 

                         สรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2562 ครัง้ที ่1/2562

ยุทธศาสตร์
จ านวนโครงการทีเ่สร็จ

จ านวนโครงการทีอ่ยูร่ะหว่าง

ด าเนินการ
จ านวนโครงการทีย่ังไม่ด าเนินการ จ านวนโครงการทัง้หมดที่

รายงาน

1.1  ความส าเรจ็การพฒันาทอ้งถิน่ตามยุทธศาสตร ์  
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 เทศบาลเมืองทุ่งสง  ได้จัดบริการสาธารณะเพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การศึกษา เศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น ทั้งนี้มุ่งหวังให้ 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ในส่วนของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นการแปลง แผนไปสู่การปฏิบัติ ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม (Output) ได้ก่อให้เกิดผลกระทบ 
(Impact) ทั้ง 3 ระดับ คือ ระยะสั้น สามารถเห็นผลส าเร็จได้ทันทีเมื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรม แล้วเสร็จ 
ระยะกลางและยาว ต้องใช้เวลาใน การพัฒนาและด าเนินการ  โดยในอนาคตเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ วางแผน
ด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ สามารถสรุปได้ ดังนี้    
 

ด้าน แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1.ด้ า น ก า ร พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า 
ส่งเสริมการกีฬา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อสร้างทุ่งสงเป็น 
“เมืองแห่งการเรียนรู้ 

-ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 
2 (พ.ศ.2552-2561) เพ่ือรองรับการเข้าสู่สังคมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
และไร้พรมแดน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ได้รับการ
พัฒนาทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เกิดความใฝุรู้ รักการอ่าน ใฝุ
ดีและมีคุณธรรม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะและสร้างวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย 
-ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเชียน  โดยพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะด้านภาษาทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ รวม
ตลอดถึงการส่งเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และการกีฬา 
-เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา 
พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก  รีสอร์ทอนุบาลให้ได้มาตรฐาน สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
มีส่วนร่วม โดยมุ่งเน้นโรงเรียนเป็นฐาน(SBMLD) กระจายอ านาจด้านงบประมาณ 
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
การจัดหาทุนการศึกษา และส่งเสริมการด ารงชีวิตของเด็กและเยาวชน ประชาชน
ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง ให้เป็นผู้ที่สามารถแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง
ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
-พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ทั้งในระบบการศึกษา นอกระบบ
การศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย พัฒนาอาคารเก่า รสพ . ของการรถไฟเป็น
ชุมทางประวัติศาสตร์เมืองทุ่งสง(พิพิธภัณฑ์เมืองทุ่งสง) พัฒนาสวนสาธารณะถ้ า
ตลอด และสวนพฤกษาสิรินธรเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติศึกษา และการท่องเที่ยว

2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

2.1  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต   
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ด้าน แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
เชิงนิเวศ สร้างยิมเนเซียมรองรับการพัฒนานักเรียนโรงเรียนกีฬาสู่มืออาชีพ 
-ส่งเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย
เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พัฒนาพฤติกรรมเด็กและเยาวชนให้มีความเลื่อมใส 
ศรัทธา ทะนุบ ารุงศาสนา ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ห่างไกลจาก
ยาเสพติด เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ และเพ่ิมพูนความสัมพันธ์กับชุมชน  
-ส่งเสริมการกีฬาสู่นักกีฬาอาชีพที่หลากหลายประเภทกีฬา และส่งเสริมให้เด็ก
หนึ่งคนเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพหรือเพ่ืออาชีพอย่างน้อยหนึ่งประเภทกีฬา  
-ส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนฝึกฝนเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยขยาย
ผล การเรียนรู้ 

ห นึ่ ง โ ร ง เ รี ย น  ห นึ่ ง ด น ต รี  ห นึ่ ง ศิ ล ป ะ ก า ร แ ส ด ง                     
หนึ่งศิลปหัตถกรรม” 

 

ด้าน แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ    -ส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาให้เมืองทุ่งสง เป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า

ระบบรางของภาคใต้ เพ่ือพัฒนารายได้ของเทศบาลและรองรับการเชื่อมโยง
โครงการพัฒนาของรัฐบาล, โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝุายอินโดนีเซีย–
มาเลเซีย–ไทย ( IMT GT ) และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
-ส่งเสริมและพัฒนาให้เมืองทุ่งสงเป็นศูนย์กลางการจ าหน่ายสินค้าทั่วไป และ
ผลิตภัณฑ์ สินค้า OTOP ที่มีคุณภาพมาตรฐานจากชุมชนต่าง ๆ  
-พัฒนาปรับปรุงตลาดสดชั้น ๒  ให้เป็นศูนย์เสื้อผ้าที่มีคุณภาพ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียว  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
-ส่งเสริมให้ภาครัฐ เอกชน จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกิจกรรมอ่ืน     
เพ่ือส่งเสริมการตลาด และสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น 
-ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรชุมชน ให้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชน เพ่ือเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน 
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ด้าน แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ให้อยู่ดีมีสุข อยู่เย็นเป็นสุข อย่าง
ยั่งยืน 

-ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติแก่เทศบาล 
โรงเรียนและชุมชน 
-พัฒนาคุณภาพการบริการ และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการสาธารณสุข ร่วมกับ
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้บริการเชิงรุกร่วมกับกลุ่ม 
ชมรมด้านส่งเสริมสุขภาพ ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐาน รวดเร็ว 
เป็นธรรม และทั่วถึง ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลโดยแพทย์    มีการจัดท า
ระเบียนผู้ปุวยเพ่ือการดูแลอย่างต่อเนื่อง จัดหาเวชภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้
ทางการแพทย์ที่ทันสมัย  
-ส่งเสริมสุขภาพดี วิถีไทย ได้แก่การให้การสนับสนุนการแพทย์แผนไทย และ
การแพทย์ทางเลือก  
-พัฒนาคุณภาพสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ลดปัจจัยเสี่ยง และสร้างเสริมสุขภาพแก่
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัวส่งเสริมสนับสนุนการออกก าลังกายทุกรูปแบบ ให้ทุกชุมชนมีลานกีฬา 
เพ่ือส่งเสริมและดูแลสุขภาพของตนเอง  
-ส่งเสริมกลุ่มผู้สูงอายุ ปราชญ์ชาวบ้าน ในการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองทุ่งสง 
-ส่งเสริมสนับสนุนการออกก าลังกายทุกรูปแบบ ร่วมกับกลุ่ม ชมรมด้านสุขภาพให้
ทุกชุมชนมีลานกีฬา เพ่ือส่งเสริมและดูแลสุขภาพของตนเอง 
-ส่งเสริมและให้ความส าคัญต่อกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความอบอุ่น 
มีความเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลกันทั้งในระดับครัวเรือน และชุมชน 
-ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถขององค์การบริหารชุมชนเมือง ให้
มีการบริหารจัดการที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง และสามารถจัดท าผังและแผนชุมชนได้
อย่างมีคุณภาพ เป็นเครื่องมือน ามาใช้ในการพัฒนาชุมชน และได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากทางเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ 
-“ทุ่งสงเมืองสะอาด” พัฒนาปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลรักษาความ
สะอาด ของถนน ทางเท้า รางรถไฟ พ้ืนที่สาธารณะต่าง ๆ ของเมือง และส่งเสริม
ให้มีการพัฒนาดูแลรักษาความสะอาดของพ้ืนที่อ่ืนของเมืองให้ครอบคลุมทั้งใน
ระดับครัวเรือน ชุมชน และหน่วยงาน โดยชุมชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม จัดตั้ง
ชมรมรีไซเคิล 
-ขยายระบบบ าบัดน้ าเสียให้ครอบคลุมพ้ืนที่เขตเทศบาล 
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ด้าน แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
-พัฒนาและปรับปรุงสวนสาธารณะถ้ าตลอด  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ       
๖ รอบพระชนมพรรษา สวนพฤกษาสิรินธร  เกาะกลางถนนและสวนหย่อมทั่วทั้ง
เมือง 
-พัฒนาปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
โดยติดตั้งระบบทีวีวงจรปิดครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งเมือง เชื่อมโยงสัญญาณกับบุคคล
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลไฟฟูาและแสงสว่างตามถนน ตรอก ซอยและที่
สาธารณะ สนับสนุนให้ความร่วมมือกับสถานีต ารวจจัดให้มียามชุมชน ออกตรวจ
พ้ืนที่จุดเสี่ยง สร้างความมั่นใจและดูแลความปลอดภัยให้คนในชุมชน ลดการเกิด
อาชญากรรมและแหล่งมั่วสุม 
-พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดการ
สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศให้สมดุล ดูแลบ ารุงรักษาปุาไม้ ต้นน้ า แม่น้ าล า
คลอง พ้ืนที่ชุ่มน้ า และระบบโครงข่ายน้ า ประสานงานอย่างบูรณาการในการ
บริหารจัดการโครงข่ายน้ าระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมทุกพ้ืนที่
และทุกประเด็นการพัฒนา ควบคู่กับการวิจัยและน าผลการวิจัยและนวัตกรรม มา
ปรับใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าเพ่ือปูองกัน
และจัดการภัยพิบัติ น้ าท่วม     น้ าแล้ง และน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
-เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งสู่เมืองทุ่งสง          
“เมืองคาร์บอนต่่า”  
 

 
 

ด้าน แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
4 .  ด้ านการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

 -พัฒนารายได้โดยกระบวนการมีส่วนร่วม เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาเมืองทุ่งสง 
-ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการท างาน 
-พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
-พัฒนาปรับปรุงคุณภาพระบบสื่อสาร และเพ่ิมช่องทางการสื่อสาร ให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย รวดเร็ว และทั่วถึง เช่น จัดให้มีอินเตอร์เน็ตไร้สายทั่ว
เมือง ระบบส่งข่าวโดย SMS วิทยุชุมชน เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค และสายด่วนนายกฯ  
-พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการให้บริการ มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย 
ให้มีมาตรฐานการบริการ บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม มีสิทธิเท่าเทียมกัน 
ประชาชนได้รับด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีความพึงพอใจสูงสุด เตรียมการรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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-ปรับปรุงระบบการบริหารงานเทศบาลโดยน าระบบการบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหม่เป็นแนวทางด าเนินงานสู่การปฏิบัติในเทศบาล เช่น ปรับปรุงโครงสร้างการ
บริหารทรัพยากรบุคคลโดยพัฒนาสมรรถนะ และพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร สร้างทัศนคติเชิงบวก และจิตสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรมอย่างสร้างสรรค์ น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการ สร้างระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมา
ใช้บริหารงานเทศบาลและบริหารการพัฒนาเมืองทุ่งสง จัดท าตัวชี้วัดใช้วัดผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ทั้งในระดับบุคคลและองค์กรให้เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์
สูงสุด 
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5. ด้านการวางผังเมืองและผัง
ชุมชน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

 -ส่งแสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม  
- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
- ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
- ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและปูองกันภัยพิบัติ 
 
 

 
2.2 ข้อเสนอแนะ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้เสนอแนะการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองทุ่งสง ไว้ดังนี้ 
 1. บทน าในแผนด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ.2563 ซึ่งท่ีมาของแผนด าเนินงาน ต้องสรุปสถานการณ์          
การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสงด้วย 

2. ให้ปรับคุณภาพและพันธกิจของแผนพัฒนาท้องถิ่น    (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองทุ่งสง  
3. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ในปี 2563 บรรจุไว้กี่โครงการ งบประมาณ

เท่าไรและสามารถน าโครงการมาตั้งงบได้เท่าไร ในปีงบประมาณ 2563 และแต่ละโครงการน ามาปฏิบัติได้
เท่าไรในแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
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