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ส่วนที่ 1 บทนา
1. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง
1. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตามผล (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นระบบกระบวนการที่แตกต่าง
กันมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน แต่กระบวนการทั้ง 2 มีความเกี่ยวข้องกัน และเมื่อนาแนวคิดและหลักการ
ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evoluation) มาประสานใช้กันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้
ผู้ บ ริ ห ารงานท้ อ งถิ่ น พนั ก งานเทศบาล พนั ก งานจ้ า ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น สามารถก ากั บ ดู แ ล ทบทวน
และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่ น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จึงเป็นการติดตามผล
ที่ให้ความสาคัญ ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดาเนินการหรือไม่ได้ดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กาหนดไว้หรือไม่
รวมทั้งงบประมาณในการดาเนินงาน
2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒ นาได้รั บ ปัจ จัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลา
ที่กาหนดไว้หรือไม่อย่างไร
3. ผลการดาเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การดาเนินการตามแผนและโครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดาเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. ความส าคัญของการติ ดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญ ในการทดสอบผลการ
ดาเนิ น งานตามภารกิจ ขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นว่าดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ห รือไม่
ทาให้ทราบและกาหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทาให้ทราบถึงจุดแข็ง
(strengths) จุดอ่อน(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสานัก/ผู้อานวยการกอง บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาทาให้
เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน
บทสรุ ปของความสาคัญก็ คือ ในการไปสู่ การวางแผนการพัฒ นาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดาเนินการและจะต้ องมี
ความสุขุมรอบคอบในการดาเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้าง
ให้จุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดาเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่ งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่ อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้
ดาเนิ นการปรับ ปรุ งให้ดีขึ้นตั้งรั บให้มั่น เพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้ มี
ส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อดาเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อม
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การปรับปรุงและเร่งรีบดาเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
การติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้ เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตาม
เป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง มุ่งค้นหาแผนงานโครงการที่ได้ดาเนินการ
ไปแล้วว่าสิ่งใดควรดาเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดาเนินการตาม
โครงการเพื่อการพัฒ นาท้องถิ่น นั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อบรรลุเป้า หมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงานโครงการเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ ด าเนิ น การเป็ น เพร าะเหตุ ใ ด เกิ ด ปั ญ หาจากเรื่ อ งใด
จะได้กาหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารราชการท้ อ งถิ่ น ของของเทศบาลเมื อ งทุ่ ง สงซึ่ ง จะช่ ว ย

ตอบสนองภารกิจตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กาหนดไว้ สภาพผล
การดาเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กาหนดไว้
3. เพื่ อเป็ น ข้ อ มู ล ส าหรั บ เร่ ง รั ด ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข ข้ อบกพร่ อ งของการด าเนิ น งาน โครงการ
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจาเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองทุ่งสง
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริ หารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด/ผู้บริหารระดับสานัก/กองทุก
ระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องผลักดันให้การดาเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน
หรือสังคมส่วนร่วมมากที่สุด
6. เพื่ อ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ ของปฏิ บั ติ ง านตาม
แผนงาน/โครงการของสานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด ๖ การติดตามและประเมินผล
แผนพั ฒ นา ข้ อ ๑2(๓) ก าหนดให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เสนอผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่น ทราบในที่เปิ ดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริห ารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่ าวและต้องปิดประกาศโดยเปิ ดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย ปีล ะ 1 ครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี
1. การดาเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจานวน 11 คน ประกอบด้วย
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 3 คน
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมคัดเลือก จานวน 2 คน
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จานวน 2 คน
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ต้องดาเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ดังนี้
1. ประชุมเพื่อกาหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) โดยกาหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้ว งเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น
2. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตามกรอบแนวทาง
วิธีการ และห้วงเวลาที่กาหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่งได้จากการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นาท้องถิ่ น
(พ.ศ.2561-2565) ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดาเนินการต่อไป
2. การกาหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ได้ ก าหนดการแบ่ ง ขั้ น ตอนเพื่ อ เป็ น การก าหนดแนวทางและวิ ธี ก ารส าหรั บ การติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
2.1 การกาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒ นาท้องถิ่น จะเริ่ มดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกาหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกาหนดตัวชี้วัด :KPI)
ถ้ากาหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษา
ว่าผู้ ใช้ ผ ล การน าประโยชน์ อย่ างไร เมื่อ ใด ข้อ มูล หลั กๆ ที่ ต้อ งการอะไร ต้อ งการรายงานผลอย่า งไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนาผลที่
ได้มากาหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

4

2.2 วางแผนการติดตามและประเมินผล จะนาวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้ว เขีย นรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วยประเด็น หลั กๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กาหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
2.3 ด าเนิ น การหรื อ ปฏิ บั ติ ต ามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมื อ งทุ่ ง สง
เป็นการดาเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งสิ่งสาคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณ
ได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่าตามที่กาหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กาหนดไว้แต่ละโครงการ
ตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ โดยอาจใช้วิธี การทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จานวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
กาหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีห ลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจ
เขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์
และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓
2.6 รายงานผลคณะกรรมการติด ตามและประเมินผลแผนพั ฒ นาท้อ งถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
2.7 การวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การ การน าเสนอเพื่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขที่ ดี หลั ง จาก
คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นหรือผู้ เกี่ยวข้องหรือผู้ มี
อานาจในสานัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงาน
สรุป ซึ่งอาจกระทาโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น
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๓. การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ งได้จ ากการติด ตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาต่ อผู้ บริ ห ารท้ องถิ่ น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นพร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

ผู้บริหารท้องถิ่น

สภาท้องถิ่น

1 ตุลาคม 2561 –30 กันยายน 2562
ผู้บริหารท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนา
ของ อปท.

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในเทศบาลเมืองทุ่งสงท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้ อ งถิ่ น เสนอผลการติ ด ตามและประเมิ น ผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี

ผู้บริหารท้องถิ่น
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring evaiuation tools for
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้
เพื่อใช้การติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธี การ เป็นต้น
และหรือโดยการสร้างการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)
แบบสั มภาษณ์ (lnterview) แบบสั งเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่ว ไป
อานาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน
แบบสัมภาษณ์ (lnterview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อานาจ
หน้ า ที่ ภารกิ จ ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รวมถึ ง ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ในท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง เกณฑ์ ม าตรฐาน
แบบต่ า งๆที่ ก าหนดขึ้ น หรื อ การน าไปทดลองใช้ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแก้ ว จึ ง น าเครื่ อ งมื อ การติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดาเนินการสารวจและเก็บข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป
1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
กรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลดังนี้
1.1 กาหนดกรอบ (Time & Time Frame) โดยกาหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้กาหนดกรอบแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผลแผน โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจาปี และแผนการดาเนินงาน
เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล โดยติดตามผลการดาเนินงานในระดับโครงการรวบรวมเป็นระดับ
แผนงาน ระดับยุทธศาสตร์และระดับองค์กร และกาหนดกรอบในการติดตามและประเมินผลแผน ดังนี้
1. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมในไตรมาสที่ 1 - 2 ติดตามผลภายในเดือนเมษายน
2. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมในไตรมาสที่ 3 - 4 ติดตามผลภายในเดือนตุลาคม
และสรุปผลการติดตามและประเมินผลประจาปี ภายในเดือนธันวาคม เพื่อนาเสนอผู้บริหารเทศบาลเมือง
ทุ่งสงเพื่อให้ผู้บริหารนาเสนอสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล พร้อมทั้ง ประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ผู้บ ริห ารท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
(หรือผลผลิต) ที่ได้กาหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนาไปกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.3 ความเพี ย งพอ (Adequacy) ก าหนดทรั พ ยากรส าหรั บ การด าเนิ น การติ ด ตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนาเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน
1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวั ดจาก
รายการที่ เ ป็ น โครงการในรอบ 5 ปี วั ด ได้ จ ากช่ อ งปี ง บประมาณและที่ ผ่ า นมา โครงการที่ ต่ อ เนื่ อ งจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
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1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับ จริงกับทรัพ ยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จานวน ระยะเวลา เป็นต้น
1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทาให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ
ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น
กาหนดแนวทางการวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อมการติดตามและประเมินผลมีความจาเป็นที่จะต้อ ง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กาหนดระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
2.1 ระเบี ย บในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ระเบี ย บวิ ธี ใ นการติ ด ตามและ
ประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
2) เครื่องมือ
3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ
2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้
2) การสารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจั ดทาไว้แล้ว หรื ออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record)
สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดาเนินการในพื้นที่
จากผู้ มีส่ว นเกี่ยวข้อง เจ้ าหน้าที่ บุ คลากรขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นเป็นข้อมูล ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้
3. กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทาการทดสอบและ
วัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการ
วัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น
การทดสอบและการวัดโครงสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)
โครงการฝึกอบรม (จะใช้ทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

8

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อ งและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไป
การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or
semi – formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดาเนินการ
สัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่าง
ไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน
3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากาลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกาหนดการดาเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิต
ร่ ว มกั บ ประชาชนหรื อตั ว บุ ค คล ชุ มชน มี กิ จกรรมร่ ว มกั น (2) การสั ง เกตแบบไม่มี ส่ ว นร่ ว ม (Non –
participant- observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะ
ทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสารวจเพื่อประเมิ นความคิดเห็ น การรับรู้
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจาเป็ น ความต้องการของประชาชน คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกสารวจ และทิศทางสารวจไว้เป็นหลักฐาน
3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุข องปั ญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรื อแนวทางการพัฒ นา ตลอดจน
เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สาคัญคือ การนาไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่าง
ดาเนิ น โครงการ รองลงมาคื อ น าไปใช้ส าหรั บ วางแผนการจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น (พ.ศ.2561 -2565)
เทศบาลเมืองทุ่งสงในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้
1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) เทศบาลเมืองทุ่งสง และการดาเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทาให้วิธีการปฏิบัติดาเนินการไปแนวทาง
เดียวกัน
2. ได้ ท ราบถึ ง ข้ อ ดี ข้ อ เสี ย ข้ อ บกพร่ อ งต่ า ง ๆ ตลอดจนปั จ จั ย ที่ ท าให้ แ ผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองทุ่งสงและการดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา สามารถแก้ไข้ได้
ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรั พยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสี ยประโยชน์ ประหยัดเวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียดความต้องการสภาพปัญหา
ต่างๆ ที่จะนาจัดไปทาเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนาเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง
ทาให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ต่าง ๆ
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5. กระตุ้ น ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านและผู้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น การจั ด ท าโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความสานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
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ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล
1.สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
1.1.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นแผนการพัฒนาที่กาหนด
ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
กาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกั บยุทธศาสตร์ชาติ 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 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่ง แวดล้อม ปูองกันน้าท่วม
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
จิตสานึกสาธารณะ มีทักษะชีวิตที่ดี กีฬาเป็นเลิศ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
3.ปรับปรุงและบังคับใช้ผังเมืองรวมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน รณรงค์ส่งเสริมให้คนใน
ชุมชนมีระเบียบวินัย เคารพกฎจราจร ร่วมกันดูแลรักษาที่สาธารณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาด สวยงาม
4.จัดบริการสาธารณูปโภค ไฟฟูา ประปา มีความสะดวกทั่วถึง
5.พัฒนาสุขาภิบาลที่ถูกสุขลักษณะ ปราศจากมลพิษจากขยะ ฝุุนควันและน้าเสีย
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6.ส่งเสริมสนับสนุนการนาพลังงานทางเลือกมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ครัวเรือน และหน่วยงานใน
เขตเทศบาล
7.รณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องแก่ประชาชนและให้สามารถเข้าถึง
บริการสาธารณสุขและลดภาวะเสี่ยงจากโรคภัยต่าง ๆ
8.จัดสวัสดิการสังคมที่ดีแก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส คนยากจน คนพิการ
9.ส่งเสริมและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชน/เอกชนมี
ส่วนร่วมในการลงทุน สนับสนุนและส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลผลิต แปรรูป และการกระจายสินค้าที่เป็นธรรม
10.พัฒนาระบบบริการที่ดีแก่ประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจจากการบริหารงานของเทศบาล และ
ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม/องค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง
11.บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในเขตเทศบาลและใกล้เคียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับภารกิจถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมาย
3) เป้าประสงค์
1.ประชาชนได้รับโอกาสและยกระดับการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่าง
ต่อเนื่องมีคุณภาพและเห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.เด็กเยาวชนมีพัฒนาการด้านการศึกษาที่ได้มาตรฐาน มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึก
สาธารณะ มีทักษะชีวิตที่ดี กีฬาเป็นเลิศ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
3.ผั งเมืองรวมและโครงสร้ างพื้น ฐานได้รับการปรับปรุงพัฒ นาที่ได้มาตรฐาน ชุมชนมีระเบียบวินัย
เคารพกฎจราจร ที่สาธารณะ ภูมิทัศน์สะอาดและสวยงาม
4.สาธารณู ป โภค ไฟฟู า ประปา มีค วามสะดวกทั่ว ถึง สุ ข าภิบ าลได้รั บการพั ฒ นาที่ถู กสุ ขลั ก ษณะ
ปราศจากมลพิษจากขยะ น้าเสีย และมีการนาพลังงานทางเลือกมาใช้ให้เกิดประโยชน์
5.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง เข้าถึงบริการสาธารณสุขและลดภาวะเสี่ยง
จากโรคภัยต่าง ๆ มีสวัสดิการที่ดี
6.เศรษฐกิจมีความมั่นคง ประชาชน/เอกชน มีส่วนร่วมในการลงทุน มีก ารเพิ่มมูลค่าผลผลิตแปรรูป
และกระจายสินค้าที่เป็นธรรม นาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
7.ประชาชนได้รั บ บริ การที่ดี มีความพึงพอใจการบริห ารงานของเทศบาล และสามารถบริห ารจั ด
การกลุ่มองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง
8.การบู รณาการความร่ ว มมือทุกภาคส่ วนทั้งในเขตเทศบาลและใกล้ เคียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมาย
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4) ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการ
สู่คุณภาพมาตรฐานสากล
กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม - ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระ
ที่เหมาะสม มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างโอกาสในการเรียนรู้ - จานวนโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สมศ
ตามเกณฑ์ มาตรฐาน และสามารถด าเนิ น ชี วิ ตอยู่ ใ นสั ง คม - จานวนโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมส่งเสริมฯ
อย่างมีความสุข
2. พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่ - ร้ อ ยละของผู้ จ บการศึ ก ษาขั้ น สู ง สุ ด ของโรงเรี ย นได้ รั บ
สูงขึ้นและมีคุณภาพ
การศึกษาต่อ
3. พั ฒ นาหลั ก สู ต ร สนั บ สนุ น งานวิ จั ย ด้ า นการพั ฒ นา - มีหลักสูตรท้องถิ่นที่ทุ่งสงครอบคลุม 6 กลุ่มสาระ
กระบวนการการจั ด การเรี ย นรู้ ใ ห้ มี ค วามโดดเด่ น ทุ ก กลุ่ ม - จ านวนหน่ ว ยเรี ย นรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เอกลั ก ษณ์ ค วามเป็ น
สอดคล้ องกับ ความต้องการท้องถิ่น สะท้อนเอกลั กษณ์ของ ทุ่งสงเพิ่มขึ้น
ชุมชนและมี การขยายผล ไปสู่ การจั ดการเรี ย นรู้ อย่ างเป็ น - ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านหลักสูตร
ระบบ
- จานวนศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียนที่สะท้อนเอกลักษณ์ชุมชน
4. พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีความพร้อมทุกด้านโดยพัฒนา - จานวนศูนย์สื่อเรียนรู้ในอนุบาลรีสอร์ทที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
ระบบบริหาร “รีสอร์ทอนุบาล” และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ร้อยละของนักเรียนที่มีอายุ 3-6 ปีที่มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านอยู่
ในระดับดี
- จานวนศูนย์พัฒนาเด็กที่มีอยู่และที่จะสร้างขึ้นใหม่ได้รับการ
พัฒนาให้ได้มาตรฐาน
5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมี - จานวนครูที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ความเป็ น เลิ ศ โดยมุ่ ง เน้ น การประยุ ก ต์ ใ ช้ เครื่ อ งมื อ - ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาแล้วผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ นวัตกรรมสมัยใหม่ ในการจัดการ สมรรถนะครูของทม.ทุ่งสง
เรียนการสอนและการบริหารการศึกษา
6. พัฒนาศูน ย์เรีย นรู้ให้เป็น ห้อ งเรียนเพื่อเสริมสร้างการ - จานวนห้องเรียนที่กลุ่มสาระได้ดาเนินการผ่านมาตรฐาน
พัฒนาทักษะ การอ่านการคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และสมถรรนะของผู้เรียน
7 สนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศและสู่ - ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ
มืออาชีพในระดับสากลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพิ่มขึ้น
โรงเรี ย น และระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นกี ฬ าให้ ไ ด้ - ประเภทกีฬาที่เทศบาลเมืองทุ่งสงได้เข้าสู่ความเป็นเลิศ
มาตรฐาน
- จ านวนครั้ ง ที่ ท ม.ทุ่ ง สงได้ รั บ การเป็ น เจ้ า ภาพจั ด แข่ ง ขั น
ระดับประเทศและระดับชาติ
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กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา

8 สร้ างระบบบริ ห ารจั ดการของโรงเรี ย นในสั งกัดเทศบาล
เมืองทุ่งสงเสริมสร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการของภาคีทุก
ภาคส่วนอย่างมีคุณภาพเป็นระบบและได้มาตรฐาน
9 พัฒนาระบบโรงเรียนมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
และมุ่งเน้นความเป็นเลิศในด้านวิชาการและด้านสังคม

10 นาภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพมาเป็นแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งในระบบและนอกระบบ
การศึกษา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- จานวนชมรมที่มีการรวมตัวด้านกีฬาเพิ่มขึ้น
- จ านวนสนามฝึ กซ้ อมและแข่ง ขั นด้ า นกี ฬาสู่ ความเป็ นเลิ ศ
เพิ่มขึ้น
- จานวนนักกีฬาของทม.ทุ่งสงที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬา
ทีมชาติ
- จานวนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงที่ผ่ านมาตรฐาน
SBM
- จานวนครั้งที่ได้จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพกรรมการศึกษา
ร่วมกับเทศบาลเมืองทุ่งสง
- ร้อ ยละของนัก เรียนที่ผ่ า นเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบ
ระดับชาติ
- จานวนโรงเรียนเกณฑ์มาตรฐาน สมศ
- จานวนโรงเรียนเกณฑ์มาตรฐานกรมส่งเสริมฯ
- ผลคะแนนทดสอบ O-Net เฉลี่ยทุกโรงเรียนที่มีสิทธิสอบ
- จ านวนโครงการ/กิ จ กรรมที่ ทม.ทุ่ ง สง ให้ ก ารส่ ง เสริ ม
สนับสนุนด้านประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา
- จานวนพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่จัดตั้งได้
- จานวนโรงเรียนที่ฝึกศิลปะท้องถิ่น
- จานวนชุมชนที่มีกลุ่มศิลปะการแสดงประจาชุมชนและ
มีรายได้จากการแสดง
- จานวนสาขาของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เทศบาลส่งเสริม
ให้มีการสืบสาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้้าท่วมสู่
เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา
1. บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการให้
ยั่ ง ยื น โดยบู ร ณาการการพั ฒ นาด้ า นกายภาพและด้ า น
กระบวนการทางสังคมอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาน้าท่วมลดลง
- ร้อยละของทางระบายน้า(คลองเหมือง คูระบายน้า ทางน้า
สาธารณะ)ที่ได้รับการขุดลอก

2. สร้ างกระบวนการเรี ย นรู้ กฎหมายผั งเมืองรวมเมืองทุ่งสง - มีผังเมืองรวมเมืองทุ่งสงที่ประกาศใช้บังคับโดยประชาชนมี
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ส่วนร่วม
- จ านวนชุม ชนในเขตเทศบาลเมือ งทุ่ งสงที่มี ก ารจั ดท าผั ง
ชุมชนที่ได้มาตรฐาน
3. พัฒนาโครงสร้ างพื้น ฐานโครงข่ายถนน ระบบระบายน้า - จานวนถนนในเขตเทศบาลที่มีคูระบายน้าที่ได้มาตรฐาน
ไฟฟูาประปา โทรศัพท์ ให้เพียงพอ และปรับปรุงบารุงรักษา - จ านวนถนนในเขตเทศบาลที่ ไ ด้ รั บ การปรั บ ปรุ ง ให้ ไ ด้
อาคารสถานที่ส าธารณะขนส่ งที่ทัน สมัย ภายใต้กรอบความ มาตรฐาน
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน
- ร้อยละของจานวนครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช้
- ร้อยละของถนนสาธารณะที่ได้รับบริการไฟฟูาสาธารณะ
ส่องสว่างทั่วถึง
- ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้าประปาสะอาดได้มาตรฐานการ
ประปาส่วนภูมิภาค
4. ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาพื้ น ที่ ส วนธารณะ สวนหย่ อ ม และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้สวยงามเป็นระเบียบโดยทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วม
5. ปูองกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะอย่างมีส่วน
ร่วม
6. ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาและบริ ห ารจั ด การตลาดสด ตลาดนั ด
ตลาดคนเดิน ให้สวยงาม สะอาด ถูกหลักสุขาภิบาลโดยการมี
ส่วนร่วม
7. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

- ร้อยละของพื้นที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม ในเขตเทศบาลที่
ได้รับการปรับปรุงให้สวยงามเป็นระเบียบ
ได้มาตรฐาน
- ร้อยละของพื้นที่สาธารณะที่ได้รับการคุ้มครองปูองกัน ไม่มี
การบุกรุก
- ร้ อยละร้ านค้ าในตลาด ร้า นอาหาร และแผงลอย ที่ ขึ้ น
ทะเบียนที่ได้มาตรฐาน ฟูด เซพ ตี้ ตามเกณฑ์
- รางวัลตลาดสดในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
- ร้อยละของพื้นที่ในเขตเทศบาลที่ได้รับการส่งเสริม อนุรักษ์
ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
8. จั ด ระบบจราจรให้ มี ร ะเบี ย บและสร้ า งวิ นั ย จราจรแก่ -ร้อยละผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรในเขต ทม.ทุ่งสงลดลง
ประชาชน โดยทุกภาคส่วนร่วมแบบบูรณาการ
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กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา
9. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้
มีประสิทธิภาพถูกหลักสุขาภิบาล
10. บริหารจัดการระบบบาบัดน้าเสียที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ
โดยประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มและขยายระบบบ าบั ด น้ าเสี ย ให้
ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาล

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- ปริมาณขยะลดลง 50%
ร้อยละของครัวเรือนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันที่ได้
มาตรฐานในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้น
- มีระบบบาบัดน้าเสียรวมของ ทม.ทุ่งสงที่ได้มาตรฐาน
- ร้อยละของสัดส่วนพื้นที่ในเขตทม.ทุ่งสงที่มีระบบบาบัดน้า
เสียครอบคลุม
- จานวนแหล่งน้า คู คลอง มีคุณภาพน้าเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน

11. รณรงค์ส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟูาและน้ามันและ - ปริมาณการใช้ไฟฟูาของเทศบาลลดลง
สนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก
- จานวนประเภทของกิจกรรมด้านพลังงานทางเลือกในเขต
ทม.ทุ่งสงเพิ่มขึ้น
12. ส่ งเสริ ม ทุก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว มพั ฒ นาเมือ งทุ่ง สงสู่ เ มือ ง - ร้อยละของครัวเรือนที่คัดแยกขยะและนามาใช้ประโยชน์
คาร์บอนต่า เมืองจักรยาน เมืองรู้สู้ภัยพิบัติ
ตามหลัก 3R
- ร้อยละของขยะที่ได้กาจัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล
- บุ ค ลากรในสั ง กั ด เทศบาล นั ก เรี ย น/ประชาชนในเมื อ ง
มีการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน ไม่น้อยกว่า 70 คน
- จานวนครัวเรือนได้รับผลกระทบจากภัยน้าท่วม
ลดลง 50% เทียบกับปี 2554

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา
1. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ดการลงทุ น ด้ า นคมนาคมขนส่ ง
รองรับการขยายการลงทุนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมและ
ขยายการจ้ า งงานในพื้ น ที่ ใ ห้ ส ามารถลดต้ น ทุ น และเพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขัน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- จานวนศูนย์กระจายสินค้าที่ได้มาตรฐาน
- จานวนแรงงานที่จ้างเพิ่มทางตรง-ทางอ้อมในศูนย์กระจาย
สินค้า

2. พัฒ นาทั ก ษะและส่ งเสริ ม อาชี พ แก่ ก ลุ่ ม ผู้ จ้ า งงาน กลุ่ ม - จานวนกลุ่มอาชีพในเขต ทม.ท่งุสงที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ
อาชีพ ผู้ ด้อยโอกาสและผู้ย ากจน ภายใต้ป รัช ญาเศรษฐกิจ และมีรายได้เพิ่มขึ้น
พอเพียง โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
- ร้อยละของผู้สนใจได้พัฒนาสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้
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กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยว
เชิ ง อนุ รั ก ษ์ เชิ ง วั ฒ นธรรม และการกี ฬ า เชื่ อ มต่ อ แหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงกิจกรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองทุ่ง
สงเชื่อมโยงกับพื้นที่ใกล้เคียงโดยชุมชนมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของครัวเรือนในเขตเทศบาล
- ร้อยละของนักท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงเพิ่มขึ้น
- ร้อยละของรายได้จากนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
- จานวนชุมชนที่มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เพิ่มขึ้น
4. จัด บริ ก ารสาธารณสุ ขให้ ได้มาตรฐานทั่ ว ถึงและรณรงค์ - ความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการสุขภาพ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
5. จัดระบบปู องกัน อาชญากรรม ยาเสพติด และอบายมุข - จานวนกลุ่มเสี่ยง แกนนาและอาสาสมัครได้รับความรู้และ
โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นาไปสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองและชุมชน
- ร้อยละของกิจกรรมงานบุญประเพณีที่ปราศจากเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
6. พัฒนาระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ ให้มี - ร้อยละของชุมชนมีระบบปูองกันอัคคีภัย
- ร้อยละของอปพร.ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงที่ผ่านการอบรม
ประสิทธิภาพโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
7. ส่ ง เสริ ม สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนโดยจั ด สวั ส ดิ ก ารแก่ เ ด็ ก และ ร้อยละของคนชราผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนยากจน ที่ได้รั บ
เยาวชน สตรี มี ค รรภ์ คนชรา ผู้ ด้ อ ยโอกาส คนพิ ก าร เบี้ยยังชีพตามเกณฑ์และได้ลงทะเบียนกับเทศบาล
คนยากจน ให้พอแก่การดารงชีพและเป็นธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหาร
จัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ
กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ - ร้อยละของระบบฐานข้อมูลและ ICT ที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง
บริหารจัดการและเพื่อการบริการประชาชนของเทศบาลและ ครอบคลุม ภารกิจของ ทม.ทุ่งสง
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสามารถเข้าถึงได้ง่าย - ร้อยละของผู้มาใช้บริการข้อมูลเวปไซด์ของเทศบาลเพิ่มขึ้น
สะดวกในการใช้ประโยชน์
- ร้อยละของข้อร้องเรียนของประชาชนที่เสนอผ่านในเวปไซต์
ได้รับการแก้ไข
2.พัฒนาศักยภาพบุคคลให้มีความรู้และทักษะในการทางาน - ร้อยละของบุคลากรของทม.ทุ่งสงที่ได้รับการพัฒ นาทักษะ
เฉพาะด้านและทางานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับ เฉพาะด้าน
คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การแบบมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ต ามหลั ก - ร้อยละของผู้นาชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและนาความรู้ไปใช้
ธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี
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กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา
3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อการพัฒนางาน
และพั ฒ นาชุ ม ชนให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และลดขั้ น ตอน
ปฏิบัติงาน
4. พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาล
โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- ร้อยละของรอบระยะเวลาให้ บริ การของกระบวนงานของ
เทศบาลเมืองทุ่งสงได้มาตรฐาน
- จานวนโครงการที่มีการบูรณาการระหว่างกอง/ฝุายเพิ่มขึ้น
- ร้ อ ยละของโครงการจากแผนชุ ม ชนที่ ส ภาชุ ม ชนเสนอต่ อ
เทศบาลและหน่วยงานภายนอกได้รับอนุมัติเพิ่มขึ้น
- ร้อยละของข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขจากเทศบาล

5.เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล - ร้อยละของงบประมาณจากการจัดเก็บรายได้ในเขตทม.ทุ่งสง
ให้ครบถ้วน ทั่วถึง และเป็นธรรม
เพิม่ ขึ้น
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารสู่การพัฒนา - ร้อยละโครงการจากแผนชุมชนที่สภาชุมชนเสนอต่อเทศบาล
เมืองอย่างยั่งยืน
และหน่วยงานภายนอกได้รับอนุมัติเพิ่มขึ้น
7. ปรั บ ปรุ งพั ฒ นาดู แลเครื่ องมื อ เครื่ อ งใช้ แ ละสถานที่ - ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติและผู้รับบริการ
ปฏิบัติงาน
8. ส่งเสริมองค์กรชุมชน (อบช.) ทุกองค์การบริหารชุมชน/
กลุ่มต่างๆให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอย่างเข็มแข็ง และ
บูรณาการความร่วมมือจากทุก ภาคส่วน
5. ค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการ
สู่คุณภาพมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด
-ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ทุกกลุ่มสาระ
- จานวนโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
สมศ
- จานวนโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
กรมส่งเสริมฯ

ข้อมูลฐาน
(Baseline
Data)
50%

ค่าเปูาหมาย
61

62

63

64

65

60%

65%

70%

80%

80%

ผ่าน (ประเมิน
ผ่าน
5 ปี/ครั้ง)
6 โรงเรียน 6 โรงเรียน 6 โรงเรียน 6 โรงเรียน ดี 6โรงเรียน 6 โรงเรียน
4 ศูนย์
4 ศูนย์
4 ศูนย์
4 ศูนย์
4 ศูนย์
4 ศูนย์
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ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน
(Baseline
Data)
100%

ค่าเปูาหมาย
61

62

63

64

65

-ร้อยละของผู้จบการศึกษาขั้นขอโรงเรียน
100%
100%
100%
100%
100%
ได้รับการศึกษาต่อ
- มีหลักสูตรท้องถิ่นที่ครอบคลุม 6 กลุ่ม 6 กลุ่มสาระ
6 กลุ่ม
6 กลุ่ม
6 กลุ่ม
6 กลุ่ม
6 กลุ่ม
สาระ
สาระ
สาระ
สาระ
สาระ
สาระ
-จานวนหน่วยเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
8
8
8
8
8
8
เอกลักษณ์ความเป็นทุ่งสงเพิ่มขึ้น
- ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านหลักสูตร
100
100
100
100
100
100
- จานวนศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียนที่สะท้อน
8
8
8
8
8
8
เอกลักษณ์ชุมชน
- โรงเรียน"รีสอร์ท"ที่ได้มาตรฐาน
ประเมินปี 2558 ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน
- จานวนศูนย์สื่อเรียนรู้ในอนุบาลรีสอร์ท
2
2
2
2
2
2
ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
- ร้อยละของนักเรียนที่มีอายุ 3-6 ปี
80%
80%
80%
90%
95%
95%
ที่มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับดี
- จานวนศูนย์พัฒนาเด็กที่มีอยู่และที่
4 แห่ง
2 แห่ง
2 แห่ง
4 แห่ง
4 แห่ง
4 แห่ง
จะสร้างขึ้นใหม่ได้รับการพัฒนาให้ได้
มาตรฐาน
- จานวนครูที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
60%
60%
60%
75%
80%
85%
- ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาแล้ว
50%
50%
50%
65%
70%
75%
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะครูของ
ทม.ทุ่งสง
-จานวนห้องเรียนที่กลุ่มสาระได้
8 ห้อง
8 ห้อง
8 ห้อง
8 ห้อง
8 ห้อง
8 ห้อง
ดาเนินการผ่านมาตรฐาน
8กลุ่มสาระ 8กลุ่มสาระ 8กลุ่มสาระ 8กลุ่มสาระ 8กลุ่มสาระ 8กลุ่มสาระ
- ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการเข้า
30%
40%
40%
50%
70%
70%
ร่วมแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ เพิ่มขึ้น
- ประเภทกีฬาที่เทศบาลเมืองทุ่งสงได้
2
6
8
10
10
10
เข้าสู่ความเป็นเลิศ
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ตัวชี้วัด
- จานวนครั้งที่ทม.ทุ่งสงได้รับการเป็น
เจ้าภาพจัดแข่งขันระดับประเทศและ
ระดับชาติ
- จานวนชมรมที่มีการรวมตัวด้านกีฬา
เพิ่มขึ้น
- จานวนสนามฝึกซ้อมและแข่งขัน
ด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศเพิ่มขึ้น
- จานวนนักกีฬาของทม.ทุ่งสงที่ได้รับ
การคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติ
- จานวนโรงเรียนในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสงที่ผ่านมาตรฐาน SBM
-จานวนครั้งที่ได้จัดให้มีการพัฒนา
ศักยภาพกรรมการศึกษาร่วมกับ
เทศบาลเมืองทุ่งสง
–ร้อยละของนักเรียนที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานการทดสอบระดับชาติ
- จานวนโรงเรียนเกณฑ์มาตรฐาน สมศ
- จานวนโรงเรียนเกณฑ์
มาตรฐาน กรมส่งเสริมฯ
- ผลคะแนนทดสอบ O-Net เฉลี่ย
ทุกโรงเรียนที่มีสิทธิสอบ
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่
ทม.ทุ่งสง ให้การส่งเสริมสนับสนุน
ด้านประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา
- จานวนพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่จัดตั้งได้
- จานวนโรงเรียนที่ฝึกศิลปะท้องถิ่น
- จานวนชุมชนที่มีกลุ่มศิลปะการ
แสดงประจาชุมชนและมีรายได้จาก
การแสดง

ข้อมูลฐาน
(Baseline
Data)
3

ค่าเปูาหมาย
61

62

63

64

65

5

5

5

5

5

10

15

15

20

20

20

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

1

3

4

4

4

4

1

2

2

2

2

2

6
3.42

6

6

6

6

1

2

2

2

2

2

0
4
1

1
6
1

1
6
1

1
6
1

1
6
1

1
6
1

50.84
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ปูองกันน้าท่วม
สู่เมือง น่าอยู่อย่างยั่งยืน
ข้อมูลฐาน
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
(Baseline
61
62
63
64
65
Data)
- ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ใน
45ล้าน
60%
55%
50%
50%
50%
การแก้ไขปัญหาน้าท่วมลดลง
- ร้อยละของทางระบายน้า(คลอง
75%
80%
85%
85%
85%
เหมือง คูระบายน้า ทางน้าสาธารณะ)
ที่ได้รับการขุดลอก
- มีผังเมืองรวมเมืองทุ่งสงที่ประกาศ
มี
มี
มี
มี
มี
ใช้บังคับโดยประชาชนมีส่วนร่วม
- จานวนชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
20
20
20
20
20
ทุ่งสงที่มีการจัดทาผังชุมชนที่ได้
ชุมชน
ชุมชน
ชุมชน
ชุมชน
ชุมชน
มาตรฐาน
- จานวนถนนในเขตเทศบาลที่มีคู
ถนนในเขต
75
80
90
95
95
ระบายน้าที่ได้มาตรฐาน
เทศบาล 136
สาย
- จานวนถนนในเขตเทศบาลที่ได้รับ การ
75
80
90
95
95
ปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน
- ร้อยละของจานวนครัวเรือนที่มี
100%
100%
100%
100%
100%
ไฟฟูาใช้
- ร้อยละของถนนสาธารณะที่ได้รับ
100%
100%
100%
100%
100%
บริการไฟฟูาสาธารณะส่องสว่างทั่วถึง
- ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้าประปา
96%
97%
98%
98%
98%
สะอาดได้มาตรฐานการประปาส่วน
ภูมิภาค
- ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ใน
60%
70%
80%
80%
80%
การแก้ไขปัญหาน้าท่วมลดลง
- ร้อยละของทางระบายน้า(คลอง
75%
80%
85%
85%
85%
เหมือง คูระบายน้า ทางน้าสาธารณะ)
ที่ได้รับการขุดลอก
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ตัวชี้วัด
- ร้อยละของพื้นที่สวนหย่อมในเขต
เทศบาลที่ได้รับการปรับปรุงให้สวย
งามเป็นระเบียบได้มาตรฐาน
- ร้อยละของพื้นที่สาธารณะที่ได้รับ
การคุ้มครองปูองกัน ไม่มีการบุกรุก
- ร้อยละร้านค้าในตลาด ร้านอาหาร
และแผงลอยที่ขึ้นทะเบียนที่ได้
มาตรฐานฟูด เซพตี้ตามเกณฑ์
- รางวัลตลาดสดในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง
- ร้อยละของพื้นที่ในเขตเทศบาลที่ได้
รับการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- ร้อยละผู้กระทาผิดกฎหมายจราจร
ในเขต ทม.ทุ่งสงลดลง

ข้อมูลฐาน
(Baseline
Data)
๖๐%

ค่าเป้าหมาย
61

62

63

64

65

85%

90%

100%

100%

100%

10%

10%

10%

10%

10%

85%

90%

100%

100%

100%

3 ดาว

5 ดาว

5 ดาว

5 ดาว

5 ดาว

5 ดาว

มีการอนุรักษ์
ประมาณ 210 ไร่
จากทั้งหมด
4,481.25 ไร่
ผิดกฎจราจร
ประมาณ
ร้อยละ30

5%

5.50%

6%

6%

6%

5%

5%

5%

5%

5%

40%

40%
60%

45%
70%

50%
80%

50%
80%

50%
80%

4 แห่ง

7 แห่ง

8 แห่ง

9 แห่ง

9 แห่ง

9 แห่ง

50%

50%

50%

50%

50%

50%

4 แห่ง

4 แห่ง

4 แห่ง

4 แห่ง

4 แห่ง

4 แห่ง

- ปริมาณขยะลดลง 50%
- ร้อยละของครัวเรือนที่มีการติดตั้งบ่อ
ดักไขมันที่ได้มาตรฐานในเขตเทศบาล
เพิ่มขึ้น
-มีระบบบาบัดน้าเสียรวมของทม.ทุ่งสง ที่ได้
มาตรฐาน
- ร้อยละของสัดส่วนพื้นที่ในเขต
ทม.ทุ่งสงที่มีระบบบาบัดน้าเสีย
ครอบคลุม
- จานวนแหล่งน้า คู คลองมีคุณภาพ
น้าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
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ตัวชี้วัด
- ปริมาณการใช้ไฟฟูาของเทศบาล
ลดลง
- จานวนประเภทของกิจกรรมด้าน
พลังงานทางเลือกในเขตทม.ทุ่งสง
เพิ่มขึ้น
- ร้อยละของครัวเรือนที่คัดแยกขยะ
และนามาใช้ประโยชน์ตามหลัก 3R
- ร้อยละของขยะที่ได้กาจัดที่ถูกหลัก
สุขาภิบาล
- บุคลากรในสังกัดเทศบาล นักเรียน/
ประชาชนในเมือง มีการใช้จักรยาน
ในชีวิตประจาวัน ไม่น้อยกว่า 70 คน
- จานวนครัวเรือนได้รับผลกระทบ
จากภัยน้าท่วม

ข้อมูลฐาน
(Baseline
Data)

ค่าเป้าหมาย
61

62

63

64

65

5%

6%

10%

10%

10%

4 ประเภท 4 ประเภท 4 ประเภท 4 ประเภท

30%

4 ประเภท

40%

50%

60%

60%

60%

70%

80%

90%

90%

90%

64

65

1

1

1

60

60

60

12 กลุ่ม

12 กลุ่ม

12 กลุ่ม

50%

50%

50%

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
ข้อมูลฐาน
ตัวชี้วัด
(Baseline
61
62
Data)
- จานวนศูนย์ กระจายสิน ค้าที่ได้
1
1
1
มาตรฐาน
- จานวนแรงงานที่จ้างเพิ่มทางตรง
40
50
-ทางอ้อมในศูนย์กระจายสินค้า
- จานวนกลุ่มอาชีพในเขตทม.ทุ่งสง
ที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพและมีรายได้
6 กลุ่ม
12 กลุ่ม 12 กลุ่ม
เพิ่มขึ้น
- ร้อยละของผู้สนใจได้พัฒนาทักษะ
30%
40%
ฝีมือแรงงานและมีงานทา

ค่าเป้าหมาย
63
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ตัวชี้วัด
- ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของ
ครัวเรือนในเขตเทศบาล
- ร้อยละของนักท่องเที่ย วในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสงเพิ่มขึ้น
- ร้อยละของรายได้จากนักท่องเที่ยว
ที่เพิ่มขึ้น
- จานวนชุมชนที่มีกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพิ่มขึ้น
- ความพึงพอใจของประชาชนที่มา
รับบริการสุขภาพ
- จานวนผู้ติดยาและผู้เสพยาได้รับ
การบาบัดและฝึกอาชีพ
- ร้ อ ยละของกิ จ กรรมงานบุ ญ
ปร ะเ พ ณี ที่ ป รา ศ จา ก เค รื่ อง ดื่ ม
แอลกอฮอล์
- ร้อยละของจานวนครั้งในการเกิด
อั ค คี ภั ย ในเขตเทศบาลเมื อ งทุ่ ง สง
ลดลง
- ร้อยละของอปพร.ในเขตเทศบาล
เ มื อ ง ทุ่ ง ส ง ที่ ผ่ า น ก า ร อ บ ร ม ไ ด้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
-ร้ อ ยละของคนชราผู้ ด้ อ ยโอกาส
คนพิการ คนยากจน ที่ได้รับเบี้ยยัง
ชีพตามเกณฑ์และได้ล งทะเบี ย นกั บ
เทศบาล

ข้อมูลฐาน
(Baseline
Data)
5%

ค่าเป้าหมาย
61

62

63

64

65

6%

7%

7%

7%

7%

6%

7%

7%

7%

7%

3

4

5

5

5

80%

88%

89%

90%

90%

90%

ปี58=20คน
ปี59=19คน
60%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2 ครั้ง

100%

100%

100%

100%

100%

1.1%

1.60%

1.80%

2.00%

2.00%

2.00%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ไม่มีฐาน
ไม่มีฐาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการ
ที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ

ตัวชี้วัด
- ร้อยละของระบบฐานข้อมูลและ
ICT ที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง
ครอบคลุมภารกิจของทม.ทุ่งสง
- ร้อยละของผู้มาใช้บริการข้อมูล
เวปไซด์ของเทศบาลเพิ่มขึ้น
- ร้อยละของข้อร้องเรียนของ
ประชาชนที่เสนอผ่านในเวปไซต์
ได้รับการแก้ไข
- ร้อยละของบุคลากรของทม.ทุ่งสงที่
ได้รับการพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน
- ร้อยละของผู้นาชุมชนที่ได้
รับการพัฒนาและนาความรู้ไปใช้
- ร้อยละของรอบระยะเวลาให้
บริการของกระบวนงานของเทศบาล
เมืองทุ่งสงได้มาตรฐาน
-จานวนโครงการที่มีการบูรณาการ
ระหว่างกอง/ฝุายเพิ่มขึ้น
- ร้อยละของโครงการจากแผนชุมชน
ที่สภาชุมชนเสนอต่อเทศบาลและ
หน่วยงานภายนอกได้รับอนุมัติ
เพิ่มขึ้น
- ร้อยละของข้อร้องเรียนได้รับการ
แก้ไขจากเทศบาล
- ร้อยละของงบประมาณจากการจัด
เก็บรายได้ในเขตทม.ทุ่งสงเพิ่มขึ้น

ข้อมูลฐาน
(Baseline
Data)
70%

ค่าเป้าหมาย
61

62

63

64

65

95%

95%

95%

95%

95%

70%

80%

85%

90%

95%

70%

95%

95%

100%

100%

100%

60%

80%

90%

100%

100%

100%

70%

90%

100%

100%

100%

100%

60%

80%

90%

100%

100%

100%

10 โครงการ

16
โครงการ
45%

18
โครงการ
45%

18
โครงการ
50%

18โครงการ

30%

14
โครงการ
45%

80%

90%

95%

100%

100%

100%

เพิ่มขึ้น 5%

6%

6%

6%

6%

6%

50%
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ตัวชี้วัด
- ร้อยละโครงการจากแผนชุมชนที่
สภาชุมชนเสนอต่อเทศบาลและหน่วย
งานภายนอกได้รับอนุมัติเพิ่มขึ้น
- ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติและ
ผู้รับบริการ

ข้อมูลฐาน
(Baseline
Data)
34

ค่าเป้าหมาย
61

62

63

64

65

38

40

42

42

42

85

95

95

95

95

95

6) วิสัยทัศน์ (Vision)
“ทุ่งสง เมืองแห่งการเรียนรู้”
เมืองชุมทางน่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็ง ผาสุกอย่างยั่งยืน”
ค้านิยามวิสัยทัศน์
ค้าจากวิสัยทัศน์
ทุ่งสงเมืองแห่งการเรียนรู้
เมืองชุมทางน่าอยู่
สู่ชุมชนเข้มแข็ง
ผาสุกอย่างยั่งยืน

หมายถึง
การที่เทศบาลเมืองทุ่งสงจะบรรลุวิสัยทัศน์ “ทุ่งสงเมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองชุมทาง
น่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็ง ผาสุกอย่างยั่งยืน ” ได้นั้นทุ่งสงจะต้องเป็นเมืองที่มีลักษณะ
ดังนี้
เมืองแห่งการเรียนรู้ ดังนี้
 คนทุกวัยได้รับการศึกษาในระบบและนอกระบบ
เมืองชุมทางน่าอยู่ ประกอบด้วย
 การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมโดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปใน
ทิศทางที่กาหนดและมีการจัดทาผังและแผนชุมชน
 โครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการจัดการภัยพิบัติสาธารณภัยและ
การปูองกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 ทรัพยากรธรรมชาติในเมืองได้รับการดูแลรักษาให้คงไว้ซึ่งระบบนิเวศที่ดี
 พื้ น ที่ สี เ ขี ย วและภู มิ ทั ศ น์ เ มื อ งได้ รั บ การดู แ ลรั ก ษาอย่ า งเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมมีการพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ดารงชีวิต
ปรับภูมิทัศน์เมืองให้มีความสวยงามและสอดคล้องกับสภาพ
เมือง
 ประชาชนมีวิถีการใช้ชีวิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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ค้าจากวิสัยทัศน์

หมายถึง
เมืองที่ประชาชนมีความเข้มแข็ง ผาสุกอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย
 คนมีสุขภาพดี มีการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของคนในเมืองและดูแลสุขภาพ
อนามัยของผู้บริโภค
 ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางสังคม
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
 เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการพิทักษ์สิทธิ
 ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานให้ดารงไว้
ผาสุกอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 4 สุข
สุขที่ 1 บ้านเมืองสะอาด
สุขที่ 2 ชีวิตปลอดภัย
สุขที่ 3 เศรษฐกิจมั่งคั่ง
สุขที่ 4 การบริหารยั่งยืน
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1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2561 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตารางที่ 1 ตารางแสดงการนาโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไปดาเนินการจริง ในปีงบประมาณ 2561
จานวน/โครงการ
ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564)

จานวนโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564)
ที่นามาทาแผนดาเนินงาน

สัดส่วนของโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564)
ที่นามาทาแผนดาเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ

จานวน/โครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564)
ที่ดาเนินการเสร็จ

สัดส่วนของโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564)
ที่ดาเนินการเสร็จ
คิดเป็นร้อยละ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบ
บูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า

100

35

35.00

32

32.00

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมืองพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกัน
น้้าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

89

30

33.71

22

24.72

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

50

29

58.00

20

40.00

46

34

73.92

29

63.05

44.92

103

36.15

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กร
ชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วน
ร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่
เทศบาลอัจฉริยะ

285
128
รวม
จากตารางที่ 1 อภิปรายผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ไปด้าเนินการจริง

โครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 มีจ้านวนรวมทั้งสิ้น 285 โครงการ เทศบาลได้ด้าเนินการน้าโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มาจัดท้าแผนด้าเนินงาน
ประจ้าปี 2561 จ้านวน 128 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.92 และสามารถด้าเนินการให้แล้วเสร็จ ทันภายในปีงบประมาณ 2561 มีจ้านวนรวมทั้งสิ้น 103 โครงการ สัดส่วนของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ที่
ด้าเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 36.15
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1.3 ผลการดาเนิ นงานตามงบประมาณที่ได้รบั และการเบิกจ่ายงบประมาณ
สรุปผลการดาเนิ นงานตามแผนพัฒนาสี่ปี ตามแผนดาเนิ นงาน ประจาปี 2561
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสูค่ ุณภาพมาตรฐานที่เหนื อกว่า
(ภารกิจกองการศึกษา)
โครงการดาเนิ นการตามแผนพัฒนาสามปี
ประจาปี 2561

งบประมาณที่ใช้
ดาเนิ นการ
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาผู เ้ รียนให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิ ยมที่เหมาะสม มีความรูค้ ู่คุณธรรม สร้างโอกาสในการเรียนรู ้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถดาเนิ นชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ลาดับ

1 โครงการเพิ่มศักยภาพให้แก่นกั เรียนด้านภาษาอังกฤษห้องเรียนพิเศษหลักสูตรสองภาษา(English Program) EP

ที่มาของงบประมาณ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้

ผลการดาเนิ นงาน

(งบเทศบาล)

1,227,600

937,580.65

ดาเนินการแล้วเสร็จ

2 โครงการจัดทาศู นย์การเรียนรูเ้ ฉลิมพระเกียรติสถานศึกษาในสังกัด อปท.
3 โครงการจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล)
(งบอุดหนุนทัว่ ไป)

250,000
900,000

250,000

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ไม่ได้ดาเนินการ

4 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน

(งบอุดหนุนทัว่ ไป)

600,000

599,999

ดาเนินการแล้วเสร็จ

5 โครงการอาหารเสริมนม
6 โครงการรณรงค์เพือ่ ป้ องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

(งบอุดหนุนทัว่ ไป)
(งบอุดหนุนทัว่ ไป)

15,735,000
190,000
175,000
15,000
2,150,000
800,000

6,112,835.28
188,700
173,700
15,000
1,658,491
613,490.70

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

50,000

49,000

ดาเนินการแล้วเสร็จ

1,300,000
500,000

996,000
-

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ไม่ได้ดาเนินการ

- งานระดับก่อนวัยเรียนฯ

400,000

-

- งานระดับมัธยมฯ

(งบอุดหนุนทัว่ ไป)

100,000
300,000

-

- งานระดับก่อนวัยเรียนฯ

250,000

-

50,000

-

15,735,000

15,200,330

- งานระดับก่อนวัยเรียนฯ
- งานระดับมัธยมฯ

7 โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
7.1 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการทัง้ ภายในและภายนอกหน่วยงาน

(งบเทศบาล)

7.2 กิจกรรมจัดแข่งขันคนเก่งโรงเรียนสังกัดเทศบาล
7.3 กิจกรรมสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)ในสถานศึกษา
8 โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษา
พอเพียง สู่ ศูนย์การเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

9 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(งบเทศบาล)
(งบอุดหนุนทัว่ ไป)

- งานระดับมัธยมฯ

10 โครงการอาหารกลางวัน

(งบอุดหนุนทัว่ ไป)

-

หมายเหตุ

ไม่ได้รบั การจัดสรรงบประมาณ

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

ไม่ได้ดาเนินการ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ไม่ได้ดาเนินการเนื่องจากไม่ได้รบั การจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุน

ไม่ได้ดาเนินการเนื่องจากไม่ได้รบั การจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุน
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11 โครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน

(งบอุดหนุนทัว่ ไป)

100,800

งบประมาณที่ใช้
ดาเนิ นการ
97,340

- งานระดับก่อนวัยเรียนฯ

84,000
16,800
98,000

81,340.00
16,000
-

ที่มาของงบประมาณ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้

- งานระดับมัธยมฯ

12 โครงการส่งเสริมการรักการอ่าน

(งบอุดหนุนทัว่ ไป)

ผลการดาเนิ นงาน
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

โครงการจ้างเหมาครูสอนเพิ่มประสิทธิภาพครู ปฏิบตั ิ
(งบเทศบาล)
5,990,400
5,990,400
ดาเนินการแล้วเสร็จ
โครงการจ้างเหมาเพิ่มประสิทธิภาพ จ้างเหมาขับรถบัสหมายเลขทะเบียน 40-0308 นศ โรงเรียนรีสอร์ทอนุ บาล
(งบเทศบาล)
93,600
93,600
ดาเนินการแล้วเสร็จ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานกองการศึกษา
(งบเทศบาล)
93,600
93,600
ดาเนินการแล้วเสร็จ
โครงการจัดกิจกรรม 1 นักเรียน 1 ดนตรี 1 กีฬา
(งบเทศบาล)
192,600
179,600
ดาเนินการแล้วเสร็จ
รวม
44,156,600
2,724,129.70
กลยุทธ์ท่ี 2 สร้างกระบวนการเรียนรูก้ ฎหมายผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิ
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาหลักสูตร สนับสนุ นงานวิจยั ด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูใ้ ห้มีความโดดเด่นทุกลุม่ สาระสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นสะท้อนเอกลักษณ์ของชุมชนและมีการขยายผล ไปสูก่ ารจัดการเรียนรูอ้ ย่างเป็ นระบบ

หมายเหตุ

ดาเนินการแต่ไม่ใช้งบประมาณ

13
14
15
16

1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา

(เงินอุดหนุนทัว่ ไป)

รวม
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีความพร้อมทุกด้านโดยจัดตัง้ โรงเรียนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ "รีสอร์ทอนุ บาล" และศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

120,000
120,000

108,663
108,663

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รวม
กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาครู ตน้ แบบและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีความเป็ นเลิศ โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ เครือ่ งมือเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการจัดการการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา
1 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.1 กิจกรรมปฐมนิเทศและอบรม "ศาสตร์พระกษัตริย"์
1.2 กิจกรรมติดตามประเมินผลการเรียนการสอนบริหารธุรกิจไปใช้ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารและทัศนศึกษาดู งาน
รวม

(เงินอุดหนุนทัว่ ไป)

350,000

286,310

(งบเทศบาล)

482,000

473,700

832,000

760,010

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

-
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ที่มาของงบประมาณ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้

งบประมาณที่ใช้
ดาเนิ นการ

กลยุทธ์ท่ี 6 พัฒนาศูนย์เรียนรูใ้ ห้เป็ นห้องเรียนต้นแบบเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รียนทัง้ 5 ด้าน
1 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรูข้ องโรงเรียน
(เงินเทศบาล)

300,000
299,770
- งานระดับก่อนวัยเรียนฯ
250,000
249,770
- งานระดับมัธยมฯ
50,000
50,000
รวม
300,000
349,770
กลยุทธ์ท่ี 7 สนับสนุ นการกีฬาเพื่อสุขภาพ พัฒนาสูค่ วามเป็ นเลิศและสูม่ ืออาชีพในระดับสากลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียน และระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาให้ได้มาตรฐาน
1 โครงการส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอืน่
2 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล)

3 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน
4 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรอืน่
5 โครงการจัดสอนหลักสู ตรพิเศษด้านกีฬา

(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล)

90,000
1,749,200

52,840
1,492,905.97

260,000
239,350
300,000
78,057
4,630,000
4,223,795
รวม
7,029,200
6,086,948
กลยุทธ์ท่ี 8 สร้างระบบบริหารจัดการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสงเสริมสร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการของทุกภาคีทกุ ภาคส่วนอย่างมีคุณภาพเป็ นระบบและได้มาตรฐานให้ได้มาตรฐาน
1 โครงการนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
(งบเทศบาล)
30,000
30,000
2 โครงการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล
(งบเทศบาล)
100,000
100,000
3 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง
(งบเทศบาล)
5,000
4,900
4 โครงการประกวดสื่อการเรียนการสอนของครู โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง
(งบเทศบาล)
50,000
50,000
5 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน (SBMLD)
6 โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จดั ทาแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

(งบอุดหนุนทัว่ ไป)
(งบอุดหนุนทัว่ ไป)

750,000
100,000

-

ผลการดาเนิ นงาน

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

หมายเหตุ
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22,741,216

งบประมาณที่ใช้
ดาเนิ นการ
22,285,483

ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
- ค่าจัดการเรียนการสอน
- ค่าอุปกรณ์การเรียน

12,904,716
6,241,000
1,173,000

12,823,198
6,197,992
1,158,990

- ค่าเครือ่ งแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู เ้ รียน

1,162,200
1,570,200

1,151,638
1,556,512

323,000

323,000

- ค่าหนังสือเรียน

2,435,316

2,435,066

ระดับมัธยมศึกษา

9,530,500

9,186,885

- ค่าจัดการเรียนการสอน

5,167,500

5,052,051

- ค่าอุปกรณ์การเรียน

586,000

567,370

- ค่าเครือ่ งแบบนักเรียน

629,500

605,892

1,224,900

1,189,378

672,000

570,000

1,250,600

1,202,194

ไม่กาหนดระดับการศึกษา

306,000

275,400

- ค่าจัดการเรียนการสอน

306,000

275,400

23,676,216

22,470,383

100,000
100,000

99,735
99,735

ลาดับ

7 โครงการสนับสนุ นค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา

ที่มาของงบประมาณ
(งบอุดหนุนทัว่ ไป)

- ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู เ้ รียน
- ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน
- ค่าหนังสือเรียน

รวม
กลยุทธ์ท่ี 9 พัฒนาระบบโรงเรียนมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมุ่งเน้นความเป็ นเลิศในด้านวิชาการและด้านสังคม
1 โครงการสอนภาษาไทยระดับมัธยม
รวม

(งบเทศบาล)

งบประมาณที่ตง้ั ไว้

ผลการดาเนิ นงาน
ดาเนินการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

หมายเหตุ
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ลาดับ

ที่มาของงบประมาณ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้

กลยุทธ์ท่ี 10 นาภูมิปญั ญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพมาเป็ นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทัง้ ในระบบและนอกระบบการศึกษา
1 โครงการส่งเสริมภูมปิ ญั ญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิชาชีพ
(งบเทศบาล)

งบประมาณที่ใช้
ดาเนิ นการ

ผลการดาเนิ นงาน

1,495,000

469,823

ดาเนิ นการแล้วเสร็จ

1.1 กิจกรรมประเพณีชกั พระ
1.2 กิจกรรจัดงานประเพณีลอยกระทง

125,000
220,000

27,700
38,092

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

1.3 กิจกรรมจัดงาน 5 ธันวามหาราช

180,000

-

ดาเนินการแล้วเสร็จ

1.4 กิจกรรมจัดงานวันแม่แห่งชาติ
1.5 กิจกรรมประเพณีวนั ขี้นปี ใหม่
1.6 กิจกรรมประเพณีสงกรานต์
1.7 กิจกรรมเทศบาลเดือนสิบ
1.8 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดู รอ้ น

300,000
25,000
400,000
5,000
80,000

196,680
22,630
14,000
71,875

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

5,000
5,000
100,000
50,000

4,000
53,770
45,076
369,738.10
839,561.10
33,439,199.77

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

1.9 กิจกรรมวันเข้าพรรษา
1.10 กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
1.11 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
1.12 กิจกรรมฝึ กอบรมผูน้ าทางศาสนพิธี
1.13 กิจกรรมงานทอดกฐินสามัคคี
2 โครงการพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิ่นชุมทางประวัตศิ าสตร์เมืองทุ่งสง

(งบเทศบาล)
รวม
รวมทัง้ ยุทธศาสตร์

440,000
1,935,000.00
78,149,016.00

หมายเหตุ
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สรุปผลการดาเนิ นงานตามแผนพัฒนาสี่ปี ตามแผนดาเนิ นงาน ประจาปี 2561
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ร่วมกันจัดวางผังเมืองพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้ องกันน้ าท่วม สูเ่ มืองน่ าอยูอ่ ย่างยังยื
่ น
(ภารกิจกองช่างสุขาภิบาล กองช่าง กองคลัง สานักปลัดเทศบาล กองสาธารณสุข )
โครงการดาเนิ นการตามแผนพัฒนาสามปี
งบประมาณที่ใช้
ลาดับ
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตง้ั ไว้
ผลการดาเนิ นงาน
ประจาปี 2561
ดาเนิ นการ
กลยุทธ์ท่ี 1 บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างมีคณ
ุ ภาพในการป้ องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุง่ สงแบบบูรณาการให้ยงั ่ ยืนโดยบูรณาการการพัฒนาด้านกายภาพและด้านกระบวนการทางสังคมอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่ อง

หมายเหตุ

1 โครงการจ้างทีป่ รึกษาศึกษานิเวศวิทยาและความหลากหลายของปลาและสัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลังขนาดใหญ่
คลองท่าโหลน คลองท่าเลา และคลองตม

(งบเทศบาล)

300,000

120,000

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

สัญญาสิ้นสุด 6 ธันวาคม 2561

2 โครงการจ้างทีป่ รึกษานิเวศวิทยาและความหลากหลายของสาหร่ายนา้ จืดขนาดใหญ่ในคลองท่าแพ
คลองตม คลองท่าโหลน และคลองท่าเลา

(งบเทศบาล)

240,000

96,000

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

สัญญาสิ้นสุด 6 ธันวาคม 2561

3 โครงารจ้างทีป่ รึกษาศึกษา สารวจและประเมินศักยภาพของไม้ยืนต้นและพืชพรรณริมคลองในเขตเทศบาลเมือง
ทุง่ สง

(งบเทศบาล)

362,200

144,800

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

สัญญาสิ้นสุด 6 ธันวาคม 256

4 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมป้ องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย แบบบูรณาการ

(งบเทศบาล)

2,500,000

2,000,000

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ด้านกายภาพ
- กิจกรรมจ้างเหมาเรือนจาทุง่ สงดาเนินการขุดลอก คู คลอง ท่อระบายนา้ ในเขตเทศบาลเมืองทุง่ สง

(งบเทศบาล)

2,500,000

2,000,000

รวม
3,402,200
กลยุทธ์ท่ี 2 สร้างกระบวนการเรียนรูก้ ฎหมายผังเมืองรวมเมืองทุง่ สงและส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั ิ
1 โครงการจัดทาผังและแผนชุมชนแบบมีสว่ นร่วม
(งบเทศบาล)
50,000
รวม
50,000
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายถนน ระบบระบายน้ า ไฟฟ้ า ประปา โทรศัพท์ ให้เพียงพอ และปรับปรุงบารุงรักษาอาคารสถานที่สาธารณะ
1 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมท่อระบายน้ า
5,906,100
1.1 ก่อสร้างท่อระบายนา้ คสล.(ด้านบนรางวี) พร้อมบ่อพักและพื้นทาง คสล.ซอยอุทศิ เทศบาลแยกถนนศิลป
(งบเทศบาล)
167,200
นุสรณ์

2,360,800
ดาเนินการแล้วเสร็จ

3,845,869
164,228

ดาเนิ นการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแต่ไม่ใช้งบประมาณ

1.2 ก่อสน้างท่อระบายนา้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (ด้านบนรางวี)พร้อมบ่อพักถนนยุทธศาสตร์ ซอย
21 (ช่วงหมูบ่ ้านณรงค์ทอง)

(งบเทศบาล)

2,166,700

1,540,000

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณปี 2562 จานวน
3,000,000 บาท

1.3 ก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายนา้ พร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็ นรางวี) ถนนบ้านในหวัง ซอย 2

(งบเทศบาล)

1,097,100

890,000

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า
หนึ่งปี งบประมาณ (พ.ศ.2562)จานวน
1,000,000บาท
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ที่มาของงบประมาณ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้

งบประมาณที่ใช้
ดาเนิ นการ
265,000.00

ผลการดาเนิ นงาน

หมายเหตุ

1.4 ก่อสร้างท่อเหลีย่ มระบายนา้ ถนนยุทธศาสตร์

(งบเทศบาล)

279,700

1.5 ก่อสร้างระบบระบายนา้ ภายในวัดชัยชุมพล

(งบเทศบาล)

1,195,400

1.6 ก่อสร้างลานคอนกรีตและระบบระบายนา้ ภายในวัดชัยชุมพล

(งบเทศบาล)

1,000,000

986,640.62

ดาเนินการแล้วเสร็จ

2 โครงการก่อสร้างเขื่อน , เขื่อนกัน้ น้ าและฝายกัน้ น้ า
2.1 ก่อสร้างทางเดิน และผนังกัน้ ดิน คส.ล.ลาเหมืองสาธารณประโยชน์ ถนนสาโรง (โคกทราย ซอย 6)
2.2 ก่อสร้างทางเดินและผนังกัน้ ดิน คสล.ลาเหมืองสาธารณะประโยชน์ (ตัง้ แต่ถนนยุทธศาสตร์ ซอย12 ไปทาง
ทิศเหนือ)

(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล)

1,368,300
368,300
1,000,000

682,500
317,500
365,000

ดาเนิ นการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

3 โครงการก่อสร้างถนน/ถนนและท่อระบายน้ า/ปรับปรุงผิวจราจร
3.1 ก่อสร้างท่อระบายนา้ (ด้านบนเป็ นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนท่าแพเหนือ (ต่อจากเดิม-สุดเขตเทศบาล)
3.2 ก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายนา้ พร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็ นรางวี) ถนนประชาอุทศิ ซอย 6 (ติดกับ
โรงเรียนเจริญวัย)

(งบเทศบาล)

14,130,700

9,548,169

ดาเนิ นการแล้วเสร็จ

(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล)

1,111,000
1,350,400

790,000.00
1,012,600.00

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

3.3 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายนา้ และรางวี ถนนเสริมชาติ ซอย 3

(งบเทศบาล)

1,504,000

3.4 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต ถนนท่าแพเหนือ ซอย 8
3.5 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต พร้อมท่อระบายนา้ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (ด้านบนเป็ นราง
วี) พร้อมบ่อพักถนนท่าแพเหนือ (ภายในหมูบ่ า้ นแม่ถาวร)

(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล)

480,000
362,700

480,000
337,300.00

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

3.6 ก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายนา้ คสล. (ด้านบนเป็ นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนพัฒนาการ ซอย 3
3.7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายนา้ ค.ส.ล. (ด้านบนเป็ นรางวี) พร้อมบ่อพักถนนหมูบ่ ้าน
พัฒนา (หน้าศาลเจ้าซาปอกง)

(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล)

1,112,000
624,000

954,269.49
624,000.00

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

3.8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก, ท่อระบายนา้ ค.ส.ล. (ด้านบนเป็ นรางวี) พร้อมบ่อพักและสะพาน ค.ส.ล.
ซอยร่วมใจ

(งบเทศบาล)

2,280,600

1,850,000.00

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

3.9 ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 12

(งบเทศบาล)

1,853,000

1,220,000.00

ดาเนินการแล้วเสร็จ

3.10 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต ถนนท่าแพใต้ (จากทางรถไฟสายใต้-ทางหลวงหมายเลข 41)

(งบเทศบาล)

2,859,000

2,280,000

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ ใช้งบเงินรางวัลปี 2559

3.11 ก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายนา้ พร้อมบ่อพัก (ด้านบนรางวี) ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 11

(งบเทศบาล)

594,000

ไม่ได้ดาเนินการ

ไม่ได้ดาเนินการยกเลิกเนื่องจากมีปญั หา
พื้นทีก่ ่อสร้างกับเอกชนเทศบาลไม่สามารถ
ส่งมอบพื้นทีก่ ่อสร้างให้กบั ผูร้ บั จ้างได้

-

-

-

ดาเนินการแล้วเสร็จ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

อยูร่ ะหว่างดาเนินงานงบประมาณ 2561
งบประมาณ 2,280,600 บาท ก่อหนี้ผูกพัน
2562 งบประมาณ 3,000,000 บาท
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(งบเทศบาล)

61,239,399

งบประมาณที่ใช้
ดาเนิ นการ
37,898,600

(งบเทศบาล)

445,000

445,000

(งบเทศบาล)

1,800,000

1,800,000.00

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

4.3 ปรับปรุงห้องนา้ สวนสาธารณะถา้ ตลอด
4.4 ปรับปรุงห้องประชุมเล็ก สวนพฤกษาสิรนิ ธร
4.5 ก่อสร้างปรับปรุงห้องพักสวนพฤกษาสิรนิ ธร
4.6 ติดตัง้ ถังเก็บนา้ บนดินโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลเทศบาลเมืองทุง่ สง

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

745,000
920,000
680,000
128,700

536,000.00
710,000.00
519,000.00
119,600

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

4.7 ปรับปรุงอาคารตลาดสดชัน้ 2
4.8 ก่อสร้างอาคารสานักงาน

(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล)

18,523,726
20,755,973

18,199,000
-

ดาเนินการแล้วเสร็จ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

4.9 ก่อสร้างศาลาประชาคม

(งบเทศบาล)

17,241,000

15,570,000

ดาเนินการแล้วเสร็จ

(งบเทศบาล)

2,800,000

2,750,000

ดาเนินการแล้วเสร็จ

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

991,000
1,748,000
170,000
1,000,000
1,000,000
88,985,199

1,126,613.78
514,246.84
55,683,498.73

ไม่ได้ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยกเลิกโครงการไม่มผี ูใ้ ดมายืน่ ซอง
ยกเลิกโครงการไม่มผี ูใ้ ดมายืน่ ซอง
ยกเลิกโครงการไม่มผี ูใ้ ดมายืน่ ซอง

ไม่ได้ดาเนินการ

ไม่ได้ดาเนินการยกเลิกโครงการ

ลาดับ

4 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง อาคารสถานที่
4.1 ปรับปรุงพื้นทีส่ นามบาสเก็ตบอล ด้านข้างโรงยิมส์เนเซีย่ มเทศบาลเมืองทุง่ สง
4.2 ปรับปรุงพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ เมืองทุง่ สง

5 โครงการจัดซื้อทีด่ นิ บริเวณริมถนนเอเซียทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 (ช่วงกลับรถใต้สะพานลอยเข้าถนน
พัฒนาการ)
6
7
8
9
10

โครงการก่อสร้างทะเลเทียม โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุง่ สง
โครงการก่อสร้างนา้ ตกจาลอง โรเงรียนรีสอร์ทอนุบาลทุง่ สง
โครงการติดตัง้ เสาทาวเวอร์แบบเซลล์ซพั พอร์ท
โครงการขยายประปา
โครงการขยายเขตไฟฟ้ าสาธารณะปรับปรุงระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง

ที่มาของงบประมาณ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้

รวม
กลยุทธ์ท่ี 4 ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม และปรับปรุงภูมิทศั น์ในเขตเทศบาลให้สวยงามเป็ นระเบียบโดยทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วม
1 โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์เมืองทุง่ สงแบบบูรณาการ
(งบเทศบาล)
1.1 ปรับปรุงทางขึ้นถา้ ตลอดพร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์

813,000
813,000

รวม

813,000

-

ผลการดาเนิ นงาน

หมายเหตุ

ดาเนิ นการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ 8 กิจกรรม
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ 1 กิจกรรม

อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน
- ก่อสร้างงานโครงสร้าง , งานก่ออิฐฉาบปูน
,งานไฟฟ้ า ,งานฝ้ าเพดาน
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กลยุทธ์ท่ี 5 ป้ องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะอย่างมีสว่ นร่วม
-

ที่มาของงบประมาณ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้

งบประมาณที่ใช้
ดาเนิ นการ

ผลการดาเนิ นงาน

หมายเหตุ

-

-

-

-

-

กลยุทธ์ท่ี 6 ปรับปรุงพัฒนาและบริหารจัดการตลาดสด ตลาดนัด ตลาดคนเดิน ให้สวยงาม สะอาด ถูกหลักสุขาภิบาลโดยการมีสว่ นร่วม
1 โครงการป้ องกันและควบคุมพาหะนาโรค (จ้างเหมาบริการเอกชนจากัดหนู และแมลงสาบ)
(งบเทศบาล)

144,000

120,000.00

ดาเนินการแล้วเสร็จ

2 โครงการสุขาภิบาลสาหรับผู ้ประกอบการค้าในเขตเทศบาลเมืองทุง่ สง
- กิจกรรมเพิม่ ประสิทธิภาพงานสุขาภิบาลและอนามัยสิง่ แวดล้อม

(งบเทศบาล)

216,000

117,000

ดาเนินการแล้วเสร็จ

3 โครงการปรับปรุงตลาดสดน่าซื้อ
- กิจกรรมตลาดประชารัฐเทศบาลเมืองทุง่ สง

(งบเทศบาล)

15,900

15,900

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รวม
กลยุทธ์ท่ี 7 ส่งเสริม อนุ รกั ษ์ ฟื้ นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ท่ี 8 จัดระบบจราจรให้มีระเบียบและสร้างวินยั จราจรแก่ประชาชนโดยทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมแบบบูรณาการ
1 โครงการการจัดระเบียบจราจรและแก้ไขปัญหาจราจรเมืองทุง่ สงแบบบูรณาการ
2 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบตั เิ หตุบนถนน
2.1 กิจกรรมฝึ กอบรมและรณรงค์ป้องกันและลดอุบตั เิ หตุบนถนน(ช่วงปี ใหม่)
2.2 กิจกรรมฝึ กอบรมและรณรงค์ป้องกันและลดอุบตั เิ หตุบนถนน(ช่วงสงกรานต์)

159,900
-

-

252,900
-

-

(งบเทศบาล)

50,000

-

ไม่ได้ดาเนินการ

(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล)

55,000

51,800
25,900
25,900

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

รวม
105,000
51,800
กลยุทธ์ท่ี 9 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่ายทุกภาคีมีสว่ นร่วม สามารถลดปริมาณขยะและการนาขยะกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
1 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของเมือง

(งบเทศบาล)

7,472,253
2,650,800

ดาเนินการแล้วเสร็จ

1.1 กิจกรรมเพิม่ ประสิทธิภาพการรักษาความสะอาดและเก็บขนขยะมูลฝอย

(งบเทศบาล)

10,035,700
3,660,100

1.2 กิจกรรมจ้างกวาดขยะในเขตเทศบาล

(งบเทศบาล)

4,131,600

3,073,200

ดาเนินการแล้วเสร็จ

1.3 กิจกรรมจ้างเหมาเอกชนฝังกลบขยะมูลฝอย

(งบเทศบาล)

2,244,000

1,748,253

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รวม

10,035,700

7,472,253

ดาเนินการแล้วเสร็จ

-
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ลาดับ

โครงการดาเนิ นการตามแผนพัฒนาสามปี
ประจาปี 2561

ที่มาของงบประมาณ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้

กลยุทธ์ท่ี 10 บริหารจัดการระบบบาบัดน้ าเสียที่มีอยูใ่ ห้มีประสิทธิภาพโดยประชาชนมีสว่ นร่วมและขยายระบบบาบัดน้ าเสียให้ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาล
1 โครงการบริหารจัดการและสร้างจิตสานึกในการจัดการนา้ เสียชุมชน
(งบเทศบาล)
470,000
2 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบาบัดนา้ เสียระยะที่ 2
(งบเทศบาล)
106,300,000

3 โครงการว่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบาบัดนา้ เสีย ระยะที่ 2 เทศบาลเมืองทุง่ สง

รวม
กลยุทธ์ท่ี 11 รณรงค์สง่ เสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้ าและน้ ามันและสนับสนุ นการใช้พลังงานทางเลือก
รวม
กลยุทธ์ท่ี 12 ส่งเสริมทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมพัฒนาเมืองทุง่ สงสูเ่ มืองคาร์บอนตา่ เมืองจักรยาน เมืองรูส้ ูภ้ ยั พิบตั ิ
1 โครงการจัดจ้างทีป่ รึกษา “พัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาล เมืองทุง่ สง ก้าวสูส่ งั คมคาร์บอนตา่ ”

งบประมาณที่ใช้
ดาเนิ นการ
460,800
47,429,800

อุดหนุนจาก สผ. ปี 61

42,688,820

สมทบจากเทศบาล ปี 61

4,740,980

(งบเทศบาล)

2,072,800

1,045,000

อุดหนุนจาก สผ. ปี 61

1,900,000

940,500

สมทบจากเทศบาล ปี 61

172,800
108,842,800

104,500
48,935,600

-

-

-

ผลการดาเนิ นงาน

หมายเหตุ

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

-

-

-

(งบเทศบาล)

745,000

744,078

ดาเนินการแล้วเสร็จ

2 โครงการบริหารจัดการและสร้างจิตสานึกในการจัดการขยะมูลฝอย

(งบเทศบาล)

1,158,000

1,070,400

ดาเนินการแล้วเสร็จ

3 โครงการพลิกถุงพลิกโลก

(งบเทศบาล)

150,000

136,570

ดาเนินการแล้วเสร็จ

(ใช้งบประมาณ สปสช.)

4 โครงการศูนย์เรียนรูช้ มุ ทางลดโลกร้อนทุง่ สง

(งบเทศบาล)

541,900

112,003

ดาเนินการแล้วเสร็จ

(ดาเนินการตลอดปี งบประมาณ)

5 โครงการบริหารจัดการนา้ แบบบูรณาการ
- กิจกรรมติดตัง้ เครื่องสูบนา้

(งบเทศบาล)

100,000

33,725.57

ดาเนินการแล้วเสร็จ

2,694,900
214,983,699

1,216,128.57
115,921,180.30

รวม
รวมทัง้ ยุทธศาสตร์
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สรุปผลการดาเนิ นงานตามแผนพัฒนาสี่ปี ตามแผนดาเนิ นงาน ประจาปี 2561
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสูค่ ณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีกว่า
(ภารกิจกองการศึกษา กองสาธารณสุข กองสวัสดิการสังคม)
ลาดับ

โครงการดาเนิ นการตามแผนพัฒนาสามปี
ประจาปี 2561

ที่มาของงบประมาณ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้

งบประมาณที่ใช้
ดาเนิ นการ

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพแก่กลุม่ ผูจ้ า้ งงาน กลุม่ อาชีพ ผูด้ อ้ ยโอกาส ยากจน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วม
(งบเทศบาล)
50,000
1 โครงการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน

ผลการดาเนิ นงาน

หมายเหตุ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ใช้งบประมาณสานักงานแรงงานจ.นครศรีฯ

รวม
50,000
กลยุทธ์ท่ี3 ส่งเสริมและสนับสนุ นให้เกิดเครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุ รกั ษ์ เชิงวัฒนธรรมและการกีฬา เชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุ รกั ษ์และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองทุง่ สงเชื่อมโยงกับพื้นที่ใกล้เคียงโดยชุมชนมีสว่ นร่วม
1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ วในอาเภอทุง่ สง

(งบเทศบาล)

50,000

2 โครงการสร้างสังคมจักรยานให้เบิกบานทัง้ เมืองทุง่ สง
- กิจกรรมปัน่ จักรยานเพือ่ โลกสีเขียว ท่องเทีย่ วเมืองทุง่ สง"

(งบเทศบาล)

170,000

3 โครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์ข ้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์การบริการการท่องเทีย่ วในแหล่งท่องเทีย่ ว/
สร้างเครือข่ายการท่องเทีย่ วเมืองทุง่ สง

(งบเทศบาล)

100,000

-

ไม่ได้ดาเนินการ

4 โครงการถนนคนเดิน
5 โครงการนครศรีธรรมราชเสือภูเขาทางเรียบ ครัง้ ที่ 1

(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล)

50,000
50,000

49,192
-

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ไม่ได้ดาเนินการ

6 โครงการเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุง่ สง "อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ สายใยวัฒนธรรมสูอ่ าเซียน"

(งบเทศบาล)

40,000

-

ไม่ได้ดาเนินการ

7 โครงการดนตรีในสวน “ดนตรีดี เยาวชนเด่นเล่นในสวน”

(งบเทศบาล)

50,000

-

ไม่ได้ดาเนินการ

8 โครงการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุ ชนในอาเภอทุง่ สง เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ด้านการท่องเทีย่ วให้เกิดความ
ยังยื
่ น

(งบเทศบาล)

200,000

-

ไม่ได้ดาเนินการ

9 โครงการจ้างเหมาเพือ่ ปฏิบตั งิ านบริการเพือ่ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ วเทศบาลเมืองทุง่ สง

(งบเทศบาล)

939,000

939,000

ดาเนินการแล้วเสร็จ

1,649,000

1,121,388

รวม

133,195.96

ไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

สตง.ให้ชะลอการดาเนินโครงการไว้ก่อน

39

โครงการดาเนิ นการตามแผนพัฒนาสามปี
ที่มาของงบประมาณ
ประจาปี 2561
กลยุทธ์ท่ี 4 จัดบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานทัวถึ
่ งและรณรงค์สง่ เสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถกู ต้อง
(งบเทศบาล)
1 โครงการจ้างเหมาเอกชน(รายบุคคล) เพิม่ ประสิทธิภาพงานอนามัยโรงเรียน
ลาดับ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้

งบประมาณที่ใช้
ดาเนิ นการ

ผลการดาเนิ นงาน

108,000

108,000

ดาเนินการแล้วเสร็จ

2 โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)

(งบเทศบาล)

600,000

450,450

ดาเนินการแล้วเสร็จ

3 โครงการรณรงค์ควบคุมและป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้า

(งบเทศบาล)

62,000

55,000

ดาเนินการแล้วเสร็จ

4 โครงการรวมพลคนรักกีฬาเมืองทุง่ สง
5 โครงการระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุง่ สง

(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล)

50,000
828,500

828,500

ไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

1,648,500

1,441,950

(งบเทศบาล)

60,000

60,000

ดาเนินการแล้วเสร็จ

2 โครงการขับเคลือ่ นสมัชชาพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

(งบเทศบาล)

60,000

60,000

ดาเนินการแล้วเสร็จ

3 โครงการจ้างเหมาติดตัง้ กล้องวงจรปิ ด CCTV

(งบเทศบาล)

120,000

ไม่ได้ดาเนินการ

รวม
กลยุทธ์ท่ี 6 พัฒนาระบบป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบตั ิ ให้มีประสิทธิภาพโดยทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วม
1 โครงการฝึ กอบรมทบทวนอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือน (อปพร.)
2 โครงการฝึ กซ้อมแผนป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.1 กิจกรรมฝึ กซ้อมแผนป้ องกันและระงับอัคคีภยั

1,000,000
1,120,000

(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล)

50,000
40,000
20,000

50,000
20,000
20,000

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

2.2 กิจกรรมฝึ กซ้อมแผนป้ องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
3 โครงการอบรมป้ องกันและระงับอัคคีภยั เบื้องต้นให้กบั เยาวชนในโรงเรียนในเขตเทศบาล (ยุวอปพร.)

(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล)

20,000
20,000

-

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ไม่ได้ดาเนินการ

4 โครงการจ้างเหมากวาดขยะและรักษาความสะอาด อาคารงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(งบเทศบาล)

188,400

78,000

ดาเนินการแล้วเสร็จ

5 โครงการจ้างเหมาดูแลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
6 โครงการจัดความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองภายในเขตเทศบาลเมืองทุง่ สง
รวม

(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล)

324,000
3,093,000
3,755,400

162,000
2,979,600
3,309,600

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

รวม
กลยุทธ์ท่ี 5 จัดระบบป้ องกันอาชญากรรม ยาเสพติด และอบายมุข โดยทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วม
1 โครงการล้อมรักให้ครอบครัวล้อมรัว้ ให้ชุมชน

หมายเหตุ

ดาเนินการแต่ไม่ใช้งบประมาณ

40

โครงการดาเนิ นการตามแผนพัฒนาสามปี
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตง้ั ไว้
ประจาปี 2561
กลยุทธ์ท่ี 7 ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการแก่คนชรา ผูด้ อ้ ยโอกาส คนพิการ คนยากจน ให้พอเพียงแก่การดารงชีพและเป็ นธรรม
1 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ คนชรา คนพิการ ผูป้ ่ วยโรคเอดส์
27,790,800
1.1 เบี้ยยังชีพผู ้สูงอายุ
(งบอุดหนุนทัวไป)
่
23,503,200
1.2 เบี้ยยังชีพคนพิการ
(งบอุดหนุนทัวไป)
่
3,897,600
1.3 เบี้ยยังชีพผู ้ป่ วยโรคเอดส์
(งบอุดหนุนทัวไป)
่
390,000
ลาดับ

2
3
4
5

โครงการศูนย์พฒั นาคุณภาพชีวติ และส่งเสริมอาชีพผูส้ ูงอายุ
โครงการทัศนะธรรมศึกษาของผู ้สูงอายุ
โครงการจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลผู ้สูงอายุ คนพิการ และผูด้ อ้ ยโอกาส
โครงการจัดตัง้ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะคนสูงวัย

6 โครงการจ้างทีป่ รึกษาวิจยั สถานภาพความตระหนักและบริการสาหรับผูส้ ูงอายุ
รวม
รวมทัง้ ยุทธศาสตร์

งบประมาณที่ใช้
ดาเนิ นการ

ผลการดาเนิ นงาน

25,875,950
20,980,250
4,333,200
562,500

ดาเนินการแล้วเสร็จ

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

50,000
345,000
187,200
140,000

340,157
187,200
-

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ไม่ได้ดาเนินการ

(งบเทศบาล)

360,000
28,873,000
37,095,900

26,403,307
32,396,245

ดาเนินการแล้วเสร็จ

หมายเหตุ
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สรุปผลการดาเนิ นงานตามแผนพัฒนาสี่ปี ตามแผนดาเนิ นงาน ประจาปี 2561
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีสว่ นร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ
(ภารกิจกองช่าง สานักปลัดเทศบาล กองสวัสดิการสังคม)
โครงการดาเนิ นการตามแผนพัฒนาสามปี
งบประมาณที่ใช้
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตง้ั ไว้
ผลการดาเนิ นงาน
ประจาปี 2561
ดาเนิ นการ
กลยุทธ์ท่ี 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและเพื่อการบริการประชนของเทศบาลและของชุมชนให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสามารถเข้าถึงได้ง่ายสะดวกในการใช้ประโยชน์
ลาดับ

1 โครงการจ้างเหมาเอกชนบันทึกข้อมูลโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-laas)

(งบเทศบาล)

540,000

401,100

หมายเหตุ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รวม
540,000
225,000
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรูแ้ ละทักษะในการทางานเฉพาะด้านและทางานเป็ นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริการจัดการที่ดี
1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง
(งบเทศบาล)
400,000
236,937
ดาเนินการแล้วเสร็จ
1.1 กิจกรรม อบรมเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
1.2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร แนวทางปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เทศบาลเมืองทุ่งสง

156,615

ดาเนินการแล้วเสร็จ

80,322

ดาเนินการแล้วเสร็จ

2

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เกี่ยวกับศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของราชการตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

(งบเทศบาล)

30,000

ไม่ได้ดาเนินการ

3

โครงการการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ านแก่บคุ ลากรของเทศบาลเมืองทุ่งสง
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบตั ริ าชการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดแี ละจัดทาคารับรองการปฏิบตั ริ าชการ

(งบเทศบาล)

80,000

80,000.00

ดาเนินการแล้วเสร็จ

4

โครงการฝึ กอบรมเพิ่มศักยภาพแก่บคุ ลากรเพื่อพัฒนาระบบการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองทุ่งสง

(งบเทศบาล)

50,000

44,200

ดาเนินการแล้วเสร็จ

- เนื่องจากได้เลือ่ นกาหนดการดาเนินโครงการออกไปก่อน
เนื่องจากรถตูท้ ่ใี ช้เป็ นยานพาหนะในการเดินทางหมดสัญญาเช่าจึง
ต้องรอการดาเนินการทาสัญญาเช่าให้แล้วเสร็จก่อน
- เมือ่ การดาเนินการทาสัญญาเช่ารถเป็ นที่เสร็จสิ้นเรียบร้อย
ต่อมาทางกองคลังได้ทาหนังสือขอความร่วมมือให้ชะลอโครงการที่
ยังไม่ได้ดาเนินการเอาไว้ก่อน เนื่องจากเทศบาลได้รบั เงินจัดสรรตา่
กว่าประมาณการรายรับที่ตงั้ ไว้ ตามหนังสือ นศ52203/ว154 ลง
วันที่ 26 มิถนุ ายน 2561 เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
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โครงการดาเนิ นการตามแผนพัฒนาสามปี
ประจาปี 2561
5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บข้อมูล สารวจข้อมูลภาคสนาม โครงการ/กิจกรรมสาคัญของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง
- กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บข้อมูล สารวจข้อมูล ภาคสนาม โครงการ/กิจกรรมสาคัญของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง

ลาดับ

ที่มาของงบประมาณ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้

งบประมาณที่ใช้
ดาเนิ นการ

ผลการดาเนิ นงาน

หมายเหตุ

ไม่ได้ดาเนินการ

เนื่องจากผูบ้ ริหารมีนโยบายให้ชะลอการจ้างลูกจ้างโครงการ

(งบเทศบาล)

81,000

(งบเทศบาล)

93,600

93,600

ดาเนินการแล้วเสร็จ

7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง

(งบเทศบาล)

93,600

93,600

ดาเนินการแล้วเสร็จ

8

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน
- กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของกองวิชาการและแผนงาน

(งบเทศบาล)

108,000

108,000

ดาเนินการแล้วเสร็จ

9

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ
- กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบตั ิ การเพื่อวางแผนพัฒนาเมืองทุ่งสงตามเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั ่ ยืน
Sustainable Development Goals (SDGs)

(งบเทศบาล)

80,000

79,267

ดาเนินการแล้วเสร็จ

10 โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของเทศบาลเมืองทุ่งสง ระยะที่ 2

(งบเทศบาล)

350,000

250,000

ดาเนินการแล้วเสร็จ

11 โครงการฝึ กอบรมและทัศนดูงานของผูน้ าชุมชนและสมาชิกสภาองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้อง

(งบเทศบาล)

1,230,000

1,001,820

ดาเนินการแล้วเสร็จ

12 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรแม่บา้ น/สตรีเทศบาลเมืองทุ่งสง

(งบเทศบาล)

60,000

60,000

ดาเนินการแล้วเสร็จ

13 โครงการจ้างเหมาดูแลระบบข้อมูลของกองสวัสดิการสังคม
รวม

(งบเทศบาล)

93,600
2,749,800

93,600
2,377,961

ดาเนินการแล้วเสร็จ

304,000

304,000

ดาเนินการแล้วเสร็จ

20,000

20,000

ดาเนินการแล้วเสร็จ

324,000

324,000

40,000
50,000

30,000

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

140,000
230,000

140,000
170,000

ดาเนินการแล้วเสร็จ

6

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน

กลยุทธ์ท่ี 3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อการพัฒนางานและพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ และลดขัน้ ตอนปฏิบตั ิงาน
1 โครงการจ้างที่ปรึกษา "การจัดการความรูเ้ พื่อพัฒนาศักยภาพการสื่อสารองค์กรของเทศบาลเมือง
(งบเทศบาล)
ทุ่งสง
2 ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอาเภอทุ่งสง ประจาปี
งบประมาณ 2561

(งบเทศบาล)

รวม
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่ นร่วมอย่างเข้มแข็ง
1 โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา
(งบเทศบาล)
2 โครงการเทศบาลพบสภาชุมชนเมืองเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(งบเทศบาล)
3

โครงการจ้างที่ปรึกษาวิจยั และและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน
รวม

(งบเทศบาล)

งบประมาณสนับสนุนจากบริษทั ผาทอง
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ลาดับ

โครงการดาเนิ นการตามแผนพัฒนาสามปี
ประจาปี 2561

กลยุทธ์ท่ี 5 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลให้ครบถ้วน ทัว่ ถึง และเป็ นธรรม
1 โครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อปฏิบตั งิ านในการจัดเก็บรายได้

ที่มาของงบประมาณ

งบประมาณที่ตง้ั ไว้

งบประมาณที่ใช้
ดาเนิ นการ

ผลการดาเนิ นงาน

(งบเทศบาล)

444,000

333,000

ดาเนินการแล้วเสร็จ

2

โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ (LTAX3000)

(งบเทศบาล)

108,000

81,000

ดาเนินการแล้วเสร็จ

3

โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ

(งบเทศบาล)

93,900

93,900

ดาเนินการแล้วเสร็จ

4

โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัยสถานที่ราชการสถานีขนส่งย่อยเทศบาลเมืองทุ่งสง

(งบเทศบาล)

187,800

187,800

ดาเนินการแล้วเสร็จ

5

โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รกั ษาความสะอาดบริเวณสถานีขนส่งย่อยเทศบาลเมืองทุ่งสง

(งบเทศบาล)

187,800

187,800

ดาเนินการแล้วเสร็จ

1,021,500

883,500

300,000
15,000
50,000
50,000
300,000
715,000

86,830
20,950
34,160
141,940

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล)

748,800
93,900

748,800
93,900

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

(งบเทศบาล)

108,000

108,000

ดาเนินการแล้วเสร็จ

รวม
950,700
950,700
กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริมองค์กรชุมชน (อบช.)ทุกองค์การบริหารชุมชน/กลุ่มต่าง ๆ ให้มีสว่ นร่วมในการพัฒนาเมืองอย่างเข้มแข็งและบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
1 โครงการสารวจข้อมูล จปฐ.
(งบเทศบาล)
5,000
2 โครงการเลือกตัง้ คณะกรรมการชุมชน
(งบเทศบาล)
5,000
รวม
10,000
0
รวมทัง้ ยุทธศาสตร์
6,541,000.00
5,073,101.00

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ไม่ได้ดาเนินการ

รวม
กลยุทธ์ท่ี 6 ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมทางการเมืองการบริหารสู่การพัฒนาเมืองอย่างยัง่ ยืน
1 โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง
2 โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมด้านประชาธิปไตย
3 โครงการจัดงานวันเทศบาล
4 โครงการเลือกตัง้ สมาชิกสภาเทศบาลและผู บ้ ริหารเทศบาล
5 โครงการโครงการประชุมประชาคมชุมชน
รวม
กลยุทธ์ท่ี 7 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบตั ิงาน
1 โครงการจ้างเหมาบริการยามรักษาการณ์
2 โครงการจ้างเหมาบริการยามรักษาการณ์ สานักงานเทศบาล
3

โครงการจ้างเหมาดูแลระบบสื่อ โสตทัศนู ปกรณ์หอ้ งประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง

รวม 4 ยุทธศาสตร์

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

336,769,615.00

186,829,726.07

หมายเหตุ

ไม่มกี ารกาหนดให้มกี ารเลือกตัง้

ดาเนินการแต่ไม่ใช้งบประมาณ
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปี งบประมาณ พ.ศ.2562
การบริหารงานที่ประสบความสาเร็จนั้น ส่วนหนึ่งมาจากการนานวัตกรรม (Innovation) และ กระบวนการ
บริ ห ารใหม่ๆ มาประยุ กต์ใช้ในองค์กร ให้ บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ การติดตาม และ
ประเมินผลก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ซึ่งมีหลักการสาคัญ คือ การติดตามความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติงานและประเมินผลความสาเร็จของงาน อันจะนาไปสู่การปรับปรุง แก้ไขปัญหาร่วมกันให้บรรลุ
เป้าหมาย จึงต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาเนินงานของ
องค์กรว่าอยู่ในระดับใด เหมาะสมหรือสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่
2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
กระบวนการของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ การ
วางแผน (Planning) การนาแผนไปปฏิบัติ (Implementation) และการติดตามประเมินผล (Monitoring
and Evaluation) ฉะนั้นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ สามารถดาเนินการได้ดังนี้
1) ติดตามและประเมินผลกระบวนการ (Process) จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยตรวจสอบ
กระบวนการดาเนินการว่าเป็นไปตามวิธีการและขั้นตอนที่กาหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เป็นกรอบ ใน
การปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล
2) ติดตามประเมิน ผลความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดาเนิ นงานตามนโยบายของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นการประเมินผลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ การพัฒนา โดยออกแบบสารวจ
ความพึงพอใจ ของประชาชน
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ผลประเมินการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 กลยุทธ์
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
รวม

คะแนน
20
15
65
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100

การประเมินคุณภาพแผนให้คณะกรรมการติดตามฯ ดูข้อมูลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองทุ่งสง ควบคู่กับการประเมินตามประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์
ซึ่งคณะกรรมการทุกคนสามารถให้คะแนนตามความเหมาะสมตามประเด็นการพิจารณา ดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
(รายละเอียดหลักเกณฑ์)
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
20
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล ลักษณะ
(3)
2
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้า ลักษณะของ
ป่า/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง
(2)
1.44
ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูล เกี่ย วกับ จ านวนประชากร และช่ว งอายุและจานวน
ประชากร ฯลฯ
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม
(2)
1.40
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
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ประเด็นการพิจารณา
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
(รายละเอียดหลักเกณฑ์)
(4) ข้อมูล เกี่ย วกับ ระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ ง การไฟฟ้า
(2)
1.42
การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
(5) ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระบบบริ ก ารพื้ น ฐาน เช่ น การเกษตร การประมง
(2)
1.14
การปศุสั ต ว์ การบริ ก าร การท่ อ งเที่ ย ว อุต สาหกรรม การพาณิ ช ย์ / กลุ่ ม อาชี พ
แรงงาน ฯลฯ
(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี
(2)
1
และงานประจาปี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ
และอื่นๆ
(7) ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรธรรมชาติ เช่ น น้ า ป่ า ไม้ ภูเ ขา คุ ณภาพของ
(2)
1.6
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(8) การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
(2)
1
ข้อมูล จปฐ.
(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิถีการและการดาเนินการประชุม
(3)
1.94
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไ ขปัญหา ปรึกษาหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา
สาหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
20
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(5)
4.58
(1) การวิเ คราะห์ ที่ ครอบคลุ มความเชื่อ มโยง ความสอดคล้ อ งยุท ธศาสตร์
จั ง หวั ด ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึง
ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ Thailand 4.0
(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของ
(3)
1.8
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
(3)
1.4
ยากจน อาชญากรรม ปั ญ หายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วั ฒ นธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ
(3)
1.4
กลุ่มอาชีพ กลุ่มสังคม การพัฒ นาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ
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ประเด็นการพิจารณา
(รายละเอียดหลักเกณฑ์)
ความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
(5) การวิเคราะห์ สิ่ งแวดล้ อม พื้น ที่สี เขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการ
ดาเนินงานได้แก่ S-Strengh (จุดแข็ง) W-Weaknee (จุดอ่อน) O-Opportunity
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)
3. ยุทธศาสตร์
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
- สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
- สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด และเชื่ อ มโยงหลั ก ประชารั ฐ แผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาคแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์
คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand
4.0
3.4 วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น
หรื อ บรรลุ ถึ ง อนาคตอย่ า งชั ด เจน สอดคล้ อ งกั บ โอกาสและศั ก ยภาพที่ เ ป็ น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒ นา
ท้องถิ่น
3.5 กลยุทธ์
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทาตามอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ที่จ ะน าไปสู่ การบรรลุ วิ สั ยทั ศน์ หรือแสดงให้ เห็ นถึ งความ

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
(3)

1.4

(3)

1.5

60
(10)

8.3

(10)

8.1

(10)

8.3

(5)

4.2

(5)

4.8
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ประเด็นการพิจารณา
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
(รายละเอียดหลักเกณฑ์)
ชัดเจนในสิ่งที่จะดาเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกล
(5)
4.6
ยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่
ชัดเจน
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
ความมุ่งมั่น อัน แน่ ว แน่ ในการวางแผนพัฒ นาท้องถิ่น เพื่อให้ บรรลุ วิสั ยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนาไปสู่ผลสาเร็จ
ทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กาหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืน
ทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน
นาไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม

(5)

4.6

(5)

4.8

(5)

4.9

100

77.62

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ
เป็นการประเมินผลที่ช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดาเนินงานว่าแผนงานหรือโครงการ
ที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นาไปสู่ความสาเร็จตามแผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่ มีผลสาเร็จมาก
น้อย เพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย หากมีความล่าช้ามีสาเหตุมาจากอะไร สมควรที่จะได้รับการแก้ไข
ด้วยวิธีการใด เพื่อให้โครงการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ และยังเป็นเครื่องมือชี้
วัด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินโครงการ โดยมีประเด็นในการติดตามประเมินผล คือ
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1) การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน โดยมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คุณภาพ ความพึง
พอใจ และขั้นตอนการดาเนินงานซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการจะเป็นผู้กากับตัวชี้วัด
2) การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดาเนินงานประจาปีและเพิ่มเติม
ทั้งนี้เทศบาลเมืองทุ่งสง จะนาข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลโครงการ มาใช้ในการ
ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนเป็นสิ่งสาคัญ
ผลประเมินการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
คะแนน
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
10
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
10
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
10
4.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
10
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
60
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
(5)
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
(5)
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้
(5)
ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(5)
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
(5)
และสังคมแห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
(5)
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
(5)
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
(5)
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
(5)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวีธีการงบประมาณ
(5)
5.11 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
(5)
จะได้รับ
5.12 ผลที่คาคว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
(5)
รวมคะแนน
100
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ผลประเมินการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

1 . ก า ร ส รุ ป เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กร
ส ถ า น ก า ร ณ์ ก า ร 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
พัฒนา
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ ย นแปลงที่ มี ผ ลต่ อ การพั ฒ นา อย่ า งน้ อ ยต้ อ ง
ประกอบด้ ว ย การวิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพด้ า นเศรษฐกิ จ ,
ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

10

5

2. การประเมิ น ผล
การน าแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนามาใช้วัดผลใน
เชิงปริมาณ เช่น การวัดจานวนโครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ก็คือผลผลิ ต นั่นเองว่า เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จานวนที่ดาเนินการจริงตามที่ได้กาหนดไว้
เท่าไหร่ จานวนที่ไม่สามารถดาเนินการได้มีจานวนเท่าไหร่
สามารถอธิ บ ายได้ ต ามหลั ก ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency)
ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ที่ได้กาหนดไว้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดาเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)

10

6

3. การประเมิ น ผล
การน าแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
คื อ การน าเอาเทคนิ ค ต่ า งๆ มาใช้ เ พื่ อ วั ด ว่ า ภารกิ จ
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ไปที่ดาเนิน การในพื้นที่นั้นๆ
ตรงต่อความต้องการของประขาขนหรือไม่และเป็นไปตาม
อานาจหน้าที่หรื อไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ
วัสดุ ครุภัณฑ์ การดาเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness)
ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบั ติราชการตามที่ไ ด้รับ งบประมาณมา
ดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน

10

7
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ประเด็นการพิจารณา

4.แผนงานและ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร
พัฒนา

5.โครงการพัฒนา
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ

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

รายละเอียดหลักเกณฑ์

2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดาเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)
1) วิ เคราะห์ แผนงาน งาน ที่ เกิ ดจากด้า นต่ งๆ มี ความ
สอดคล้องกับและ ละยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนาไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand
Analysis)/Global Demand/Tend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
พื้นที่ติดต่อกัน
2) วิ เ คราะห์ แ ผนงาน งาน ที่ เ กิ ด จากด้ า นต่ า งๆที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนหลักประชารัฐ
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
เป็ น โครงการที่มีวัตถุประสงค์ส นองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดาเนินการ
เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต
มีวัตถุประสงค์ซัดเจน (clearobjective) โครงการต้อง
ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ส อดคล้ อ งกั บ ความเป็ น มาของ
โครงการ สอดคล้ อ งกั บ หลั ก การและเหตุ ผ ลวิ ธี ก าร
ดาเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไป
ได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้
ถึ ง เป้ า หมายต้ อ งซั ด เจน สามารถระบุ จ านวนแก้ ไ ข
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย
พื้ น ที่ ด าเนิ น งาน และระยะเวลาด าเนิ น งานอธิ บ ายให้
ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทาที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและ
จบลงเมื่ อ ไร ใครคื อ กลุ่ ม เป้ า หมายของโครงการ
หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

10

9

60
(5)

5

(5)

3.8

(5)

4.5
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รายละเอียดหลักเกณฑ์

5.4 โครงการมีความ โครงการสอดคล้ อ งกั บ (1) ความมั่ น คง (2) การสร้ า ง
สอดคล้ อ งกั บ แผน ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ยุทธศาสตร์ 20 ปี
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทีย มกัน ทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม (6) การปรั บ สมดุ ล และ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
5 . 5 เ ป้ า ห ม า ย โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
(ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัช ญาของ
โครงการ) มีความ เศรษฐกิจ พอเพีย ง (2) ยึดคนเป็นศู นย์กลางการพัฒ นา
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ (3)ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ ๒๐ ปี (4) ยึด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ เป้ า หมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5)ยึ ด หลั ก การ
และสังคมแห่งชาติ นาไปสู่การปฏิบัติให้เกิด ผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่
ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2)
การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบ
เพื่ อ สร้ า งสั งคมสู งวั ย อย่า งมี คุ ณภาพ (3) การลดความ
เหลื่อมล้าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค
และความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิ จ และสั ง คมอย่ า งเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
5.6 โครงการมีความ โครงการมี ลั ก ษณะหรื อ สอดคล้ อ งกั บ การปรั บ เปลี่ ย น
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value - Based Economy หรือ
Thailand 4.0
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทาน้อย ได้มาก เช่น
(1) เปลี่ ย นจากการผลิ ตสิ นค้า โภคภัณฑ์ไปสู่ สิ นค้าเชิ ง
นวั ต กรรม (2) เปลี่ ยนจากการขั บ เคลื่ อ นประเทศด้ ว ย
ภาคอุ ต สาหกรรม ไปสู่ ก ารขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยเทคโนโลยี
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้น
ภาคการผลิ ต สิ น ค้ า ไปสู่ ก ารเน้ น ภาคบริ ก ารมากขึ้ น
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้ว ยวิทยาการ ความคิดสร้าง
สรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและ

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

(5)

5

(5)

5

(5)

5
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5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

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 มั่ น คง
มั่งคั่ง ยั่ งยืน ภาคใต้
หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคล้ อง กับ
เป้ า หมาย (ผลผลิ ต
โครงการ)

5.10 มีการประมาณ
การราคาที่ ภู ก ต้ อ ง
ต า ม ห ลั ก วิ ธี ก า ร
งบประมาณ
5.11 มี ก ารก าหนด
ตัวชี่วัด (KPI) และ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์ และผล
ที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดหลักเกณฑ์

พัฒนาแล้ว ต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น
ด้า นเกษตรเทคโนโลยี ชี ว ภาพ สาธารณสุ ข วั ฒ นธรรม
ฯลฯ
โครงการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ห้ ว ง
ระยะเวลาของแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ที่ ไ ด้ ก าหนดขึ้ น เพื่ อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจาก
กันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กาหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน
เป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดาเนินการเองหรือร่วมดาเนินการ เป็นโครงการ
ต่อ ยอดและขยายได้ เ ป็น โครงการที่ป ระชาชนต้ องการ
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น เป็ น ท้ อ งถิ่ น ที่ พั ฒ นาแล้ ว ด้ ว ยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณโครงการพัฒ นาจะต้องคานึ งถึงหลั กส าคั ญ
5 ประการในการจัดทาโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3)
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness ) (4) ความเหลื่อมล้า
ในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น น าไปสู่ ค วามยุ ติ ธ รรม (Equiy)
(5) ความโปร่งใส (Transparency)
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา
กลาง ราคากลางท้ องถิ่น มีความโปร่ง ใส่ ใ นการกาหนด
ราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์
มีก ารก าหนดดั ช นี ชี้ วั ด ผลงาน (Key Performance
Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิ ท ธิ ผ ล (effectiveness) ใช้ บอกประสิ ทธิ ภ าพ
(efficiency) ได้ เช่น การกาหนดความพึงพอใจการ
ก าหนดร้ อ ยละ การก าหนดอั น เกิ ด จากผลของ

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

(5)

5

(5)

4.8

(5)

4.2

(5)

5

(5)

3.2
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วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น สิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ (การคาดการณ์
คาดว่าจะได้รับ)
5.12 ผลที่คาดว่าจะ ผลที่ ไ ด้ รั บ เป็ น สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง จากการด าเนิ น การตาม
ได้ รั บ สอดคล้ อ งกั บ โครงการพั ฒ นาสอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ ง ไว้
วัตถุประสงค์
การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่ า วั ต ถุ ป ระสงค์ ซึ่ ง การเขี ย นวั ต ถุ ป ระสงค์ ค วร
คานึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง
ในการดาเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล
ระดับของความสาเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงาน
อย่ า งชั ด เจนและฉพาะเจาะจงมากที่ สุ ด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้
รวม

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

(5)

4.1

100

81.60

2.3 กรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้กาหนดกรอบแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผลแผน โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจาปี และแผนการดาเนินงาน
เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล โดยติดตามผลการดาเนินงานในระดับโครงการรวบรวมเป็นระดั บ
แผนงาน ระดับยุทธศาสตร์และระดับองค์กร และกาหนดกรอบในการติดตามและประเมินผลแผน ดังนี้
1.1 กาหนดกรอบ (Time & Time Feame) โดยกาหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
1. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมในไตรมาสที่ 1 - 2 ติดตามผลภายในเดือนเมษายน
2. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมในไตรมาสที่ 3 - 4 ติดตามผลภายในเดือนตุลาคม
และสรุปผลการติดตามและประเมินผลประจาปี ภายในเดือนธันวาคม เพื่อนาเสนอผู้บริหารเทศบาลเมือง
ทุ่งสงเพื่อให้ผู้บริหารนาเสนอสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล พร้อมทั้ง ประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ผู้บ ริห ารท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้กาหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนาไปกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กาหนดทรัพยากรสาหรับการดาเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนาเครื่องมือที่มีอยู่จริงใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน
1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการ
ที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่ านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่
ผ่านมา
1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือ
ผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ใน
เชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จานวน ระยะเวลา เป็นต้น
1.6 ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) เป็ น ผลที่ ไ ด้ จ ากประสิ ท ธิ ภ าพท าให้ เ กิ ด ผลลั พ ธ์ แ ละผลผลิ ต
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ
ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น
กาหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจาเป็นที่จะต้องวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ
อีกหนึ่งคนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือก
อีกก็ได้
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(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
เทศบาลเมืองทุ่งสง โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ดาเนินการติดตามและ
ประเมิ น ผลโครงการต่ า ง ๆ ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาและประเมิ น ผลการพั ฒ นาตามเป้ า หมายใน
แผนพัฒ นาท้องถิ่น โดยพิจ ารณาวัดผลผลิ ตในแง่ประสิ ทธิภ าพ ด้านปริมาณ ค่าใช้ จ่าย ระยะเวลาที่ใ ช้
พิจารณาในแง่ผลสัมฤทธิ์ ด้านคุณภาพ ความพึงพอใจ กลุ่มผู้รับผลประโยชน์ทั่วถึงคนส่วนใหญ่และเป็นธรรม
วัดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการและแนวทางการพัฒนา ตอบสนองจุดมุ่งหมายการพัฒนา
(Goals) ในยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ตั้งไว้เพียงใด
เทศบาลเมืองทุ่งสง กาหนดติดตามผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยในแต่ละปี ติดตามผล
2 ไตรมาส ติดตามผล 1 ครั้ง โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี และแผนดาเนินงานเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามผล โดยติดตามผลการดาเนินการในระดับโครงการรวบรวมเป็นระดับแผนงาน ระดับยุทธศาสตร์และ
ระดับองค์กร
2.4 กาหนดเครื่องมือและแบบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กาหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทาการทดสอบและวัดผลเพื่อดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒ นาท้องถิ่น เช่น การ
ทดสอบและการวัดโครงสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการ
ฝึกอบรม (จะใช้ทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น
2. การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่ มก็ได้ การสั มภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi –
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดาเนินการสัมภาษณ์ และ
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การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน
3. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากาลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกาหนดการดาเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่ว ม
(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. การสารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความ
พึงพอใจ ความจาเป็น ความต้องการของประชาชน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกสารวจ และทิศทางสารวจไว้เป็นหลักฐาน
5. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสงกาหนดเครื่องมือที่ใช้
ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
- เก็บข้อมูลจากหน่วยงานผู้ปฏิบัติ จากเอกสาร กิจกรรม การปฏิบัติ บุคคลกลุ่มเป้าหมาย
ผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบสารวจ/แบบสอบถาม/การสัมภาษณ์ มีแบบสอบถาม เพื่อประเมินผลการพัฒนาใน
ระดับโครงการ/แนวทาง และระดับยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแบบ 1- 6 ดังต่อไปนี้
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แบบที่ 1 ตารางสรุปผลการดาเนินการโครงการ/กิจกรรมไตรมาสที่ 1 - 4 ประจาปี 2562
ตารางสรุปผลการดาเนินการโครงการ/กิจกรรมไตรมาสที่ 1-4 ประจาปี 2562 (ณ วันที่......................................................................................................)
สานัก/กอง/โรงเรียน...........................................................................ฝ่าย......................................................................งาน.......................................
ลาดับ

1

2

3

โครงการ
หน่วยงานที่ งบประมาณ
งบ
งบสุทธิที่ตั้ง
ดาเนินการตาม ดาเนินการ
ที่ตั้งไว้
+โอนเพิ่ม
ไว้หลัง
แผนดาเนินงาน
- โอนลด
+โอนเพิม่
ประจาปี
-โอนลด
2562

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่ ว างไว้ ห รื อ ระบุ เ หตุ ผ ลที่ ไ ม่
สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขั้ น ต อ น ที่ อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณี มี การโอนลด
โอนเพิ่มให้ระบุเ หตุผลในการ
โอนด้ วย เพื่ออธิ บายเหตุผ ล
ต่อคณะกรรมการประเมิน ผล
และรายงานสภาเทศบาล ฯได้
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แบบที่ 2 สรุปผลการดาเนินงานโครงการตามแผนดาเนินงาน ประจาปี 2562
สรุปผลการดาเนินงานโครงการตามแผนดาเนินงาน ประจาปี 2562
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา
แบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่
เหนือกว่า
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม
ป้องกันน้าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กร
ชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมี
ส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความ
เปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ
รวม

จานวนโครงการที่เสร็จ

จานวนโครงการที่อยู่
ระหว่างดาเนินการ

จานวนโครงการที่ยังไม่
ดาเนินการ

จานวน

จานวน

จานวน

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

จานวนโครงการทั้งหมดที่
รายงาน
จานวน

ร้อยละ

จานวนโครงการ
ทั้งหมดตามแผน
ดาเนินงาน
จานวน
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แบบที่ 3 แบบการติดตามความก้าวหน้าของโครงการเพื่อการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์
การติดตามความก้าวหน้าของโครงการเพื่อการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์
(Project monitoring Phase)
ส่วนนาทั่วไป
ก. ระบุวัตถุประสงค์ของการติดตามความก้าวหน้า
1) …………………………………………………………………………..
2) …………………………………………………………………………..
3) …………………………………………………………………………..
4) …………………………………………………………………………..
ข. ช่วงเวลาของการติดตามความก้าวหน้า
o ทุกเดือน
o ทุกไตรมาส
o 6 เดือน
o ประจาปี
ระบุช่วงเวลา................................................................................................................................
ค. ผู้รบั ผิดชอบในการติดตามความก้าวหน้า (ระบุหน่วยงาน/บุคคล/ตาแหน่ง)
1) ผู้รับผิดชอบหลักในการติดตาม………………………………………………………………………………………………………
2) ผู้รับการติดตาม………………………….......…………………................…,,,,,………………………………………………………
3) ผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล…………………………………………………………......……………………………………………
4) อื่น ๆ……………………………………..............................…................………………………………………………………………
ง. ข้อมูลการติดตามที่ตอ้ งดาเนินการ ประกอบด้วยการดาเนินการ 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การติดตามการเชื่อมโยงโครงการกับแผนยุทธศาสตร์
ส่วนที่ 2 การติดตามความคืบหน้า แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ
2.1) การติดตามความคืบหน้าแผนปฏิบตั ิการ เพือ่ การขับเคลื่อนโครงการ (Project Schedule Variance)
2.2) การติดตามความคืบหน้าแผนงบประมาณ เพือ่ การขับเคลื่อนโครงการ (Project Cost Variance)

ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 4

การจัดการปัญหา อุปสรรคของโครงการระหว่างการดาเนินงาน
การถอดบทเรียนโครงการ
4.1) การสรุปบทเรียนที่สาคัญระหว่างการดาเนินงานโครงการเพื่อการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์
4.2) การปรับเปลี่ยนโครงการจากบทเรียน
ส่วนที่ 5 การสรุปสถานการณ์ของโครงการต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
5.1) สรุปสถานะของการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
5.2) สรุปการขับเคลื่อนโครงการต่อสถานะและศักยภาพของแผนยุทธศาสตร์
ผู้รายงานผลจะต้องสรุปผลอย่างครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานประกอบ โดยจัดส่งมายัง
กองวิชาการและแผนงาน ภายในวันที่....................................สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ...................................
จ. ลงชือ่ ผู้รบั ผิดชอบในการรายงานผล..................................................................
ตาแหน่ง ................................................................
ลงชื่อผู้ตรวจทานความสมบูรณ์ของการรายงานผล.......................................................................
ตาแหน่ง ................................................................
ลงชื่อผู้อนุมัติผลการติดตามความก้าวหน้า
.......................................................................
ตาแหน่ง ................................................................
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ส่วนที่ 1 การติดตามการเชื่อมโยงโครงการกับแผนยุทธศาสตร์
โครงการ .......................................................................................................................
กิจกรรมในการดาเนินงานของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

ระบุลักษณะการเชื่อมโยงกับรายละเอียดยุทธศาสตร์ (พร้อมเหตุผล)
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด

ผลผลิต
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ส่วนที่ 2 การติดตามความคืบหน้า แผนปฏิบตั กิ ารและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ
2.1) การติดตามความคืบหน้าแผนปฏิบตั กิ าร เพื่อการขับเคลือ่ นโครงการ (Project Schedule Variance)
กิจกรรม

ผูร้ ับผิดชอบ

ระยะเวลา
(Duration)

แผนปฏิบตั กิ าร (Schedule)
เริ่มต้น

สิน้ สุด

ผลการดาเนินงาน
เริ่มต้น

สิน้ สุด

สรุปเปรียบเทียบแผน/ผล
หมายเหตุ
(Schedule variance)
(ล่าช้า/ตามแผน/เร็วกว่าแผน)

สรุปสถานะปัจจุบนั ของความคืบหน้าแผนปฏิบตั ิการ
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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2.2) การติดตามความคืบหน้าแผนงบประมาณ เพื่อการขับเคลื่อนโครงการ (Project Cost Variance)

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

การดาเนินงาน
เริ่มต้น

สิ้นสุด

งบประมาณ
(Budget)

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
(Actual)
จานวน

ร้อยละ

ผลการ
ดาเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ

เปรียบเทียบแผน/ผล
(Cost Variance)(ร้อยละ)
ต่ากว่าแผน ตามแผน มากกว่าแผน

สรุปสถานะปัจจุบันของความคืบหน้าแผนปฏิบัติการ
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ส่วนที่ 3 การจัดการปัญหา อุปสรรคของโครงการในระหว่างการดาเนินงาน
หัวข้อ

ปัจจัย
ด้านบุคลากร

o ผู้ดาเนินโครงการ
oผู้บริหาร
oผู้ปฏิบัติ
o ลูกค้าโครงการ
o ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
o อื่น ๆ............................................

ด้านการบริหารจัดการ

o
o
o
o
o

ด้านวัตถุดิบ

o วัสดุ/อุปกรณ์
o เครื่องจักร
o วัตถุดิบ

ด้านงบประมาณ

o
o
o
o

รูปแบบการดาเนินการ
โครงสร้างการบริหาร
การประสานงาน
ระเบียบปฏิบัติ
อื่น ๆ............................................

อื่น ๆ............................................
ไม่เพียงพอ
อัตราการแลกเปลี่ยน
อื่น ๆ............................................

ปัญหา/อุปสรรคทีเ่ กิดขึ้นระหว่าง
ดาเนินโครงการ

แนวทางการแก้ไขปัญหาทีไ่ ด้
ดาเนินการไปแล้ว

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการแก้ไข
ปัญหาต่อไป
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หัวข้อ

ปัจจัย
ด้านสภาวะแวดล้อม

ด้านมวลชนสัมพันธ์

ด้านเทคโนโลยี

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ธรรมชาติ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
อื่น ๆ............................................
สื่อสาร การประชาสัมพันธ์
การตลาด
ทาความเข้าใจกับมวลชน
อื่น ๆ............................................
ข้อมูลและสารสนเทศ
เทคโนโลยี
องค์ความรู้
อื่น ๆ............................................

ปัญหา/อุปสรรคทีเ่ กิดขึ้นระหว่าง
ดาเนินโครงการ

แนวทางการแก้ไขปัญหาทีไ่ ด้
ดาเนินการไปแล้ว

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการแก้ไข
ปัญหาต่อไป
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ส่วนที่ 4 การถอดบทเรียนโครงการ
4.1) การสรุปบทเรียนทีส่ าคัญระหว่างการดาเนินงานโครงการเพื่อการขับเคลือ่ นตามแผนยุทธศาสตร์
ปัจจัย/กิจกรรม
ด้านบุคลากร
กิจกรรมที่ 1.................................................................................................
ด้านบริหารจัดการ
กิจกรรมที่ 1.................................................................................................
ด้านวัตถุดบิ /เครื่องมืออุปกรณ์
กิจกรรมที่ 1.................................................................................................
ด้านงบประมาณ
กิจกรรมที่ 1.................................................................................................
ด้านสภาวะแวดล้อม
กิจกรรมที่ 1.................................................................................................
ด้านมวลชนสัมพันธ์
กิจกรรมที่ 1.................................................................................................
ด้านเทคโนโลยี
กิจกรรมที่ 1.................................................................................................
4.2) การปรับเปลีย่ นโครงการจากบทเรียน
การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ เพือ่ การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
 มี
 ไม่มี
การปรับเปลี่ยนแผนงบประมาณ เพือ่ การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
 มี
 ไม่มี
การปรับเปลี่ยนระยะเวลาดาเนินการ เพือ่ การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
 มี
 ไม่มี

สรุปบทเรียน/สถานการณ์ทสี่ าคัญ

เพราะ.......................................................................................................
เพราะ.......................................................................................................
เพราะ.......................................................................................................

ปัจจัยแห่งความสาเร็จ หรือวิกฤตทีค่ ้นพบเพื่อการ
พัฒนารอบต่อไป (KSF or CSF)
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ส่วนที่ 5 การสรุปสถานการณ์ของโครงการต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
5.1) สรุปสถานะของการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
กลยุทธ์.....................................................................................................................................................โครงการ.........................................................................................................
ผลงานทีผ่ ่านมา
2560
2561
2562

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายปี
ปัจจุบัน

1

ค่าคะแนน
2 3 4

5

แนวโน้มสถานการณ์การบรรลุ
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5.2) สรุปการขับเคลือ่ นโครงการต่อสถานะ และศักยภาพของแผนยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม

สถานการณ์ SWOT ก่อนการดาเนินโครงการ

ทางเลือกยุทธศาสตร์ทเี่ กี่ยวข้อง

ความเปลีย่ นแปลง(ในขณะทีท่ าโครงการ)

แบบที่ 4 แบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเพื่อการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเพื่อการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์
(Project evaluation utilization)
ส่วนนาทัว่ ไป
ก. ระบุวตั ถุประสงค์ของการติดตามผลสัมฤทธิ์
1) …………………………………………………………………………..
2) …………………………………………………………………………..
3) …………………………………………………………………………..
4) …………………………………………………………………………..

ข. ผูร้ ับผิดชอบในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ระบุหน่วยงาน/บุคคล/ตาแหน่ง)
1) ผู้รับผิดชอบหลักในการประเมินผลสัมฤทธ์……………………………............………………………………
2) ผู้รับการประเมินผลสัมฤทธ์………………………….......…………………...………………..............................
3) ผู้ทเี่ กี่ยวข้องในการให้ข้อมูล………………………….....…………………...………………..............................
4) อื่น ๆ……………………………………..............................…...……………………………………………….......

ค. ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการทีต่ อ้ งดาเนินการ ประกอบด้วยการดาเนินการ 8 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพการบริหารแผนปฏิบัติการ
1.1) การสรุปผลประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แผนงาน แผนงบประมาณของโครงการ
1.2) ปัจจัยทีม่ ีผลต่อความสาเร็จ (+) ไม่สาเร็จ (-)
1.3) สรุปแนวทางการพัฒนาแผนปฏิบัติการในรอบปีงบประมาณต่อไป

ส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทมี่ ีต่อลูกค้าหลักของโครงการ
2.1) การตอบสนองความต้องการและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
2.2) สรุปผลการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ส่วนที่ 3 การประเมินการนาส่งผลสัมฤทธิ์ทตี่ ่อเนือ่ ง คุ้มค่า ยั่งยืน
ส่วนที่ 4 การประเมินผลตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของโครงการ
4.1) ผลตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย
4.2) ข้อเสนอแนะในการวัดผลรอบปีงบประมาณต่อไป

ส่วนที่ 5 การประเมินผลการบารุงรักษา การพัฒนาต่อเนือ่ ง
5.1) มาตรการการบารุงรักษาผลสัมฤทธิ์ของโครงการให้คงอยู่และพัฒนาต่อเนื่อง
5.2) ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้คุ้มค่าสูงสุด

ส่วนที่ 6 การสรุปปัญหา อุปสรรค และบทเรียนโครงการ
6.1) สรุปปัญหา อุปสรรค การแก้ไข
6.2) บทเรียนจากการดาเนินงานโครงการ/ข้อค้นพบทีส่ าคัญของโครงการ

ส่วนที่ 7 สรุปผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
7.1) สถานะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
7.2) สถานะศักยภาพของแผนยุทธศาสตร์

ส่วนที่ 8 ข้อเสนอแนะเพือ่ การตัดสินใจทางการบริหารโครงการ
ผู้รายงานผลจะต้องสรุปผลอย่างครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานประกอบ โดยจัดส่งมายัง
กองวิชาการและแผนงาน ภายในวันที.่ .............................................สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมติดต่อ .........................................
จ. ลงชื่อผู้รับผิดชอบในการรายงานผล..................................................................
ตาแหน่ง
................................................................
ลงชื่อผู้ตรวจทานความสมบูรณ์ของการรายงานผล .......................................................................
ตาแหน่ง
................................................................
ลงชื่อผู้อนุมัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ .......................................................................
ตาแหน่ง
................................................................
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ส่วนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพการบริหารแผนปฏิบตั กิ าร
1.1 การสรุปผลประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แผนงาน แผนงบประมาณของโครงการ
กิจกรรม

ผูร้ ับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานเมือ่
Project Cost : PC
Project Schedule : PS
เสร็จสิน้ กิจกรรม
ร้อยละการ เริ่มต้น
สิน้ สุด
เริ่มต้น
สิน้ สุด
ยอดรวม การเบิกจ่าย
เบิกจ่าย (ว/ด/ป) (ว/ด/ป) (ว/ด/ป) (ว/ด/ป)

สรุปผล PS : PC
ของกิจกรรม

1.2 ปัจจัยทีมีผลต่อความสาเร็จ (+) ไม่สาเร็จ (-)
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.3 สรุปแนวทางการพัฒนาแผนปฏิบตั ิการในรอบปีงบประมาณต่อไป (ระบุ)
1).......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2).......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3).......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ทมี่ ตี อ่ ลูกค้าหลักของโครงการ
2.1 การสนองตอบความต้องการและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
กิจกรรม

ลูกค้าหลัก

กิจกรรม/บริการทีต่ อบสนองความต้องการของลูกค้า
ความต้องการ/
กิจกรรม/บริการทีก่ าหนดใน ผลการดาเนินงานกิจกรรม/
ความคาดหวังของ
โครงการ
บริการตามโครงการ
ลูกค้า

2.2 สรุปผลการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
โครงการสามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้สมบูรณ์
โครงการสามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้บางส่วน
โครงการไม่สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้
อื่น ๆ ระบุ.....................................................................................

มาตรการการสือ่ สาร
และสร้างความยั่งยืน
แก่ลูกค้า

สรุปผลการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า

72

ส่วนที่ 3 การประเมินการนาส่งผลสัมฤทธิ์ทตี่ อ่ เนื่อง คุ้มค่า ยั่งยืน

ผลสัมฤทธิ์ทตี่ อ้ งการ

ผลสัมฤทธิ์ทเี่ กิดขึ้นจริงเมื่อทาโครงการแล้วเสร็จ

ความเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้นจากผลสัมฤทธิ์ (กรุณาระบุรายละเอียด)
มิตดิ า้ นสังคม

ผลผลิต (Output)

ผลลัพธ์ (Outcome)

ผลกระทบ (Impact)

มิตดิ า้ นเศรษฐกิจ

มิตดิ า้ นความมั่นคง

มิตดิ า้ นคุณภาพชีวิต
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ส่วนที่ 4 การประเมินผลตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของโครงการ
4.1 ผลตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์

เชิงปริมาณ

ประเภทตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย (ผลทีเ่ กิดขึ้น)
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา

เชิงความคุ้มค่า

ผลผลิต (Output)

ผลลัพธ์ (Outcome)

4.2 ข้อเสนอแนะในการวัดผลรอบปีงบประมาณต่อไป (ระบุ)
1).......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2).......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3).......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ส่วนที่ 5 การประเมินผลการบารุงรักษา การพัฒนาต่อเนื่อง
5.1 มาตรการการบารุงรักษาผลสัมฤทธิข์ องโครงการให้คงอยู่และพัฒนาต่อเนื่อง
กิจกรรม

มาตรการการบารุงรักษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ

แนวทางการดาเนินงาน

5.2 ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้คุ้มค่าสูงสุด
1)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ส่วนที่ 6 การสรุปปัญหา อุปสรรค และบทเรียนโครงการ
6.1 สรุปปัญหา อุปสรรค การแก้ไข

กิจกรรม

ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง
(บุคลากร การจัดการ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การตลาด เทคโนโลยี
สภาพแวดล้อม)

การแก้ไขทีไ่ ด้ดาเนินการไปแล้ว

6.2 บทเรียนจากการดาเนินงานโครงการ/ข้อค้นพบทีส่ าคัญของโครงการ

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ส่วนที่ 7 สรุปผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
7.1 สถานะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
กิจกรรม

การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ผลผลิต กลยุทธ์)

ผลทีเ่ กิดขึ้นเมื่อทาโครงการแล้วเสร็จ
 ผลสัมฤทธิเ์ ชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้
1)
2)
3)
 ผลสัมฤทธิไ์ ม่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ เพราะ
1)
2)
3)

7.2 สถานะ ศักยภาพของแผนยุทธศาสตร์
ระบุศักยภาพของแผนยุทธศาสตร์(SWOT Analysis)
กกท.(ระบุ)

กระทรวง(ระบุ)

ศักยภาพก่อนทาโครงการ

ศักยภาพหลังทาโครงการ
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ส่วนที่ 8 ข้อเสนอแนะเพื่อการตัดสินใจทางการบริหารโครงการ
o ดาเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณต่อไป เพราะ
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

o ดาเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณต่อไป แต่ต้องปรับปรุง ดังนี้
1)..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2)..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3)..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
o ยกเลิกการดาเนินงานโครงการ เพราะ
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
o ยกเลิกการดาเนินงานกิจกรรม เพราะ
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
o อื่น ๆ (ระบุ)
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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แบบที่ 5 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2562
สรุปผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2562
ยุทธศาสตร์ที่ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
โครงการดาเนินการตามแผนดาเนินงาน ประจาปี
ที่มาของ
งบประมาณ
งบประมาณที่ใช้
ลาดับ
ผลการดาเนินงาน
2562
งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
ดาเนินการ
กลยุทธ์ที่.................................................................................................................................................................................
1
2
3
4
5
6
รวม

หมายเหตุ
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แบบที่ 6 แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมโครงการ
แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม
โครงการ............................................................................................................................
ในวันที่ ......................................................ณ ...................................................................
คาอธิบาย แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 2 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 2 ตอน เพื่อให้การดาเนินโครงการเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการนาไปใช้ต่อไป
ตอนที่ 1 ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ..............................................................................................................................
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ปาน น้อย น้อย สรุ ป ประโยชน์ ที่ ท่ า นได้ รับ จากการ
กลาง 2 ที่สุด ฝึกอบรม
3
1 …………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
ท่ า น จ ะ น าความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไป ใช้
ประโยชน์ ได้อย่างไร
…………………………………………………
……………………………………………….…
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการอบรมครั้ง
นี้ ได้แก่
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นความคิดเห็น
ด้านความรู้ความเข้าใจ

ด้านวิทยากร

ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร

ด้านการนาความรู้ไปใช้

มาก
ที่สุด
5

มาก
4

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์
ผลการให้คะแนนการประเมินผลยุทธศาสตร์ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29-30
ตุลาคม 2562
ประเด็นการพิจารณา
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 กลยุทธ์
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
รวม

คะแนน
20
15
65
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100

คะแนนที่ได้ ร้อยละของ
คะแนนเต็ม
12.94
64.7
12.08
80.60
52.60
81.00

77.62

77.62

พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ คะแนน 12.94
การวิ เ คราะห์ ส ภาวการณ์ แ ละศั ก ยภาพ ได้ ค ะแนน 12.08 และยุ ท ธศาสตร์ ได้ ค ะแนน 52.60 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 77.62 ของคะแนนในทุกประเด็น และคิดเป็นร้อยละ 77.62 ของคะแนนรวมทั้งหมด
ทั้งนี้ การกาหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองทุ่งสง มีการนาข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
นามาวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ซึ่งครอบคลุมในการใช้เป็ นข้อมูล ในการกาหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองทุ่ง สง เพื่อนาไปสู่ การจัดทา
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองทุ่งสง
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1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองทุ่งสงในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
(รายละเอียดหลักเกณฑ์)
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
20
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล ลักษณะ
(3)
2
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้า ลักษณะของ
ป่า/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง
(2)
1.44
ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูล เกี่ย วกับ จ านวนประชากร และช่ว งอายุและจานวน
ประชากร ฯลฯ
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยา
(2)
1.40
เสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
(2)
1.42
ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
(5) ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระบบบริ ก ารพื้ น ฐาน เช่ น การเกษตร การประมง
(2)
1.14
การปศุสั ต ว์ การบริ ก าร การท่ อ งเที่ ย ว อุต สาหกรรม การพาณิ ช ย์ / กลุ่ ม อาชี พ
แรงงาน ฯลฯ
(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี
(2)
1
และงานประจาปี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ
และอื่นๆ
(7) ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรธรรมชาติ เช่ น น้ า ป่ า ไม้ ภูเ ขา คุ ณภาพของ
(2)
1.6
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(8) การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
(2)
1
ข้อมูล จปฐ.
(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิถีการและการดาเนินการประชุม
(3)
1.94
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา
สาหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม
20
12.94
สรุปผลการประเมิน ในด้านข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ซึ่งได้ตรวจสอบ
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองทุ่งสง นั้น ข้อมูลดังกล่าวมีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
และแสดงถึงที่มาของข้อมูล อย่ างชัดเจน ซึ่งเป็นข้อมูล ที่เป็นความจริงเชื่อถือได้ สามารถนาข้อมูล ดังกล่าวมา
ประกอบการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมนได้
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1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
ประเด็นการพิจารณา
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
(รายละเอียดหลักเกณฑ์)
20
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(5)
4.58
(1) การวิเ คราะห์ ที่ ครอบคลุ มความเชื่อ มโยง ความสอดคล้ อ งยุท ธศาสตร์
จั ง หวั ด ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึง
ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ Thailand 4.0
(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของ
(3)
1.8
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
(3)
1.4
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ
(3)
1.4
กลุ่มอาชีพ กลุ่มสังคม การพัฒ นาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ
ความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
(5) การวิเคราะห์ สิ่ งแวดล้ อม พื้น ที่สี เขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์
(3)
1.4
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการ
ดาเนินงานได้แก่ S-Strengh (จุดแข็ง) W-Weaknee (จุดอ่อน) O-Opportunity
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)
รวม

(3)

1.5

15

12.08

การการตรวจสอบการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพของเทศบาลเมืองทุ่งสง ความสอดคล้องกับ
เชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0รวมถึงการวิเคราะห์
สภาพแวดล้ อ มภายใน และภายนอกพื้น ที่ จ ะด าเนิ น การพั ฒ นาและแก้ ไขปั ญหาของเทศบาลเมื อ งทุ่ ง สง
ตลอดจนการแสดงผลการดาเนิน งานในปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา มีการแสดงผลกระทบ ปัญหา
อุปสรรการดาเนินงานเพื่อกาหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป ข้อมูลดังกล่าวมีความ
เชื่อมโยงสอดคล้อง
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1.4 ยุทธศาสตร์
ประเด็นการพิจารณา
(รายละเอียดหลักเกณฑ์)
3. ยุทธศาสตร์
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
- สอดคล้ องกับ สภาพสั งคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้ อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ
พัฒ นาและแนวทางการพัฒ นาที่ส อดคล้ อ งกับยุท ธศาสตร์ขององค์ก รปกครองส่ ว น
ท้อ งถิ่ น และเชื่ อ มโยงหลั กประชารั ฐ แผนยุ ท ธศาสตร์ช าติ 20 ปี แผนการพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
- สอดคล้ อ งและเชื่ อ มโยงกับ สภาพสั ง คม เศรษฐกิ จ สิ่ ง แวดล้ อ มของท้ อ งถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
- สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด ยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นาภาคแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์
คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0
3.4 วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น
3.5 กลยุทธ์
แสดงให้ เห็ น ช่องทาง วิ ธีการ ภารกิจ หรื อสิ่ งที่ ต้องท าตามอานาจหน้า ที่ขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนใน
สิ่งที่จะดาเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ซึ่ ง เกิ ด จากศั ก ยภาพของพื้ น ที่จ ริ ง ที่ จ ะน าไปสู่ ผ ลส าเร็ จ ทาง
ยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กาหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ ง หรื อ แผนงานที่ เ กิ ด จากเป้ า ประสงค์ ตั ว ชี้ วั ด ค่ า เป้ า หมาย กลยุ ท ธ์ จุ ด ยื น ทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นาไปสู่การ
จัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
65
(10)

8.3

(10)

8.1

(10)

8.3

(5)

4.2

(5)

4.8

(5)

4.6

(5)

4.6

(5)

4.8
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ประเด็นการพิจารณา
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
(รายละเอียดหลักเกณฑ์)
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
(5)
4.9
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม
65
52.60
จากการประเมิน ยุทธศาสตร์ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง นั้นจะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้ องเชื่อมโยง
ยุ ท ธศาสตร์ ใ นภาพรวมที่ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ เ กิ ด ผลผลิ ต /โครงการจากแผนยุ ท ธศาสตร์ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุ ทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาหรับการจัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.251-2565)
เทศบาลเมืองทุ่งสง เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนพัฒนาในระดับ
กลุ่มจังหวัด และระดับชาติอย่างชัดเจน
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ
ผลการให้ ค ะแนนโครงการเพื่ อ ความสอดคล้ อ งแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29-30 ตุลาคม 2562 เป็นดังนี้
ประเด็นการพิจารณา

คะแนน
10
10

คะแนนที่
ได้
5
6

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม
50.00
60.00

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ
4.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่
การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐
ปี
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.0
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้าง
ให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)
5.10 มี ก ารประมาณการราคาถู ก ต้ อ งตามหลั ก วี ธี
การงบประมาณ
5.11 มี ก ารก าหนดตั ว ชี้ วั ด (KPI) และสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน

10

7

70.00

10
60
(5)
(5)
(5)

9
54.60
5
3.8
4.5

90.00
91.00

(5)

5

(5)

5

(5)
(5)
(5)

5
5
4.8

(5)

4.2

(5)

5

(5)

3.2

(5)
100

4.1
81.60

81.60
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2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลเมืองทุ่งสงแต่ละประเด็นดังนี้
ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

1 . ก า ร ส รุ ป เป็ น การวิ เ คราะห์ ก รอบการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก ร
ส ถ า น ก า ร ณ์ ก า ร 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
พัฒนา
Analysis/Demand(Demand Analysis)/Global Demand
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
การพั ฒ นา อย่ า งน้ อ ยต้ อ งประกอบด้ ว ย การวิ เ คราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

10

5

2.3 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

2. การประเมิ น ผล
การน าแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนามาใช้วัดผลใน
เชิงปริมาณ เช่น การวัดจานวนโครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ก็คือผลผลิ ต นั่นเองว่า เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จานวนที่ดาเนินการจริงตามที่ได้กาหนดไว้
เท่าไหร่ จานวนที่ไม่สามารถดาเนินการได้มีจานวนเท่าไหร่
สามารถอธิ บ ายได้ ต ามหลั ก ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency)
ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ที่ได้กาหนดไว้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดาเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)

10

6

2.4 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

3. การประเมิ น ผล
การน าแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
คื อ การน าเอาเทคนิ ค ต่ า งๆ มาใช้ เ พื่ อ วั ด ว่ า ภารกิ จ
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ไปที่ดาเนินการในพื้นที่นั้นๆ
ตรงต่อความต้องการของประขาขนหรือไม่และเป็นไปตาม
อานาจหน้าที่หรื อไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ
วัสดุ ครุภัณฑ์ การดาเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness)
ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบั ติราชการตามที่ไ ด้รับ งบประมาณมา
ดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดาเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)

10

7
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4 . แ ผ น ง า น แ ล ะ 1) วิ เ คราะห์ แ ผนงาน งาน ที่ เ กิ ด จากด้ า นต่ า งๆ มี ค วาม
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร สอดคล้ องกับ และ ละยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่ ว น
พัฒนา
ท้ อ งถิ่ น ในมิ ติ ต่ า งๆ จนน าไปสู่ ก ารจั ด ท าโครงการพั ฒ นา
ท้ อ งถิ่ น โดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand
Analysis)/Global Demand/Tend หรือหลักการบูรณาการ
(Integration) กับ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ มี พื้ น ที่
ติดต่อกัน
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจนหลักประชารัฐ

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

10

9

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

60
(5)

5

(5)

3.8

(5)

4.5

(5)

5
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5.โครงการพัฒนา ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
5.1 ความชัดเจนของ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
ชื่อโครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดาเนินการเพื่อให้
การพั ฒ นาบรรลุ ต ามวิ สั ย ทั ศ น์ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นที่กาหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
5.2 ก า ห น ด มีวั ตถุ ป ระสงค์ ซั ดเจน (clearobjective) โครงการต้ อ ง
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ สอดคล้ อ งกั บ หลั ก การและเหตุ ผ ลวิ ธี ก ารด าเนิ น งานต้ อ ง
โครงการ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจง
5 . 3 เ ป้ า ห ม า ย สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
(ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง เป้าหมายต้องซัดเจน สามารถระบุจานวนแก้ไขกลุ่มเป้าหมาย
โ ค ร งก า ร )มี ค ว า ม คืออะไร มีผลผลิ ตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดาเนินงาน
ชัดเจนนาไปสู่การตั้ง และระยะเวลาดาเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทา
ง บ ป ร ะ ม า ณ ไ ด้ ที่ ไ หน เริ่ ม ต้ น ในช่ ว งเวลาใดและจบลงเมื่ อ ไร ใครคื อ
ถูกต้อง
กลุ่มเป้าหมายของโครงการหากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชั ด ลงไปว่ า ใครคื อ กลุ่ ม เป้ า หมายหลั ก ใครคื อ
กลุ่มเป้าหมายรอง
5.4 โครงการมีความ โครงการสอดคล้ อ งกั บ (1) ความมั่ น คง (2) การสร้ า ง
สอดคล้ อ งกั บ แผน ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒ นาและเสริมสร้าง
ยุทธศาสตร์ 20 ปี
ศักยภาพคน (4) การสร้ างโอกาสความเสมอภาคและเท่ า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

88

ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

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
นาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อ
ยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทาง
การพัฒ นา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการ
หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้าทางสั งคม
(4) การรองรั บ การเชื่ อ มโยงภู มิ ภ าคและความเป็ น เมื อ ง
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็ น มิ ตรกั บ สิ่ งแวดล้ อ (6) การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิน ที่ มี
ประสิทธิภาพ
โครงการมี ลั ก ษณะหรื อ สอดคล้ อ งกั บ การปรั บ เปลี่ ย น
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value - Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทาน้อย ได้มาก เช่น (1)
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่ สินค้าเชิงนวัตกรรม
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม
ไปสู่การขับ เคลื่อนด้ว ยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่
การเน้ น ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้ว ย
วิ ท ยาการ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ นวั ต กรรม วิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และการวิ จั ย และพั ฒ นาแล้ ว ต่ อ ยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
ของแผนพั ฒ นาจั งหวั ดที่ ไ ด้ก าหนดขึ้น เพื่ อ ขับ เคลื่ อ นการ
พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่ง
ไม่ส ามารถแยกส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ง ออกจากกั นได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กาหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน
เป็ น โครงการที่ ด าเนิ น การภายใต้ พื้ น ฐานความพอเพี ย งที่
ประชาชนดาเนินการเองหรือร่วมดาเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยื น เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

(5)

5

(5)

5

(5)

5

(5)

4.8

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

5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

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 มั่ น คง
มั่งคั่ง ยั่ งยืน ภาคใต้
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หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคล้ อง กับ
เป้ า หมาย (ผลผลิ ต
โครงการ)
5.10 มีการประมาณ
การราคาที่ ถู ก ต้ อ ง
ต า ม ห ลั ก วิ ธี ก า ร
งบประมาณ
5.11 มี ก ารก าหนด
ตัวชี่วัด (KPI) และ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์ และผล
ที่คาดว่าจะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้ รั บ สอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ 5
ประการในการจั ด ท าโครงการได้ แ ก่ (1) ความประหยั ด
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3)
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness ) (4) ความเหลื่อมล้าใน
การพัฒนาท้องถิ่น นาไปสู่ความยุติธรรม (Equiy) (5) ความ
โปร่งใส (Transparency)
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒ นาต้องให้ส อดคล้ องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง
ราคากลางท้อ งถิ่น มี ความโปร่งใส่ ในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์
มี ก ารก าหนดดั ช นี ชี้ วั ด ผลงาน (Key
Performance
Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิ ท ธิ ผ ล (effectiveness)
ใช้ บ อกประสิ ท ธิ ภ าพ
(efficiency) ได้ เช่น การกาหนดความพึงพอใจการกาหนด
ร้อยละ การกาหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้น
สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์
คาดว่าจะได้รับ)
ผลที่ ไ ด้ รั บ เป็ น สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง จากการด าเนิ น การตาม
โครงการพัฒนาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
การ
ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัต ถุป ระสงค์ ซึ่ง การเขีย นวัต ถุป ระสงค์ ควรค านึ ง ถึง (1) มี
ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดาเนินงาน
ตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสาเร็จ
ได้ (3) ระบุ สิ่ ง ที่ ต้ อ งการด าเนิ น งานอย่ า งชั ด เจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุ
เป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอก
เวลาได้
รวม

(5)

4.2

(5)

5

(5)

3.2

(5)

4.1

100

81.60
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3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ประจาปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
(ภารกิจกองการศึกษา)
งบประมาณที่ใช้
ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมที่เหมาะสม มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างโอกาสในการเรียนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถดาเนินชีวิตอยุ่ในสังคมอย่างมีความสุข
1
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการเพิ่มศักยภาพให้แก่นักเรียนด้านภาษาอังกฤษห้องเรียนพิเศษ
(งบเทศบาล)
24,900
23,800
ดาเนินการแล้วเสร็จ
หลักสูตรสองภาษา (English Program) EP
ลาดับ

2

โครงการดาเนินการตามแผนดาเนินงาน ประจาปี 2562

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทาง
วิชาการระดับประเทศ
3
โครงการจัดแข่งขันคนเก่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
4
โครงการจัดงานวันวิชาการเทศบาลเมืองทุ่งสง
5
ค่าใช่จ่ายในการดาเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
5.1 โครงการอาหารกลางวัน
5.2 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
5.3 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
5.4 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
5.5 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
5.6 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
5.7 โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น
5.8 โครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.
5.9 โครงการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
5.10 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.11 โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.12 ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน
- งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา
- งานระดับมัธยมศึกษา
5.13 ค่าจัดการเรียนการสอน
- งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา
- งานระดับมัธยมศึกษา
- งานการศึกษาไม่กาหนดระดับ

ที่มาของงบประมาณ

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

งบประมาณที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา

1,120,000

940,330

ดาเนินการแล้วเสร็จ

กองการศึกษา

50,000
50,000

47,000
50,000

13,849,000
100,000
84,000
500,000
250,000
2,863,000
250,000
735,000
275,000
50,000
100,000

13,599,660
100,000
84,000
500,000
250,000
1,810,000
20,000
666,000
175,000
50,000
0

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

351,000
681,000

350,500
681,000
ดาเนินการแล้วเสร็จ

กองการศึกษา

6,095,100
5,649,900
289,000

6,094,570
5,485,850
249,900
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5.14 ค่าหนังสือเรียน
-งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา
- งานระดับมัธยมศึกษา
- งานการศึกษาไม่กาหนดระดับ
5.15 ค่าอุปกรณ์การเรียน
งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา
งานระดับมัธยมศึกษา
งานการศึกษาไม่กาหนดระดับ
5.16 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา
- งานระดับมัธยมศึกษา
- งานการศึกษาไม่กาหนดระดับ
5.17 โครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

6
7
8
9
10
11

(งบอุดหนุนทั่วไป)
(งบอุดหนุนทั่วไป)
(งบอุดหนุนทั่วไป)
(งบอุดหนุนทั่วไป)
(งบอุดหนุนทั่วไป)
(งบอุดหนุนทั่วไป)
(งบอุดหนุนทั่วไป)
(งบอุดหนุนทั่วไป)
(งบอุดหนุนทั่วไป)
(งบอุดหนุนทั่วไป)
(งบอุดหนุนทั่วไป)
(งบอุดหนุนทั่วไป)
(งบอุดหนุนทั่วไป)

- งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา
- งานระดับมัธยมศึกษา
- งานการศึกษาไม่กาหนดระดับ
ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหนังสือเล่มแรก
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 1 นักเรียน 1 ดนตรี 1 กีฬา
ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย - จีน ยี่ปินทุ่งสง
โครงการศูนย์เรียนรู้สถานีวิทยาศาสตร์

1,997,500
1,420,400
34,000

-

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

กองการศึกษา

ดาเนินการแล้วเสร็จ

กองการศึกษา

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

1148617
630,256
30,400

1,148,000
696,800
51,000

รวม

ผลการดาเนินงาน

1,997,419
1,393,579
30400

1,149,500
648,000
34,000

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

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างกระบวนการเรียนรู้กฎหมายผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
-

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

งบประมาณที่ตั้งไว้

1,147,447
691,630
45,600

1,541,900
1,353,300
73,100
160,000
30,000
990,000
800,000
50,000
2,978,000

1,541,155
1,325,885
65,360
144,697
30,000
612,000
737,270
48,268
2,978,000

48,522,400

42,797,593
-

-

-

รวม
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตร สนับสนุนงานวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีความโดดเด่นทุกกลามสาระสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นสะท้อนเอกลักษณ์ของชุมชนและมีการขยายผลไปสู่การจัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ
-

-

-

-

-

-
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ที่มาของงบประมาณ

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

งบประมาณที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

กองการศึกษา

กองการศึกษา

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

กองการศึกษา
กองการศึกษา

รวม
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีความพร้อมทุกด้านโดยจัดตัง้ โรงเรียนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ "รีสอร์อนุบาล"และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"
1

2

อาหารเสริม (นม)
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
2.1 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.2 โครงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และWifi
2.3 โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
2.4 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
2.5 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.6 โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

2.7 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
3
โครงการว่ายน้าเพื่อชีวิตพิชิตโรค
4
โครงการจัดซื้อสื่อและวัสดุเพื่อพัฒนาความพร้อมเด็กปฐมวัย

(งบอุดหนุนทั่วไป)
(งบอุดหนุนทั่วไป)
(งบอุดหนุนทั่วไป)
(งบอุดหนุนทั่วไป)
(งบอุดหนุนทั่วไป)
(งบอุดหนุนทั่วไป)
(งบอุดหนุนทั่วไป)
(งบอุดหนุนทั่วไป)

6,562,000

(งบอุดหนุนทั่วไป)
(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล)

15,000
282,960

30,000
15,000
282,960

120,000
7,716,760.00

120,000.00
6,800,060.36

รวม

5,721,079.36

20,000
16,800

20,000
16,800

100,000
50,000
500,000
50,000

100,000
50,000
444,221

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาครูต้นแบบและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ โดยมุง่ เน้นการประยุกต์ใช้ เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสมัยใหม่ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา

1

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

(งบอุดหนุนทั่วไป)

166,000

151,380

ดาเนินการแล้วเสร็จ

กองการศึกษา

2

โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ

(งบเทศบาล)

250,000

178,350

ดาเนินการแล้วเสร็จ

กองการศึกษา

3

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชน

(งบเทศบาล)

กองการศึกษา

การจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น

(งบเทศบาล)

271,468
75,562

ดาเนินการแล้วเสร็จ

4

332,900
100,000

ดาเนินการแล้วเสร็จ

กองการศึกษา

5

ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น

(งบเทศบาล)

50,000

50,000

ดาเนินการแล้วเสร็จ

6

จัดส่งนักกีฬา-กรีฑา เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

(งบเทศบาล)

2,250,000

2,224,880

ดาเนินการแล้วเสร็จ

กองการศึกษา
กองการศึกษา

7

ค่าใช้จ่ายในการจัดการสอนหลักสูตรพิเศษด้านกีฬา

(งบเทศบาล)

5,844,700

5,760,085

ดาเนินการแล้วเสร็จ

กองการศึกษา

8,993,600.00
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาศูนย์เรียนรู้เป็นห้องเรียนต้นแบบเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง 5 ด้าน

8,711,725.30

รวม

-

รวม

-

-

-

-
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งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

งบประมาณที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

กลยุทธ์ที่ 7 สนับสนุนการกีฬาเพือ่ สุขภาพ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศและสู่มืออาชีพในระดับสากล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียน และรบบโครงสร้างพืน้ ฐานด้านกีฬาให้ได้มาตรฐาน

-

-

-

-

-

-

รวม
กลยุทธ์ที่ 8 สร้างระบบบริหารจัดการของโรงเรียนในสังกัดเทสบาลเมืองทุง่ สง เสริมสร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการของภาคีทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพเป็นระบบและได้มาตรฐาน
1
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น
(งบอุดหนุนทั่วไป)
50,000
19,730
2
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
(งบเทศบาล)
3

(นิเทศติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง

(งบเทศบาล)

4

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน

(งบเทศบาล)

50,000
90,000

5
6

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียนโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ

(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล)

7

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

8

50,000
90,000

กองการศึกษา
กองการศึกษา

ดาเนินการแล้วเสร็จ

กองการศึกษา

215,000
50,000

182,715.20
50,000

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

282,220

222,823

ดาเนินการแล้วเสร็จ

กองการศึกษา
กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

80,000

66,100

ดาเนินการแล้วเสร็จ

กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

407,000

406,921

ดาเนินการแล้วเสร็จ

กองการศึกษา

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

57,000
50,000
7,512,000
136,300

51,690
47,000
6,759,860
136,300

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

(งบเทศบาล)

600,000
150,000
216,000

575,400
150,000
97,030

ดาเนินการแล้วเสร็จ

กองการศึกษา

16

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรพาณิชยศาสตร์ในการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทาง
วิชาการระดับภาคใต้
ค่าใช้จ่ายในการนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ค่าใช้จ่ายในการประกวดสื่อการสอนของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพงานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 1 (อาคารอุดมศิลจารย์)
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบโรงเรียน
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
- งานระดับมัธยมศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานจ้างเหมาทาความสะอาดอาคารและให้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
เมืองทุ่งสง
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานกองการศึกษา

(งบเทศบาล)

178,900

177,630

ดาเนินการแล้วเสร็จ

กองการศึกษา

17

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานห้องสมุด

(งบเทศบาล)

756,000

679,210

ดาเนินการแล้วเสร็จ

กองการศึกษา

10,910,420.00

9,792,409.40

10
11
12
13
14

15

รวม

30,000

กองการศึกษา

ดาเนินการแล้วเสร็จ

9

30,000

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
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ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผนดาเนินงาน ประจาปี 2562

ที่มาของงบประมาณ

งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

กองการศึกษา

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ไม่ใช้งบประมาณ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาระบบโรงเรียนมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมุง่ เน้นความเป็นเลิศในด้านวิชาการและด้านสังคม

1

โครงการงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง

(งบเทศบาล)

รวม

30,000

30,000

30,000

30,000

กลยุทธ์ที่ 10 นาภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทัง้ ในระบบและนอกระบบการศึกษา

1
2
3
4
5

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมทางประวัติศาสตร์เมืองทุ่งสง
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 ศิลปะการแสดง
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานบรรพชาสามเณรฤดูร้อน
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีชักพระ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีเดือนสิบ

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

468,000
30,000
80,000
11,000
5,000

292,030
30,000
79,550
6,200
-

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์เมืองทุ่งสง
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเข้าพรรษา
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา (28 กรกฎาคม 2562)
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสาคัญทางศาสนา (มาฆบูชา) (วิสาขบูชา)
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมศาสนพิธีกร
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจ้างเหมาการดาเนินงานปฏิบัติงานประจาศูนย์และให้บริการ
สมาชิกศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง

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

100,000
25,000
26,800
5,000
311,270
82,500
271,100
10,000
50,000
93,900

69,129
12,365
24,725
4,300
311,270
80,550
80,550
8,110
48,826
85,800

1,569,570

1,133,405

77,742,750

69,145,193.06

รวม
รวมทั้งยุทธศาสตร์

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมืองพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
(ภารกิจกองช่างสุขาภิบาล กองช่าง กองคลัง สานักปลัดเทศบาล กองสาธารณสุขฯ)
งบประมาณที่ใช้
ลาดับ
โครงการดาเนินการตามแผนดาเนินงาน ประจาปี 2562
ที่มาของงบประมาณ
งบประมาณที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ดาเนินการ
กลยุทธ์ที่ 1 บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการให้ยั่งยืนโดยบูรณาการพัฒนาด้านศักยภาพและด้านกระบวนการทางสังคมอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง
1 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,ป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย แบบ
(งบเทศบาล)
2,500,000
2,500,000
ดาเนินการแล้วเสร็จ
กองสาธารณสุข
บูรณาการ
รวม
2,500,000
2,500,000
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างกระบวนการเรียนรู้กฎหมายผังเมืองรวมเมืองทุ่งสงและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายถนน ระบบระบายน้าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้เพียงพอและปรับปรุงรักษาอาคารสถานที่สาธารณะขนส่งที่ทันสมัย ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน
1 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน (COVER WAY)
(งบเทศบาล)
1,837,000
1,387,000
กองช่าง
ดาเนินการแล้วเสร็จ
2

ค่าใช่จ่ายในการปรับปรุงทางเดินออกกาลังกาย บริเวณสวนหลวง ร.9

(งบเทศบาล)

7,475,000

-

3

ค่าใช่จ่ายในการปรับปรุงเทพื้นคอนกรีต บริเวณหน้าสนามหน้าที่ว่าการอาเภอ

(งบเทศบาล)

2,066,900

1,836,000

4

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องประชุมอาคารสานักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง (อาคารใหม่)

(งบเทศบาล)

2,987,000

5

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารเก่าสถานีรถไฟทุ่งสง (หลังที่ 2 )

(งบเทศบาล)

2,028,000

ยกเลิกโครงการ
เนื่องจากไม่ได้รับเงินจัดสรร
งบประมาณ ไม่ได้ตามเป้า

กองช่าง

ดาเนินการแล้วเสร็จ
2,695,000
อยู่ระหว่างดาเนินการ
(วางฏีกาเบิกจ่าย งานงวดที่ 3)
- เบิกจ่ายไปแล้ว 3 งวด
ใข้งบประมาณไปในงวด 1-3
1,078,000 บาท
คงเหลือ 1,617,000 บาท

กองช่าง

2,028,000

กองช่าง

อยู่ระหว่างดาเนินการ
- กันเงินไว้ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 จานวน 2,028,000
บาท
- ก่อหนี้ผูกพัน ข้าม
ปีงบประมาณ พ.ศ 2563
จานวน 17,000,000 บาท

กองช่าง

-
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6

ค่าก่อสร้างถนนคสล.และท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก(ด้านบนเป็นรางวี)ถนนบ้านในหวัง ซอย 2

(งบเทศบาล)

1,000,000

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ
1,000,000

7

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้าคสล.(ด้านบนเป็นรางวี)
พร้อมบ่อพักและสะพาน คสล.ซอยร่วมใจ
ก่อสร้างท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี) ถนนประชาอุทิศซอยร่วมใจพัฒนา
2 เชื่อมถนนยุทธศาสตร์ ซอย 21

(งบเทศบาล)

3,000,000

2,912,014.89

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

(งบเทศบาล)

3,000,000

3,000,000

ดาเนินการแล้วเสร็จ

9

ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างคสล.และท่อระบายน้าคสล.(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อ
พักถนนสาโรง (โคกทราย ซอย 10)

(งบเทศบาล)

1,273,000

613,680

10

ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างคสล.และท่อระบายน้าคสล.(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก
ถนนทางเข้าเมรุ(ใหม่) วัดเขาปรีดี

(งบเทศบาล)

1,781,000

848,398.56

11

(งบเทศบาล)

1,801,900

1,788,900

12

ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างคสล.และท่อระบายน้าคสล.(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก
ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 14
โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างเจดีญ์พระบรมสารีริกธาตุพร้อมปรับปรังภูมิทัศน์ทางขึ้นถ้าตลอด

(งบเทศบาล)

2,520,000

-

13

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าภายในวัดชัยชุมพล

(งบเทศบาล)

1,100,000

-

14
15

โครงการซ่อมแซมเขื่อนกันดินคลองท่าเลา (บริเวณสะพานเข้าวัดโคกสะท้อน ช่วงที่ 1)
โครงการซ่อมแซมเขื่อนกันดินคลองท่าเลา (บริเวณสะพานเข้าวัดโคกสะท้อน ช่วงที่ 2)

(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล)

463,000
441,000

16

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนท่าแพใต้

(งบเทศบาล)

17

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ ท่อระบายน้า(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก
ถนนพัฒนาการ ซอย 10
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ารูปตัวยู (ด้านบนเป็นรางวี)
ถนนท่าแพใต้ (หน้าโรงเรียนรีสอร์ท อนุบาล)

ลาดับ

8

18

โครงการดาเนินการตามแผนดาเนินงาน ประจาปี 2562

ที่มาของงบประมาณ

งบประมาณที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองช่าง

กองช่าง

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง

ดาเนินการแล้วเสร็จ

กองช่าง

ไม่ได้ดาเนินการ
เนื่องจากงบประมาณรายรับ
ไม่เข้าตามที่ตั้งงบประมาณไว้

กองช่าง

ไม่ได้ดาเนินการ
เนื่องจากเจ้าอาวาสไม่อนุญาติ
ให้ใช้สถานที่

กองช่าง

458,600
439,000

ดาเนินการแล้วเสร็จ

กองช่าง
กองช่าง

294,000

274,700

กองช่าง

(งบเทศบาล)

495,000

395,624

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

(งบเทศบาล)

2,809,000

2,809,000

อยู่ระหว่างดาเนินการ
- กันเงินไว้ 2,809,000
- ยังไม่ได้ดาเนินการเบิกจ่าย
- ผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งงวดงาน

กองช่าง

ดาเนินการแล้วเสร็จ

กองช่าง
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19

โครงการปรับปรุงต่อเติมร้านค้าใต้อาคาร ศาลาประชาคม

(งบเทศบาล)

468,400

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ
435,612

20

ค่าจัดซื้อที่ดินบริเวณถนนประชาอุทิศ ซอย 8

(งบเทศบาล)

640,000

-

21

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

(งบเทศบาล)

150,000

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผนดาเนินงาน ประจาปี 2562

ที่มาของงบประมาณ

งบประมาณที่ตั้งไว้

ค่าใช่จ่ายการขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้าอาคารสานักงานเทศบาล
ค่าใช่จ่ายขยายเขตไฟฟ้าบริเวณตรงข้ามโรงเรียนนาเหนือ

ผลการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

อยู่ระหว่างดาเนินการอยู่
ระหว่างดาเนินการ
ผู้รับจ้างทาหนังสือขอขยาย
เวลาเนื่องจากไม่สามารถเข้า
ทางานได้ติดงานประเพณี
กันเงินไว้ จานวน 435,612 บาท

กองช่าง

ไม่ได้ดาเนินการ
เนื่องจากเจ้าของที่ดินขึ้นราคา
ที่ดิน

กองช่าง

98,771.98

กองช่าง

91,270.23

ดาเนินการแล้วเสร็จ

กองช่าง

7,501.75

ดาเนินการแล้วเสร็จ

กองช่าง

22

ค่าใช่จ่ายในการขยายเขตประปาถนนทางเข้าสวนพฤกาสิรินธรถึงป้อมยาม

(งบเทศบาล)

178,000

177,498.65

ดาเนินการแล้วเสร็จ

กองช่าง

23

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายพัฒนาการตลอดสาย

(งบเทศบาล)

2,505,400

1,724,000

ดาเนินการแล้วเสร็จ

กองช่าง

24

โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้า (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพักถนนภายใน
โรงเรียนเทศบาลวัดโค้กสะท้อนเชื่อมทางออกบ้านพัก

(งบเทศบาล)

1,047,000

834,800

ดาเนินการแล้วเสร็จ

กองช่าง

25

โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.บริเวณด้านทิศใต้โรงฆ่าสัตว์

(งบเทศบาล)

493,600

463,900

รวม
41,854,200
กลยุทธ์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะ สวนย่อม และปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้สวยงามเป็นระเบียบโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
รวม
กลยุทธ์ที่ 5 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะอย่างมีส่วนร่วม
รวม
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ ให้มีประสิทธิภาพโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
1 โครงการป้องกันและควบคุมพาหนะนาโรค (จ้างเหมาเอกชนกาจัดหนูและแมลงสาป) ประจาปี
(งบเทศบาล)
144,000
งบประมาณ 2562
รวม
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

144,000

กองช่าง

26,319,272.06
-

-

120,000
120,000

-

ดาเนินการแล้วเสร็จ

กองสาธาณสุขฯ
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ลาดับ
1

โครงการดาเนินการตามแผนดาเนินงาน ประจาปี 2562
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้าคลองในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปีงบประมาณ

ที่มาของงบประมาณ
(งบเทศบาล)

(งบเทศบาล)
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้าอุปโภค บริโภคในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
ประจาปีงบประมาณ 2562
รวม
กลยุทธ์ที่ 8 จัดระบบจราจรให้มีระเบียบและสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชน โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ
1 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน
(งบเทศบาล)
- กิจกรรมจัดตั้งศูนย์อานวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่
2

ผลการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

55,000

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ
53,072

ดาเนินการแล้วเสร็จ

กองสาธารณสุขฯ

141,100

141,100

ดาเนินการแล้วเสร็จ

กองสาธารณสุขฯ

196,100

194,172
ดาเนินการแล้วเสร็จ

สานักปลัดเทศบาล

ดาเนินการแล้วเสร็จ

สานักปลัดเทศบาล

4,075,620
3,601,270
1,733,550
94,500.00
9,504,940

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ

648,720
648,720

ดาเนินการแล้วเสร็จ

กองช่างสุขาภิบาล

งบประมาณที่ตั้งไว้

55,000

- กิจกรรมจัดตั้งศูนย์อานวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจาปี
(งบเทศบาล)
2562
รวม
55,000
กลยุทธ์ที่ 9 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพถูกหลักสุขาภิบาล
1 โครงการจ้างเหมากวาดขยะในเขตเทศบาล
(งบเทศบาล)
4,075,620
2 โครงการจ้างเหมาความสะอาดและเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
(งบเทศบาล)
3,687,140
3 โครงการจ้างเหมาเอกชนฝังกลบขยะมูลฝอย
(งบเทศบาล)
2,244,000
4 โครงการจ้างเหมาบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(งบเทศบาล)
94,500.00
รวม
10,101,260
กลยุทธ์ที่ 10 บริหารจัดการระบบบาบัดน้าเสียที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วมและขยายระบบบาบัดน้าเสียให้ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาล
1 โครงการบริหารจัดการและสร้างจิตสานึกในการจัดการน้าเสียชุมชน
(งบเทศบาล)
666,000
รวม
666,000
กลยุทธ์ที่ 11 รณรงค์ส่งเสริมการประหยัดไฟฟ้าและน้ามันและสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก
รวม
กลยุทธ์ที่ 12 ส่งเสริมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองทุ่งสงสู่เมืองคาร์บอนต่า เมืองจักรยาน เมืองรู้สู้ภัยพิบัติ
1 โครงการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ กิจกรรมติดตั้งเครื่องสูบน้าตามจุดเสี่ยงภัยน้าท่วมใน
(งบเทศบาล)
100,000
เขตเทศบาล
2 โครงการชุมทางลดโลกร้อนทุ่งสง
(งบเทศบาล)
200,000
3 โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ก้าวสู่สังคม
(งบเทศบาล)
500,000
คาร์บอนต่า
4 โครงการบริหารจัดการและสร้างจิตสานึกในการจัดการขยะมูลฝอย
(งบเทศบาล)
1,158,000
รวม
1,958,000
รวมทั้งยุทธศาสตร์
57,474,560

25,900
25,900
51,800

-

-

53,266.58

ดาเนินการแล้วเสร็จ

สานักปลัดเทศบาล

159,850
-

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ไม่ได้ดาเนินการ
เนื่องจากไม่มีผู้รับจ้าง
ดาเนินการแล้วเสร็จ

กองการศึกษา
กองการศึกษา

1,027,030
1,240,146.58
40,579,050.64

กองช่างสุขาภิบาล
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมพัฒนาเสรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
(ภารกิจกองการศึกษา กองสาธารณสุขฯ กองสวัสดิการสังคม)
งบประมาณที่ใช้
ลาดับ
โครงการดาเนินการตามแผนดาเนินงาน ประจาปี 2562
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการลงทุนด้านคมนาคมขนส่งรองรับการขยายการลงทุนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมและขยายการจ้างงานในพื้นที่ให้สามารถลดต้นทุนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษาะและส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้จ้างงาน กลุ่มอาชีพ ผู้ด้อยโอกาส ยากจน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
1
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน
(งบเทศบาล)
150,000
68,295
ดาเนินการแล้วเสร็จ
รวม
150,000
68,295
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม และการกีฬา เชื่อต่อแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองทุ่งสง
1
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอาเภอทุ่งสง
(งบเทศบาล)
50,000
ไม่ได้ดาเนินการ
2

โครงการดนตรีในสวน ดนตรีดี เยาวชนเด่น เล่นในสวน

(งบเทศบาล)

50,000

3

โครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ

(งบเทศบาล)

4

โครงการสร้างสังคมจักรยานให้เบิกบานทั้งเมืองทุ่งสง

5

โครงการการดาเนินงานบริการเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวเทศบาลเมืองทุ่งสง

ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการสังคม

สานักปลัดเทศบาล

ไม่ได้ดาเนินการ

สานักปลัดเทศบาล

95,000

87,802

ดาเนินการแล้วเสร็จ

สานักปลัดเทศบาล

(งบเทศบาล)

71,000

53,290

ดาเนินการแล้วเสร็จ

สานักปลัดเทศบาล

(งบเทศบาล)

970,300

970,300

ดาเนินการแล้วเสร็จ

สานักปลัดเทศบาล

ดาเนินการแล้วเสร็จ

กองสาธารณสุขฯ

รวม
1,236,300
1,111,392
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงและมีคุณภาพสูง ทั้งในด้านการป้องกัน การรักษาและการฟื้นฟู โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
1
โครงการจ้างเหมาเอกชน(รายบุคคล)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอนามัย
(งบเทศบาล)
108,000
97,030
โรงเรียน
2

โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลเมืองทุ่งสง (EMS) ประจาปี 2562

(งบเทศบาล)

600,000

565,400

ดาเนินการแล้วเสร็จ

กองสาธารณสุขฯ

3

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการงานศูนย์บริการสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ
2562

(งบเทศบาล)

363,430

363,320

ดาเนินการแล้วเสร็จ

กองสาธารณสุขฯ

4

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

(งบเทศบาล)

135,267

135,267

ดาเนินการแล้วเสร็จ

กองสาธารณสุขฯ

5

โครงการรณรงค์และควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

(งบอุดหนุนทั่วไป)

80,000

-

ไม่ได้ดาเนินการ

กองสาธารณสุขฯ

6

โครงการจ้างเหมาบริการ เอกชน (รายบุคคล) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานสัตวแพทย์

(งบอุดหนุนทั่วไป)

180,000

-

ไม่ได้ดาเนินการ
เนื่องจากไม่มีบุคคลมาสมัคร

กองสาธารณสุขฯ

100
7

โครงการรวมพลคนรักกีฬาเมืองทุ่งสง

(งบเทศบาล)

50,000

50,000

ดาเนินการแล้วเสร็จ

กองสวัสดิการสังคม

1,516,697

1,211,017

(งบเทศบาล)

60,000

60,000

ดาเนินการแล้วเสร็จ

กองสวัสดิการสังคม

โครงการขับเคลื่อนสมัชชาพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
(งบเทศบาล)
รวม
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ ให้มีประสิทธิภาพโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
1
โครงการจัดระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองภายในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
(งบเทศบาล)
2
โครงการดาเนินงานกวาดขยะและรักษาความสะอาดอาคารงานป้องกัน
(งบเทศบาล)
และบรรเทาสาธารณภัย

198,000
258,000

198,000
258,000

ดาเนินการแล้วเสร็จ

กองสวัสดิการสังคม

3,165,580
97,200

3,157,830
93,900

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล

(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล)

324,000
40,000

324,000
15,000

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล

(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล)

50,000
20,000

43,400
20,000

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล

รวม
3,696,780
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการแก่คนชรา ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนยากจน ให้พอเพียงแก่การดารงชีพและเป็นธรรม
1
โครงการจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
(งบเทศบาล)
194,660
2
โครงการทัศนะธรรมศึกษาของผู้สูงอายุเทศบาลเมืองทุ่งสง
(งบเทศบาล)
350,000
3
โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
(งบเทศบาล)
50,000
4
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (ศูนย์สร้างสุข)
(งบเทศบาล)
354,400
5
โครงการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองทุ่งสง ระยะที่ 1
(งบเทศบาล)
192,400
(พ.ศ.2562-2565)

3,654,130
177,940
334,625
14,995
332,438
-

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ไม่ได้ดาเนินการ

กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม

109,450
969,448
7,272,282

ดาเนินการแล้วเสร็จ

กองสวัสดิการสังคม

รวม
กลยุทธ์ที่ 5 จัดระบบป้องกันอาชญากรรม ยาเสพติด และอบายมุข โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
1
โครงการล้อมรักให้ครอบครัวล้อมรั้วให้ชุมชน
2

3
4
5
6

6

โครงการการดาเนินงานดูแลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
โครงการฝึกซ้อมแผนและบรรเทาสาธารณภัย
กิจกรรมฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับเยาวชนในโรงเรียน
เขตเทศบาล (ยุว อปพร.)

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการสูงวัยและเตรียมการเพื่อยามสูงวัย
รวม
รวมทั้งยุทธศาสตร์

(งบเทศบาล)

111,200
1,252,660
8,110,437

101
สรุปผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ
(ภารกิจกองช่างสุขาภิบาล กองช่าง กองคลัง สานักปลัดเทศบาล กองสาธารณสุขฯ)
งบประมาณที่ใช้
ลาดับ
โครงการดาเนินการตามแผนดาเนินงาน ประจาปี 2562
ที่มาของงบประมาณ
งบประมาณที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ดาเนินการ
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโยยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและเพื่อการบริการประชาชนของเทศบาลและของชุมชนให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสามารถเข้าถึงได้ง่ายสะดวกในการใช้ประโยชน์
รวม
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการทางานเฉพาะด้านและทางานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี
1 โครงการจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของกองวิชาการและแผนงาน
(งบเทศบาล)
180,000
99,000
ดาเนินการแล้วเสร็จ
กองวิชาการและแผนงาน
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานแก่
(งบเทศบาล)
346,000
318,394.44
ดาเนินการแล้วเสร็จ
สานักปลัดเทศบาล
บุคลากรเทศบาลเมืองทุ่งสง
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
(งบเทศบาล)
43,800
41,484
ดาเนินการแล้วเสร็จ
สานักปลัดเทศบาล
4 โครงการจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล สารวจข้อมูลภาคสนามโครงการ/กิจกรรมสาคัญของเทศบาลเมืองทุ่ง
(งบเทศบาล)
108,000
99,000
ดาเนินการแล้วเสร็จ
กองวิชาการและแผนงาน
สง ประจาปีงบประมาณ 2562
5 โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง
(งบเทศบาล)
80,000
72,690
ดาเนินการแล้วเสร็จ
กองวิชาการและแผนงาน
6

โครงการอบรมด้านการประเมินผล (อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจาปี 2561 และจัดทาคารับรองการ
ปฏิบัติราชการเทศบาลเมืองทุ่งสง 2562 ฉบับทบทวน)

(งบเทศบาล)

100,000

99,565

ดาเนินการแล้วเสร็จ

กองวิชาการและแผนงาน

7

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียนโครงการและวิเคราะห์โครงการ

(งบเทศบาล)

100,000

55,909.45

ดาเนินการแล้วเสร็จ

กองวิชาการและแผนงาน

8

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ

(งบเทศบาล)

50,000

0.00

ไม่ได้ดาเนินการ

กองวิชาการและแผนงาน

9

โครงการอบรมให้ความรู้ระเบียบปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลที่ดี

(งบเทศบาล)

40,000

38,805

ดาเนินการแล้วเสร็จ

กองวิชาการและแผนงาน

10
11
12
13
14

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง
โครงการดาเนินงานดูแลระบบสือสารโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน
โครงการจ้างเหมายามบริการยามรักษาการณ์
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้นาชุมชนและสมาชิกสภาองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้อง

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

118,000
97,030
97,030
108,000
1,025,000

64,859
97,030
97,030
108,000
1,007,535

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล
กองสวัสดิการและสังคม

15
16

โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรแม่บ้าน/สตรีเทศบาลเมืองทุ่งสง
โครงการการดาเนินงานดูแลระบบข้อมูลของกองสวัสดิการสังคม

(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล)

100,000
97,030

100,000
97,030

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

กองสวัสดิการและสังคม
กองสวัสดิการและสังคม

102
งบประมาณที่ใช้
ผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ดาเนินการ
17 โครงการการดาเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง
(งบเทศบาล)
97,030
97,030
ดาเนินการแล้วเสร็จ
กองสวัสดิการและสังคม
รวม
2,786,920
2,493,361
กลยุทธ์ที่ 3พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการทางานเฉพาะด้านและทางานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมภิบาล ผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี
รวม
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง
1 โครงการจ้างที่ปรึกษาวิจัยและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน
(งบเทศบาล)
140,000
140,000
ดาเนินการแล้วเสร็จ
กองวิชาการและแผนงาน
2 โครงการเทศบาลพบสภาชุมชนเมืองเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(งบเทศบาล)
50,000
36,000
ดาเนินการแล้วเสร็จ
กองสวัสดิการและสังคม
3 โครงการจัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา
(งบเทศบาล)
40,000
ดาเนินการแล้วเสร็จ
กองสวัสดิการและสังคม
โดยไม่ใช้งบประมาณ
ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผนดาเนินงาน ประจาปี 2562

รวม
กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลให้ครบถ้วน ทั่วถึง และเป็นธรรม
1 โครงการจ้างเหมาเอกชนบันทึกข้อมูลโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-laas)
2 โครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อปฏิบัติงานในการจัดเก็บรายได้
3 โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ สถานีขนส่งย่อยเทศบาลเมืองทุ่งสง
4 โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดบริเวณสถานีขนส่งย่อยเทศบาลเมืองทุ่งสง
5 โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
6 โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)
7 โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเภอทุ่งสง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รวม
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
1 โครงการจัดงานวันเทศบาล
2 โครงการการดาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาล

3
4

โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง
โครงการประชุมประชาคมชุมชน

ที่มาของงบประมาณ

งบประมาณที่ตั้งไว้

230,000

176,000

(งบเทศบาล)

648,000

639,000

ดาเนินการแล้วเสร็จ

กองคลัง

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

543,900
324,000
213,900
98,000
108,000
20,000

444,000
324,000
194,060
97,030
108,000
20,000

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง

1,955,800

1,826,090

(งบเทศบาล)

35,000

26,980

ดาเนินการแล้วเสร็จ

สานักปลัดเทศบาล

(งบเทศบาล)

1,500,000

-

ไม่ได้ดาเนินการ
เนื่อจากไม่มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและ
ผู้บริหารเทศบาล

กองสวัสดิการและสังคม

(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล)

200,000
150,000

105,704
34,825

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการและสังคม
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โครงการดาเนินการตามแผนดาเนินงาน ประจาปี 2562

ที่มาของงบประมาณ

งบประมาณที่ตั้งไว้

5

โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.

(งบเทศบาล)

5,000

6

โครงการเยาวชนดีเก่ง ชุมชนเข้มแข็ง สังคมยั่งยืน

(งบเทศบาล)

35,000
1,925,000

รวม

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ
35,000
202,509

ผลการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ดาเนินการแล้วเสร็จ โดย
ไม่ใช้งบประมาณ

กองสวัสดิการและสังคม

ดาเนินการแล้วเสร็จ

กองสวัสดิการและสังคม

กลยุทธ์ที่ 7 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
1 โครงการจ้างเหมาบริการยามรักษาการณ์
(งบเทศบาล)
777,600
777,600
ดาเนินการแล้วเสร็จ
2 โครงการจ้างเหมาบริการเอกชน (รายบุคคล) ยามรักษาการณ์
(งบเทศบาล)
194,060
194,060
ดาเนินการแล้วเสร็จ
3 โครงการการดาเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพงานกองช่าง
(งบเทศบาล)
3,440,400
3,355,440 ดาเนินการแล้วเสร็จ
รวม
4,412,060
4,327,100
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมองค์กรชุมชน(อบช.)ทุกองค์การบริหารชุมชน/กลุ่มต่าง ๆ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอย่างเข้มแข็งและบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
11,309,780
9,025,060
รวมทั้งยุทธศาสตร์
154,637,527
126,021,585.70
รวมทั้ง 4 ยุทธศาสตร์

กองช่างสุขาภิบาล
กองสาธารณสุขฯ
กองช่าง

-
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ
การกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
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4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ประจาปีงบประมาณ 2562
ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุง่ สง ประจาปี 2562
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคม การเรียนรู๎และภูมิปัญญา เพื่อการอยูดํ ีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสูํคุณภาพมาตรฐานที่เหนือกวํา
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู๎เรียนให๎มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คํานิยมที่เหมาะสม มีความรู๎คูํคุณธรรม สร๎างโอกาสในการเรียนรู๎ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถดาเนินชีวติ อยูใํ นสังคมอยํางมีความสุข

ลาดับ

1

โครงการดาเนินการตามแผน
หน่วยงานทีด่ าเนินการ
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

ค่าใช้จา่ ยในการจัดทา
โครงการเพิ่มศักยภาพ
ให้แก่นักเรียนด้าน
ภาษาอังกฤษห้องเรียน
พิเศษ หลักสูตรสองภาษา
(English Program) EP

กองการศึกษา
หนํวยศึกษานิเทศก์
โรงเรียนเทศบาลวัด
ชัยชุมพล

งบประมาณ
ทีต่ งั้ ไว้

900,000

งบ
+ โอนเพิม่
- โอนลด

- 875,100

งบสุทธิทตี่ งั้ ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

24,900

งบประมาณทีใ่ ช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

23,800 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลดาเนินการ ดาเนินการแล๎วเสร็จ
จัดตั้งหลักสูตรนักเรียนด๎านภาษาอังกฤษ
ห๎องเรียนพิเศษหลักสูตรสองภาษา
(English Program) EP
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎นกั เรียนได๎เรียนรู๎ภาษาอังกฤษ
กับชาวตํางชาติ
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ด๎านภาษาอังกฤษ
3. เพื่อจัดกิจกรรมแบบบูรณาการใช๎แหลํง
เรียนรู๎ที่หลากหลาย
ผลสาเร็จของโครงการ
1. นักเรียนสามารถนาความรู๎และทักษะ
กระบวนการทางภาษาที่ได๎รับไปใช๎เป็น
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โครงการดาเนินการตามแผน
หน่วยงานทีด่ าเนินการ
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

งบประมาณ
ทีต่ งั้ ไว้

งบ
+ โอนเพิม่
- โอนลด

งบสุทธิทตี่ งั้ ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

งบประมาณทีใ่ ช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

เครื่องมือสื่อสารในชีวิตประจาวันและมีเจต
คติที่ดตี อํ ภาษาอังกฤษ
2. นักเรียนมีการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช๎ภาษาอังกฤษมาก
ยิ่งขึ้น
2

ค่าใช้จา่ ยในการดาเนิน กองการศึกษา
โครงการส่งนักเรียนเข้า หนํวยศึกษานิเทศก์
ร่วมจัดนิทรรศการและ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับประเทศ

150,000

+970,000

1,120,000

940,330 ดาเนินการในระหวํางวันที่ 4 - 13 สิงหาคม ดาเนินการแล๎วเสร็จ
2562 ณ เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
2. เพื่อสร๎างประสบการณ์ดา๎ นวิชาการ
ให๎กบั นักเรียน
3. เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุํงสง
ผลสาเร็จของโครงการ
นักเรียนและครูได๎รับรางวัลในการแขํงขัน
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3

โครงการดาเนินการตามแผน
หน่วยงานทีด่ าเนินการ
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

โครงการจัดแข่งขันคนเก่ง กองการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล หนํวยศึกษานิเทศก์

งบประมาณ
ทีต่ งั้ ไว้

50,000

งบ
+ โอนเพิม่
- โอนลด

งบสุทธิทตี่ งั้ ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

-

-

งบประมาณทีใ่ ช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

47,000 ดาเนินการในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ดาเนินการแล๎วเสร็จ
โรงเรียนสาธิตเพชรจริก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสํงเสริมสนับสนุนและเปิดโอกาสให๎
นักเรียนมีความตื่นตัวในการค๎นคว๎าหา
ความรู๎ทางด๎านวิชาการด๎วยการทดสอบ
ความสามารถของตนเองและสามารถ
แขํงขันกับผู๎อื่นในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองทุํงสงได๎
2. เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับ
เทศบาลไปแขํงขันด๎านวิชาการใน
ระดับประเทศในการสร๎างชื่อเสียงให๎แกํ
โรงเรียนและวงศ์ตระกูล
3. เพื่อประชาสัมพันธ์การศึกษาของ
เทศบาลเมืองทุํงสงให๎เป็นที่รู๎จักและ
ยอมรับของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
ผลสาเร็จของโครงการ
นักเรียนได๎เป็นตัวแทนเข๎ารํวมแขํงขันคน
เกํงระดับประเทศ
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โครงการดาเนินการตามแผน
หน่วยงานทีด่ าเนินการ
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

งบประมาณ
ทีต่ งั้ ไว้

4

โครงการจัดงานวัน
กองการศึกษา
วิชาการเทศบาลเมืองทุ่งสง หนํวยศึกษานิเทศก์

5

ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษา

5.1

โครงการอาหารกลางวัน

กองการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองทุํงสง

50,000

13,849,000

งบ
+ โอนเพิม่
- โอนลด

งบสุทธิทตี่ งั้ ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

-

-

-

-

งบประมาณทีใ่ ช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

50,000 ดาเนินการ ในวันที่ 18 - 22 มีนาคม 2562 ดาเนินการแล๎วเสร็จ
ณ เทศบาลเมืองทุํงสง
วัตถุประสงค์
1. นักเรียนได๎เป็นตัวแทนเข๎ารํวมแขํงขัน
ทักษะทางวิชาการระดับภาคใต๎
2. สร๎างประสบการณ์ดา๎ นวิชาการให๎กบั
นักเรียน
3. ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของ
เทศบาลเมืองทุํงสง
ผลสาเร็จของโครงการ
1. นักเรียนได๎ประสบการณ์ดา๎ นวิชาการ
2. ได๎เป็นตัวแทนเข๎ารํวมแขํงขันทักษะ
ระดับภาคใต๎
3. ได๎ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของ
เทศบาลเมืองทุํงสง

13,599,660 จัดอาหารกลางวันให๎เด็กนักเรียนได๎รับ
ประทานอาหารกลางวันครบทุกคนตั้งแตํ
ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระหวํางวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30
กันยายน 2562

ดาเนินการแล๎วเสร็จ
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ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
หน่วยงานทีด่ าเนินการ
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

งบประมาณ
ทีต่ งั้ ไว้

งบ
+ โอนเพิม่
- โอนลด

งบสุทธิทตี่ งั้ ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

งบประมาณทีใ่ ช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

ผลสาเร็จของโครงการ
(1) ร.ร.ท.วัดชัยชุมพล
- เดือนเมษายน จานวน 0 วัน นักเรียน 0 คน
เป็นเงิน 0 บาท
- เดือนพฤษภาคม จานวน 11 วัน นักเรียน
1,655 คน เป็นเงิน 364,100 บาท
- เดือนมิถนุ ายน จานวน 19 วัน นักเรียน
1,636 คน เป็นเงิน 621,680 บาท
- เดือนกรกฎาคม จานวน 20 วัน นักเรียน
1,634 คน เป็นเงิน 653,600 บาท
- เดือนสิงหาคม จานวน 21 วัน นักเรียน
1,634 คน เป็นเงิน 686,280
- เดือน กันยายน จานวน 21 วัน นักเรียน
1,634 คน เป็นเงิน 686,280บาท
(2) ร.ร.ท.วัดโคกสะท้อน
- เดือนเมษายน จานวน 0 วัน นักเรียน 0 คน
เป็นเงิน 0 บาท
- เดือนพฤษภาคม จานวน 11 วัน นักเรียน
600 คน เป็นเงิน 132,000 บาท
- เดือนมิถนุ ายน จานวน 19 วัน นักเรียน
618 คน เป็นเงิน 234,840 บาท

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
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ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
หน่วยงานทีด่ าเนินการ
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

งบประมาณ
ทีต่ งั้ ไว้

งบ
+ โอนเพิม่
- โอนลด

งบสุทธิทตี่ งั้ ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

งบประมาณทีใ่ ช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

- เดือนกรกฎาคม จานวน 20 วัน นักเรียน
616 คน เป็นเงิน 246,400 บาท
- เดือนสิงหาคม จานวน 21 วัน นักเรียน
616 คน เป็นเงิน 258,720
- เดือนกันยายน จานวน 21 นักเรียน 616
คน เป็นเงิน 258,720
(3) ร.ร.ท.บ้านนาเหนือ
- เดือนเมษายน จานวน 0 วัน นักเรียน 0 คน
เป็นเงิน 0 บาท
- เดือนพฤษภาคม จานวน 11 วัน นักเรียน
306 คน เป็นเงิน 67,320 บาท
- เดือนมิถนุ ายน จานวน 19 วัน นักเรียน
306 คน เป็นเงิน 116,280 บาท
- เดือนกรกฎาคม จานวน 20 วัน นักเรียน
275 คน เป็นเงิน 110,000 บาท
- เดือนสิงหาคม จานวน 21 วัน นักเรียน
275 คน เป็นเงิน 115,500
- เดือน กันยายน จานวน 21 วัน นักเรียน
275 คน เป็นเงิน 115,500
(4) ร.ร.กีฬาเทศบาลฯ
- เดือนเมษายน จานวน 0 วัน นักเรียน 0 คน
เป็นเงิน 0 บาท

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
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ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
หน่วยงานทีด่ าเนินการ
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

งบประมาณ
ทีต่ งั้ ไว้

งบ
+ โอนเพิม่
- โอนลด

งบสุทธิทตี่ งั้ ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

งบประมาณทีใ่ ช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

- เดือนพฤษภาคม จานวน 11 วัน นักเรียน
32 คน เป็นเงิน 21,120 บาท
- เดือนมิถนุ ายน จานวน 19 วัน นักเรียน 34
คน เป็นเงิน 38,760 บาท
- เดือนกรกฎาคม จานวน 20 วัน นักเรียน 38
คน เป็นเงิน 45,600 บาท
- เดือนสิงหาคม จานวน 21 วัน นักเรียน 38
คน เป็นเงิน 47,880 บาท
- เดือน กันยายน จานวน 21 วัน นักเรียน
38 คน เป็นเงิน 47,880 บาท
(5) ร.ร.รีสอร์ทฯ
- เดือนเมษายน จานวน 0 วัน นักเรียน 0 คน
เป็นเงิน 0 บาท
- เดือนพฤษภาคม จานวน 11 วัน นักเรียน
593 คน เป็นเงิน 130,460 บาท
- เดือนมิถนุ ายน จานวน 19 วัน นักเรียน
593 คน เป็นเงิน 225,340 บาท
- เดือนกรกฎาคม จานวน 20 วัน นักเรียน
576 คน เป็นเงิน 230,400 บาท
- เดือนสิงหาคม จานวน 21 วัน นักเรียน
576 คนเป็นเงิน 241,920
- เดือนกันยายน จานวน 21 วัน นักเรียน
576 คน เป็นเงิน 241920

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

112

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
หน่วยงานทีด่ าเนินการ
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

งบประมาณ
ทีต่ งั้ ไว้

งบ
+ โอนเพิม่
- โอนลด

งบสุทธิทตี่ งั้ ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

งบประมาณทีใ่ ช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาปรีดี
- เดือนเมษายน จานวน 18 วัน นักเรียน 84
คน เป็นเงิน 30,240 บาท
- เดือนพฤษภาคม จานวน 21 วัน นักเรียน
114 คน เป็นเงิน 23,400 บาท
- เดือนมิถนุ ายน จานวน 19 วัน นักเรียน 30
คน เป็นเงิน 11,400 บาท
- เดือนกรกฎาคม จานวน 20 วัน นักเรียน
25 คน เป็นเงิน 10,000 บาท
- เดือนสิงหาคม จานวน 21 วัน นักเรียน 25
คน เป็นเงิน 10,500
- เดือนกันยายน จานวน 21 วัน นักเรียน 25
คน เป็นเงิน 10,500
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยชุมพล
- เดือนเมษายน จานวน 18 วัน นักเรียน 58
คน เป็นเงิน 20,160 บาท
- เดือนพฤษภาคม จานวน 21 วัน นักเรียน
101 คน เป็นเงิน 21,100 บาท
- เดือนมิถนุ ายน จานวน 19 วัน นักเรียน 45
คน เป็นเงิน 171,00 บาท
- เดือนกรกฎาคม จานวน 20 วัน นักเรียน
45 คน เป็นเงิน 18,000 บาท

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
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ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
หน่วยงานทีด่ าเนินการ
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

งบประมาณ
ทีต่ งั้ ไว้

งบ
+ โอนเพิม่
- โอนลด

งบสุทธิทตี่ งั้ ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

งบประมาณทีใ่ ช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

- เดือนสิงหาคม จานวน 21 วัน นักเรียน 45
คน เป็นเงิน 18,900
- เดือนกันยายน จานวน 21 วัน นักเรียน 45
คน เป็นเงิน 18,900
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บา้ นพัฒนา
- เดือนเมษายน จานวน 0 วัน นักเรียน 0 คน
เป็นเงิน 0 บาท
- เดือนพฤษภาคม จานวน 11 วัน นักเรียน
60 คน เป็นเงิน 13,200 บาท
- เดือนมิถนุ ายน จานวน 19 วัน นักเรียน 60
คน เป็นเงิน 22,800 บาท
- เดือนกรกฎาคม จานวน 20 วัน นักเรียน
58 คน เป็นเงิน 23,200 บาท
- เดือนสิงหาคม จานวน 21 วัน นักเรียน 58
คน เป็นเงิน 24,360 บาท
- เดือนกันยายน จานวน 21 วัน นักเรียน 58
คน เป็นเงิน 24,360 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองป่าแก่
- เดือนเมษายน จานวน 0 วัน นักเรียน 0 คน
เป็นเงิน 0 บาท
- เดือนพฤษภาคม จานวน 11 วัน นักเรียน
15 คน เป็นเงิน 3,300 บาท

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
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ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
หน่วยงานทีด่ าเนินการ
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

งบประมาณ
ทีต่ งั้ ไว้

งบ
+ โอนเพิม่
- โอนลด

งบสุทธิทตี่ งั้ ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

งบประมาณทีใ่ ช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

- เดือนมิถนุ ายน จานวน 19 วัน นักเรียน 15
คน เป็นเงิน 5,700 บาท
- เดือนกรกฎาคม จานวน 20 วัน นักเรียน
10 คน เป็นเงิน 4,000 บาท
- เดือนสิงหาคม จานวน 21 วัน นักเรียน 10
คน เป็นเงิน 4,200 บาท
- เดือนกันยายน จานวน 21 วัน นักเรียน 10
คน เป็นเงิน 4,200 บาท
****หมายเหตุ เดือนเมษายน 2562 ปิด
ภาคเรียน ยกเว้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ปดิ
ภาคเรียน

5.2

โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

5.2.1 โครงการพัฒนาหลักสูตร

โรงเรียนเทศบาลวัด
ชัยชุมพล

100,000

-

-

100,000
20,000 วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล๎วเสร็จ
1. เพื่อปรับปรุงโครงสร๎างหลักสูตรและ
การพัฒนาหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับ
นโยบายและเป้าหมายของโรงเรียน
2. เพื่อให๎ครูทกุ กลุํมสาระพัฒนาเอกสาร
ประกอบหลักสูตรและจัดทารูปเลํมเพื่อใช๎
ในการเรียนการสอนตํอไป
ผลสาเร็จของโครงการ
สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่มี
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โครงการดาเนินการตามแผน
หน่วยงานทีด่ าเนินการ
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

งบประมาณ
ทีต่ งั้ ไว้

งบ
+ โอนเพิม่
- โอนลด

งบสุทธิทตี่ งั้ ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

งบประมาณทีใ่ ช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

คุณภาพและสอดคล๎องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
โดยมีสาระตามที่ปรับปรุงประกอบ
หลักสูตรครบ 8 กลุํมสาระ
5.2.2 โครงการปรับปรุงหลักสูตร โรงเรียนเทศบาลวัด
สถานศึกษา
โคกสะท๎อน

20,000 ดาเนินการชํวงเดือน มีนาคม 2562 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนเทศบาลวัด
โคกสะท๎อน
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาให๎สอดคล๎องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของสังคม
ท๎องถิ่น และชุมชน
ผลสาเร็จของโครงการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให๎
สอดคล๎องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ของสังคม ท๎องถิ่น และชุมชน

ดาเนินการแล๎วเสร็จ

5.2.3 โครงการปรับปรุงหลักสูตร โรงเรียนมัธยม
สถานศึกษา
เทศบาลวัดทําแพ

20,000 ผลสาเร็จของโครงการ
ดาเนินการแล๎วเสร็จ
1. สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับ
ผู๎เรียนและสอดคล๎องกับท๎องถิ่น จานวน 8
กลุํมสาระการเรียนรู๎
2. ครูมกี ารแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนรู๎
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โครงการดาเนินการตามแผน
หน่วยงานทีด่ าเนินการ
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

งบประมาณ
ทีต่ งั้ ไว้

งบ
+ โอนเพิม่
- โอนลด

งบสุทธิทตี่ งั้ ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

งบประมาณทีใ่ ช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

3. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาอยูํ
ในระดับดี
4. ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม จานวน 60 คน มี
ความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องการพัฒนา
หลักสูตรให๎ทนั ตํอสังคมปัจจุบนั อยูํใน
ระดับดี
5.2.4 โครงการปรับปรุงหลักสูตร โรงเรียนเทศบาล
สถานศึกษา
บ๎านนาเหนือ

20,000 อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารปรับปรุงหลักสูตร
ดาเนินการแล๎วเสร็จ
สถานศึกษา ในวันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ
ห๎องประชุมเทศบาลบ๎านนาเหนือ
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนได๎รับความรู๎ แนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตร นาความรู๎มาปรับปรุง
หลักสูตรได๎ถูกต๎องเหมาะสม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎ครูมคี วามรู๎ ความเข๎าใจในการทา
การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2. เพื่อให๎ครูสามารถปรับปรุงหลักสูตรใน
สํวนที่รับผิดชอบได๎ถูกต๎อง
ผลสาเร็จโครงการ
1. ได๎หลักสูตรสถานศึกษาอยํางมีคณ
ุ ภาพ
สอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลาง
2. ได๎หลักสูตรกลุํมการเรียนรู๎อยํางมี
คุณภาพ

117

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
หน่วยงานทีด่ าเนินการ
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

5.2.5 โครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนกีฬา
เทศบาลเมืองทุํงสง

งบประมาณ
ทีต่ งั้ ไว้

งบ
+ โอนเพิม่
- โอนลด

งบสุทธิทตี่ งั้ ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

งบประมาณทีใ่ ช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

20,000 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การ
ดาเนินการแล๎วเสร็จ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2562 วันที่ 8 - 9
เมษายน 2562
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา
(รายวิชาเพิ่มเติม) เหมาะสมและ
สอดคล๎องกับบริบทของโรงเรียน
2. เพื่อให๎สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียนที่สํงเสริมและตอบสนอง
ความต๎องการ สมรรถนะและคุณลักษณะที่
พึงประสงค์
ผลสาเร็จโครงการ
1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให๎สอดคล๎องกับคาสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ และสอดรับกับท๎องถิ่น
2. ระดับความคิดเห็นของผู๎เข๎ารํวม
โครงการที่มตี อํ การดาเนินงานโครงการโดย
รวมอยูํในระดับ ดี มีความพึงพอใจร๎อยละ
85.55
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5.3

โครงการดาเนินการตามแผน
หน่วยงานทีด่ าเนินการ
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

ค่าใช้จา่ ยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน

งบประมาณ
ทีต่ งั้ ไว้

84,000

งบ
+ โอนเพิม่
- โอนลด

งบสุทธิทตี่ งั้ ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

-

-

งบประมาณทีใ่ ช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

84,000

5.3.1 อินเตอร์เน็ตโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลวัด
ชัยชุมพล

16,800 วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล๎วเสร็จ
1. เพื่อจํายคําอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
2. เพื่อให๎นกั เรียนและบุคลากรมีแหลํง
ศึกษาค๎นคว๎าหาความรู๎ที่มปี ระสิทธิภาพ
ด๎วยระบบเครือขํายที่มคี ณ
ุ ภาพ
ผลสาเร็จของโครงการ
ครู นักเรียน ในโรงเรียนได๎มโี อกาสค๎นคว๎า
หาความรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ

5.3.2 คําใช๎จํายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลวัด
โคกสะท๎อน

16,800 ดาเนินการชํวงเดือน ตุลาคม 2561 ดาเนินการแล๎วเสร็จ
กันยายน 2562 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโคก
สะท๎อน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดหาหรือ
พัฒนาระบบสารสนเทศของสถานศึกษา
ระบบ ADSL, WIFI สามารถให๎บริการ
อินเตอร์เน็ตแกํครู นักเรียน ผู๎ปกครอง
และชุมชนได๎
2. เพื่อให๎นกั เรียนสามารถใช๎อนิ เตอร์เน็ต
ในการศึกษาค๎นคว๎าหาความรู๎ และใช๎ใน
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
คอมพิวเตอร์
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โครงการดาเนินการตามแผน
หน่วยงานทีด่ าเนินการ
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

งบประมาณ
ทีต่ งั้ ไว้

งบ
+ โอนเพิม่
- โอนลด

งบสุทธิทตี่ งั้ ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

งบประมาณทีใ่ ช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

3. เพื่อใช๎ในการติดตํอสื่อสารระหวําง
หนํวยงาน
ผลสาเร็จของโครงการ
ครู นักเรียน ประชาชน ผู๎ปกครองและ
ชุมชน สามารถใช๎อนิ เตอร์เน็ตในการศึกษา
ค๎นคว๎าหาความรู๎ และใช๎ในการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ร๎อย
ละ 95
5.3.3 อินเตอร์เน็ตโรงเรียน

โรงเรียนมัธยม
เทศบาลวัดทําแพ

16,800 ดาเนินการติดตั้งอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน ดาเนินการแล๎วเสร็จ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อโรงเรียนจะมีอนิ เตอร์เน็ตที่พร๎อมตํอ
การเรียนการสอน และเป็นแหลํงสืบค๎น
ข๎อมูลตําง ๆ ที่มปี ระสิทธิภาพ
ผลสาเร็จของโครงการ
1. โรงเรียนสามารถใช๎อนิ เตอร์เน็ตได๎อยําง
มีประสิทธิภาพร๎อยละ 100
2. โรงเรียนจะมีอนิ เตอร์เน็ตที่พร๎อมตํอการ
สอนและเป็นแหลํงสืบค๎นข๎อมูลตําง ๆ ที่มี
ประสิทธิภาพ ร๎อยละ 100
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โครงการดาเนินการตามแผน
หน่วยงานทีด่ าเนินการ
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

งบประมาณ
ทีต่ งั้ ไว้

งบ
+ โอนเพิม่
- โอนลด

งบสุทธิทตี่ งั้ ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

งบประมาณทีใ่ ช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

5.3.4 อินเตอร์เน็ตโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล
บ๎านนาเหนือ

16,800 วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล๎วเสร็จ
1. เพื่อให๎นกั เรียน ครู และบุคลากรที่
เกี่ยวข๎องกับโรงเรียนมีแหลํงศึกษาค๎นคว๎า
หาความรู๎ และเพิ่มประสบการณ์ดา๎ น
เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งระบบเครือขําย
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
2. เพื่อพัฒนาด๎านนวัตกรรมเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพและ
พอเพียงกับสภาพปัจจุบนั
ผลสาเร็จของโครงการ
ครู นักเรียน ผู๎ปกครอง ได๎ใช๎อนิ เตอร์เน็ต
ร๎อยละ 100

5.3.5 โครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน
คําใช๎จํายระบบ
WirelessFidelity : Wifi

โรงเรียนกีฬา
เทศบาลเมืองทุํงสง

16,800 วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล๎วเสร็จ
เพื่อเชื่อมตํอ Internet ความเร็วสูงไว๎
บริการสาหรับบุคลากรทางการศึกษา
ผลสาเร็จของโครงการ
1. ระดับความคิดเห็นโครงการโดยรวมอยูํ
ในระดับ ดี มีความพึงพอใจ ร๎อยละ 85.00
2. โรงเรียนสามารถใช๎งานอินเตอร์เน็ตได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ
3. โรงเรียนมีอนิ เตอร์เน็ตพร๎อมสืบค๎นข๎อมูล
เพื่อใช๎ในการจัดการเรียนการสอน
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5.4

โครงการดาเนินการตามแผน
หน่วยงานทีด่ าเนินการ
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน

งบประมาณ
ทีต่ งั้ ไว้

500,000

งบ
+ โอนเพิม่
- โอนลด

งบสุทธิทตี่ งั้ ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

-

-

งบประมาณทีใ่ ช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

500,000

5.4.1 โครงการพัฒนา/ปรับปรุง
ห๎องสมุดโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลวัด
ชัยชุมพล

100,000 ดาเนินการจัดซื้อนวัตกรรม วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์
เพื่อใช๎ในการเรียนรู๎ตลอดปีงบประมาณ
2562
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์ในการปรับปรุง
ห๎องสมุด
2. เพื่อจัดซื้อหนังสือให๎นกั เรียนได๎ศกึ ษา
ค๎นคว๎าในห๎องสมุด

ดาเนินการแล๎วเสร็จ

5.4.2 โครงการพัฒนาปรับปรุง
ห๎องสมุดโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลวัด
โคกสะท๎อน

100,000 วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล๎วเสร็จ
1. เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการพัฒนาปรับปรุง
ห๎องสมุดโรงเรียน
2. เพื่อจัดหาหนังสือ วัสดุอปุ กรณ์ โรงเรียน
เทศบาลวัดโคกสะท๎อน
ผลสาเร็จของโครงการ
พัฒนาปรับปรุงซํอมแซมห๎องสมุดโรงเรียน
เพื่อจัดซื้อเก๎าอี้พลาสติก ชั้นวางหนังสือ
กลํองพลาสติก รวมถึงวัสดุอปุ กรณ์อื่น
สาหรับใช๎ในห๎องสมุด
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โครงการดาเนินการตามแผน
หน่วยงานทีด่ าเนินการ
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

งบประมาณ
ทีต่ งั้ ไว้

งบ
+ โอนเพิม่
- โอนลด

งบสุทธิทตี่ งั้ ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

งบประมาณทีใ่ ช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

5.4.3 โครงการปรับปรุงห๎องสมุด โรงเรียนมัธยม
เทศบาลวัดทําแพ

100,000 ดาเนินการปรับปรุงห๎องสมุดโรงเรียนมัธยม ดาเนินการแล๎วเสร็จ
เทศบาลวัดทําแพ
วัตถุประสงค์
เพื่อให๎บคุ ลากรและนักเรียนในโรงเรียนมี
นิสัยรักการอําน และแสวงหาความรู๎ดว๎ ย
ตนเองจากห๎องสมุดแหลํงเรียนรู๎ และสื่อ
ตําง ๆ รอบตัวได๎
ผลสาเร็จของโครงการ
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน จานวน
1,100 คน ที่เข๎าใช๎บริการห๎องสมุดเห็น
ความสาคัญในการศึกษาค๎นคว๎าหาความรู๎
โดยใช๎บริการห๎องสมุด และห๎องสมุดได๎รับ
การปรับปรุงให๎มคี วามพร๎อมในทุก ๆ ด๎าน

5.4.4 โครงการพัฒนาปรับปรุง
ห๎องสมุดโรงเรียน

100,000 วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล๎วเสร็จ
1. เพื่อให๎สถานศึกษามีแนวทางในการ
จัดซื้อหนังสือเข๎าห๎องสมุดเป็นไปในทิศทาง
ที่เหมาะสม
2. เพื่อให๎หอ๎ งสมุดมีหนังสือที่มี
สาระประโยชน์ และเหมาะสมตรงกับความ
ต๎องการของผู๎เรียน
3. เพื่อสํงเสริมการใช๎หนังสือเพื่อการอําน
และการเรียนรู๎ให๎มากยิ่งขึ้น

โรงเรียนเทศบาล
บ๎านนาเหนือ
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โครงการดาเนินการตามแผน
หน่วยงานทีด่ าเนินการ
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

งบประมาณ
ทีต่ งั้ ไว้

งบ
+ โอนเพิม่
- โอนลด

งบสุทธิทตี่ งั้ ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

งบประมาณทีใ่ ช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

4. เพื่อสํงเสริมให๎สถานศึกษาจัดกิจกรรม
สํงเสริมการอํานและการเรียนรู๎อยําง
ตํอเนื่องและสม่าเสมอ
5.4.5 โครงการสนับสนุน
โรงเรียนกีฬา
คําใช๎จํายในการพัฒนา/ เทศบาลเมืองทุํงสง
ปรับปรุงห๎องสมุดโรงเรียน

100,000 จัดหาหนังสือ วารสาร สื่อการเรียนรู๎อยําง ดาเนินการแล๎วเสร็จ
หลากหลายและเพียงพอตํอการอํานและ
การค๎นคว๎า โดยจัดหาอุปกรณ์ดงั นี้
- โต๏ะพับหน๎าฟอเมก๎าขาวเงา ขนาด
75x180x75ซม. 10 ตัว
- สวํานเจาะหนังสือ ดอกสวําน 1 ตัว
- เทปผ๎าทาสันหนังสือสีแดง ขนาด 1" 3
โหล
- กระดาษแข็งทาปก เบอร์ 24 ขนาด
27x31" 3 โหล
- เทปกาวยํน ขนาด 2" 2 โหล
- เลื่อยสาหรับเลื่อยสันหนังสือ+ใบเลื่อย 1
ตัว
- เครื่องตัดกระดาษ 1 ตัว
- ตู๎เหล็กเก็บเอกสาร 1 ชุด
- พลาสติดใสหุ๎มปก 1 ม๎วน
- ที่เจาะกระดาษ 1 ตัว
- ตู๎ลิ้นชักเหล็ก 15 ลิ้นชัก พร๎อมกุญแจ
ล็อก ขนาด 37.2x47x132.2ซม.
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โครงการดาเนินการตามแผน
หน่วยงานทีด่ าเนินการ
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

งบประมาณ
ทีต่ งั้ ไว้

งบ
+ โอนเพิม่
- โอนลด

งบสุทธิทตี่ งั้ ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

งบประมาณทีใ่ ช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

1 ตัว
- พลาสติกใสหนา
- เครื่องเจาะ PS
- เครื่องตัดขนยาด 12*15
- กาวยํน 2 โหล
- สวํานไฟฟ้า
- โต๏ะไวท์บอร์ด ขนาด 120*24 นิ้ว
- โต๏ะไวท์บอร์ด ขนาด 120*18 นิ้ว
- ตู๎เหล็ก
- ตู๎ลิ้นชัก 15 ชั้น
- หนังสือ วารสารในห๎องสมุด
อุปสวรรค นักเรียนมีเวลาในการเข๎ารับ
บริการจากห๎องสมุดน๎อย เนื่องจากหลัง
เวลาเลิกเรียนนักเรียนต๎องฝึกซ๎อมกีฬาตาม
ชนิดกีฬาของตนเองที่ถนัด
5.5

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน

5.5.1 โครงการพัฒนาแหลํง
โรงเรียนเทศบาลวัด
เรียนรู๎ของโรงเรียน
ชัยชุมพล
- กิจกรรมพัฒนาห๎องสมุด
โรงเรียน
- กิจกรรมปรับปรุงศูนย์
การเรียนรู๎

250,000

-

-

250,000
50,000 วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล๎วเสร็จ
1. เพื่อจัดซื้อนวัตกรรมวัสดุครุภณ
ั ฑ์เพื่อใช๎
ในศูนย์การเรียนรู๎
2. เพื่อพัฒนาห๎องสมุดให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎
ที่มคี ณ
ุ ภาพตํอนักเรียนและชุมชน
3. เพื่อสร๎างบรรยากาศของแหลํงเรียนรู๎ให๎

125

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
หน่วยงานทีด่ าเนินการ
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

- กิจกรรมพัฒนาแหลํง
เรียนรู๎

5.5.2 โครงการพัฒนาแหลํง
เรียนรู๎ของโรงเรียน

งบประมาณ
ทีต่ งั้ ไว้

งบ
+ โอนเพิม่
- โอนลด

งบสุทธิทตี่ งั้ ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

งบประมาณทีใ่ ช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

เอื้อตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ และตํอ
ประโยชน์สูงสุดตํอผู๎เรียน
ผลสาเร็จของโครงการ
นักเรียน 1,634 คน มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์
ภายในศูนย์การเรียนรู๎ตาํ ง ๆ ที่เพียงพอ
และหลากหลาย
โรงเรียนเทศบาลวัด
โคกสะท๎อน

- กิจกรรมพัฒนาศูนย์
ภาษาอังกฤษ
- กิจกรรมพัฒนาศูนย์
ภาษาไทย

5.5.3 โครงการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ โรงเรียนมัธยม
เทศบาลวัดทําแพ

50,000 ดาเนินการชํวงเดือน กุมภาพันธ์ 2562 - ดาเนินการแล๎วเสร็จ
เมษายน 2562 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโคก
สะท๎อน
ผลสาเร็จของโครงการ
พัฒนาปรับปรุงแหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียน
หรือปรับปรุงภูมทิ ศั น์ภายในศูนย์
ภาษาอังกฤษ ศูนย์ภาษาไทย โรงเรียน
เทศบาลวัดโคกสะท๎อน ให๎มสี ื่อ วัสดุ และ
อุปกรณ์อยํางเพียงพอและเอื้อตํอการ
เรียนรู๎ของผู๎เรียนภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทยเพิ่มขึ้น ร๎อยละ 100
50,000 ดาเนินการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ ณ โรงเรียน ดาเนินการแล๎วเสร็จ
มัธยมเทศบาลวัดทําแพ
ผลสาเร็จของโครงการ
แหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน จานวน 1 แหํง
มีคณ
ุ ภาพอยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 80
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โครงการดาเนินการตามแผน
หน่วยงานทีด่ าเนินการ
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งบประมาณ
ทีต่ งั้ ไว้

งบ
+ โอนเพิม่
- โอนลด

งบสุทธิทตี่ งั้ ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

งบประมาณทีใ่ ช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

5.5.4 โครงการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ โรงเรียนเทศบาล
บ๎านนาเหนือ

50,000 ดาเนินการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ของโรงเรียน ดาเนินการแล๎วเสร็จ
ณ โรงเรียนเทศบาลบ๎านนาเหนือ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสํงเสริมให๎นกั เรียนได๎เรียนรู๎ตาม
ศักยภาพ ด๎วยสื่อการเรียนรู๎ที่หลากหลาย
อยํางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสํงเสริมให๎นกั เรียนได๎เรียนรู๎จาก
แหลํงเรียนรู๎ตาํ ง ๆ

5.5.5 โครงการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ โรงเรียนกีฬา
เทศบาลเมืองทุํงสง

50,000 พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลายภายใน
ดาเนินการแล๎วเสร็จ
โรงเรียน
กิจกรรม สนับสนุนคําใช๎จํายในการพัฒนา
แหลํงเรียนรู๎ของโรงเรียน รายการจัดหา
- ไวนิลเศรษฐกิจพอเพียง 1,150 บาท
- รั้วไม๎ไผํพบั ได๎ 4,800 บาท
- หญ๎าเทียม 6,000 บาท
- กระถางโรมัน 3,600 บาท
- รูปปั้นตุ๏กตาโรมัน 7,000 บาท
- อิฐบล็อกประสานตรง 420 บาท
- อิฐบล็อกประสานโค๎ง 630 บาท
- รั้วไม๎สาเร็จรุปสีขาว 2,000 บาท
- หินแมํน้าสีขาว 800 บาท
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โครงการดาเนินการตามแผน
หน่วยงานทีด่ าเนินการ
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

งบประมาณ
ทีต่ งั้ ไว้

งบ
+ โอนเพิม่
- โอนลด

งบสุทธิทตี่ งั้ ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

งบประมาณทีใ่ ช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

- น้าพุขนาดกลาง 12,000 บาท
- กระถางปูน 4,400 บาท
- กระถางพลาสติกแบบยาว 1,200 บาท
- ตุ๏กตาตกแตํงสวน 2,400 บาท
- จักรยานเคลือบสีขาว 3,600 บาท
5.6

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)

5.6.1 การพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช๎โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนา
ท๎องถิ่น (SBMLD)

โรงเรียนเทศบาลวัด
ชัยชุมพล

5.6.2 โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช๎โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนา
ท๎องถิ่น (SBMLD)

โรงเรียนเทศบาลวัด
โคกสะท๎อน

- กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนสูํ
ความเป็นเลิศด๎านวิชาการ

3,000,000

- 137,000

2,863,000

1,810,000
-

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎โรงเรียนเข๎ารํวมการบริหารการ
จัดการศึกษา รูปแบบ (SBMLD)
2. เพื่อให๎นกั เรียนได๎พฒ
ั นาตนเองสูํความ
เป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของนักเรียน

ดาเนินการแล๎วเสร็จ

127,500 นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม จานวน 90 คน มี ดาเนินการแล๎วเสร็จ
คํา E.I ร๎อยละ42 และมีความพึงพอใจของ
ผู๎ที่เกี่ยวข๎องเฉลี่ยร๎อยละ 85
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โครงการดาเนินการตามแผน
หน่วยงานทีด่ าเนินการ
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งบประมาณ
ทีต่ งั้ ไว้

งบ
+ โอนเพิม่
- โอนลด

งบสุทธิทตี่ งั้ ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

งบประมาณทีใ่ ช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

- กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนสูํ
ความเป็นเลิศด๎านศิลปะ

40,000 เชิญวิทยากรที่มคี วามรู๎ความชานาญด๎าน ดาเนินการแล๎วเสร็จ
ศิลปะมาจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎นกั เรียน
ที่มคี วามสามารถและความสนใจ จานวน 8
คน มีผลการประเมินตามกิจกรรมอยูํใน
ระดับร๎อยละ 87.5นักเรียนมีความสามารถ
ทางด๎านศิลปะสามารถนาสูํการแขํงขันใน
ระดับตําง ๆ และใช๎ในการสอบเข๎าเรียนตํอ
ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท
ความสามารถพิเศษได๎

- กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนสูํ
ความเป็นเลิศด๎านดนตรี

120,000 เชิญวิทยากรที่มคี วามชานาญด๎านดนตรี
ดาเนินการแล๎วเสร็จ
สากล ดนตรีไทย มาจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
ให๎กบั นักเรียนนที่มคี วามสามารถทางดนตรี
และความสนใจเสริมสร๎างประสบการณ์
และเทคนิคในการบรรเลงดนตรีสากลและ
ดนตรีไทยให๎แกํนกั เรียน จานวน 80 คน
ผลการประเมิน ร๎อยละ 85

129

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
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งบประมาณ
ทีต่ งั้ ไว้

งบ
+ โอนเพิม่
- โอนลด

งบสุทธิทตี่ งั้ ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

งบประมาณทีใ่ ช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

- กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนสูํ
ความเป็นเลิศด๎านกีฬา
- ฟุตซอล
- เปตอง

120,000 ผู๎เรียนด๎านกีฬาฟุตซอล จานวน 20 คน
ดาเนินการแล๎วเสร็จ
กีฬาเปตอง จานวน 30 คน ได๎เสริมสร๎าง
ประสบการณ์และเทคนิคในการเลํนกีฬา
ฟุตบอลและเปตองให๎แกํนกั เรียนที่มคี วาม
สนใจ และมีความสามารถในการเลํนกีฬา
มีผลการประเมินตามกิจกรรมอยูํในระดับ
ร๎อยละ 85 นักเรียนมีศกั ยภาพด๎านตําง ๆ
ได๎ฝึกทักษะเตรียมความพร๎อมในการเข๎า
รํวมแขํงขันทักษะทางด๎านกีฬาตํอในระดับ
ที่สูงขึ้น

- กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและความภูมใิ จ
ในท๎องถิ่น

92,500 1. กิจกรรมหน๎าห๎องนํามอง โดยการทางฃ ดาเนินการแล๎วเสร็จ
สีหอ๎ งรียน
2. กิจกรรมการทาปุ๋ยหมักจากภูมปิ ญ
ั ญา
ท๎องถิ่นและปุ๋ยชีวภาพ
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โครงการดาเนินการตามแผน
หน่วยงานทีด่ าเนินการ
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

5.6.3 โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช๎โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนา
ท๎องถิ่น (SBMLD)

โรงเรียนมัธยม
เทศบาลวัดทําแพ

งบประมาณ
ทีต่ งั้ ไว้

งบ
+ โอนเพิม่
- โอนลด

งบสุทธิทตี่ งั้ ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

งบประมาณทีใ่ ช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

300,000 วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล๎วเสร็จ
1. เพื่อสํงเสริมให๎นกั เรียนได๎รับการพัฒนา
ศักยภาพด๎วยทักษะชีวิต
2. เพื่อสํงเสริมทักษะอาชีพตามความถนัด
ของนักเรียน
ผลสาเร็จของโครงการ
จากการสํงผลงานเข๎ารํวมประกวด ผลการ
ประกวด ได๎รับเงินรางวัลจานวน 300,000
บาท จากโครงการ 9 รายการ ดังนี้
1. โครงการ 1 โรงเรียน 1 ศิลปะการแสดง
เป็นเงิน 40,000 บาท
2. โครงการสํงเสริมศักยภาพนักเรียนด๎าน
กีฬาเปตอง เป็นเงิน 50,000 บาท
3. โครงการสํงเสริมศักยภาพนักเรียนด๎าน
นาฏศิลป์ เป็นเงิน 40,000 บาท
4. โครงการสํงเสริมศักยภาพนักเรียนใน
การทาสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ เป็น
เงิน 10,000 บาท
5. โครงการประกวดหนังสั้นสํงเสริม
คุณธรรม เป็นเงิน 50,000 บาท
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โครงการดาเนินการตามแผน
หน่วยงานทีด่ าเนินการ
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

งบประมาณ
ทีต่ งั้ ไว้

งบ
+ โอนเพิม่
- โอนลด

งบสุทธิทตี่ งั้ ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

งบประมาณทีใ่ ช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

6. โครงการโครงงานสานฝันสูํคนรุํนใหมํ
เป็นเงิน 50,000 บาท
7. โครงการสํงเสริมศักยภาพนักเรียนด๎าน
ดนตรี เป็นเงิน 20,000 บาท
8. โครงการสํงเสริมศักยภาพนักเรียนใน
การทาผลิตภัณฑ์เพื่อใช๎ในห๎องสุขา เป็นเงิน
20,000 บาท
9. โครงการสํงเสริมศักยภาพนักเรียนใน
การทาขนม เป็นเงิน 10,000 บาท
5.6.4 โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช๎โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนา
ท๎องถิ่น (SBMLD)

โรงเรียนเทศบาล
บ๎านนาเหนือ

วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล๎วเสร็จ
1. เพื่อให๎นกั เรียนดาเนินงานตามรูปแบบ
การบริหารโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท๎องถิ่น
2. เพื่อให๎การบริหารจัดการศึกษาที่ใช๎
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเป็นแหลํงเรียนรู๎
สาหรับจัดการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
3. เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎เต็มตามศักยภาพ
มุํงสูํความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพโดยเน๎น
การมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน
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5.6.5 โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช๎โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนา
ท๎องถิ่น (SBMLD)
5.7

งบประมาณ
ทีต่ งั้ ไว้

งบ
+ โอนเพิม่
- โอนลด

งบสุทธิทตี่ งั้ ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

งบประมาณทีใ่ ช้
ดาเนินการ

โรงเรียนกีฬา
เทศบาลเมืองทุํงสง

โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล๎วเสร็จ
1. เพื่อสํงเสริมให๎นกั เรียนได๎รับการพัฒนา
ศักยภาพด๎วยทักษะชีวิต
2. เพื่อสํงเสริมทักษะอาชีพตามความถนัด
ของนักเรียน
250,000

-

-

20,000

5.7.1 โครงการสํงเสริมองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นที่
จัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาดีเดํน

โรงเรียนเทศบาลวัด
ชัยชุมพล

-

วัตถุประสงค์
เพื่อให๎โรงเรียนเข๎ารํวมประกวดการจัดทา
แผนการศึกษาดีเดํน

ดาเนินการแล๎วเสร็จ

5.7.2 โครงการสํงเสริมองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นที่
จัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาดีเดํน

โรงเรียนเทศบาลวัด
โคกสะท๎อน

-

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการพัฒนาปรับปรุง
แผนการศึกษา

ดาเนินการแล๎วเสร็จ

5.7.3 โครงการขอรับการ
โรงเรียนมัธยม
สนับสนุนคําใช๎จํายในการ เทศบาลวัดทําแพ
สํงเสริมองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นที่จัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดํน
(ระดับสถานศึกษา)

20,000 วัตถุประสงค์
1. เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาดีเดํนของ
กรมสํวงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น
2. เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

ดาเนินการแล๎วเสร็จ
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งบประมาณ
ทีต่ งั้ ไว้

งบ
+ โอนเพิม่
- โอนลด

งบสุทธิทตี่ งั้ ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

งบประมาณทีใ่ ช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ผลสาเร็จของโครงการ
จากการสํงผลงานเข๎ารํวมประกวด ผลการ
ประกวดไมํได๎รับรางวัล
5.7.4 คําใช๎จํายในการสํงเสริม โรงเรียนกีฬา
องค์กรปกครองสํวน
เทศบาลเมืองทุํงสง
ท๎องถิ่นที่จัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาดีเดํน
5.8 โครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนใน
สังกัด อปท.
5.8.1 โครงการสํงเสริมการเข๎า โรงเรียนเทศบาลวัด
รับการอบรมสัมมนาตําง ๆ โคกสะท๎อน
ของ อปท.

5.8.2 โครงการพัฒนาข๎าราชการ โรงเรียนเทศบาล
ครูของโรงเรียนในสังกัด บ๎านนาเหนือ
อปท.

-

735,000

-

-

วัตถุประสงค์
เพื่อทบทวนและจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา

ดาเนินการแล๎วเสร็จ

666,000
30,060 วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล๎วเสร็จ
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการสํงพนักงานครู
เข๎ารํวมฝึกอบรม
ผลสาเร็จของโครงการ
ผู๎บริหารและครูมคี วามรู๎ความเข๎าใจใน
ระเบียบ ข๎อกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง และ
นามาจัดการเรียนรู๎กบั นักเรียน เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนให๎มากขึ้น
วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล๎วเสร็จ
1. เพื่อให๎ครูได๎พฒ
ั นาศักยภาพของตนเอง
พร๎อมนาความรู๎ไปพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียบการสอนให๎สอดคล๎องกับ
เนื้อหา และกลุํมสาระการเรียนรู๎ของ
นักเรียน
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งบประมาณ
ทีต่ งั้ ไว้

งบ
+ โอนเพิม่
- โอนลด

งบสุทธิทตี่ งั้ ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

งบประมาณทีใ่ ช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

2. เพื่อพัฒนาให๎ผู๎เรียนมีคณ
ุ ลักษณะที่พงึ
ประสงค์ มีใจรักในการเรียน พร๎อมเติบโต
เป็นคนเกํง คนดี และอยูํในสังคมได๎อยํางมี
ความสุข
5.8.3 โครงการพัฒนาข๎าราชการ โรงเรียนกีฬา
ครูของโรงเรียนในสังกัด เทศบาลเมืองทุํงสง
อปท.
5.9

โครงการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

5.9.1 โครงการรณรงค์การ
โรงเรียนเทศบาลวัด
ป้องกันยาเสพติดใน
ชัยชุมพล
สถานศึกษา
- สร๎างภูมคิ ุ๎มกันต๎านภัยยา
เสพติด
- สถานศึกษาดีเดํน
ป้องกันยาเสพติด

-

275,000

-

-

วัตถุประสงค์
เพื่อให๎ครูได๎พฒ
ั นาศักยภาพของตนเอง

ดาเนินการแล๎วเสร็จ

175,000
150,000 วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล๎วเสร็จ
1. เพื่อให๎ความรู๎แกํนกั เรียนและสร๎าง
จิตสานึกให๎แกํนกั เรียนเกี่ยวกับพิษภัยและ
โทษของยาเสพติด
2. เพื่อเข๎ารํวมประกวดสถานศึกษาดีเดํน
ป้องกันยาเสพติด
ผลสาเร็จของโครงการ
1. นักเรียนทุกคนมีภมู คิ ุ๎มกันมีความรู๎ใน
การป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด
2. โรงเรียนได๎เป็นสถานศึกษาดีเดํนต๎านภัย
ยาเสพติด
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5.9.2 โครงการรณรงค์การ
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาลวัด
โคกสะท๎อน

5.9.3 โครงการรณรงค์การ
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

โรงเรียนมัธยม
เทศบาลวัดทําแพ

งบประมาณ
ทีต่ งั้ ไว้

งบ
+ โอนเพิม่
- โอนลด

งบสุทธิทตี่ งั้ ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

งบประมาณทีใ่ ช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

15,000 วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล๎วเสร็จ
1. เพื่อฝึกอบรมนักเรียนแกนนาเฝ้าระวังยา
เสพติดในสถานศึกษาให๎มคี วามรู๎
ความสามารถในการถํายทอดความรู๎ให๎
บุคคลรอบข๎าง
2. เพื่อปลูกจิตสานึกของเด็กนักเรียนและ
เยาวชนให๎มคี วามรู๎ความเข๎าใจและ
ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด
ผลสาเร็จของโครงการ
ฝึกอบรมนักเรียนแกนนา จานวน 45 คน
เฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา ให๎มี
ความรู๎ความสามารถในการถํายทอดความรู๎
ให๎บคุ คลรอบข๎างได๎ ปลูกจิตสานึกของเด็ก
นักเรียนและเยาวชนให๎มคี วามรู๎ความ
เข๎าใจและตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด
ได๎ ร๎อยละ 85
15,000 นักเรียนและครูมคี วามรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับยาเสพติด อยูํในระดับ ดี 40 คน

ดาเนินการแล๎วเสร็จ
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งบประมาณ
ทีต่ งั้ ไว้

งบ
+ โอนเพิม่
- โอนลด

งบสุทธิทตี่ งั้ ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

งบประมาณทีใ่ ช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

5.9.4 โครงการรณรงค์การ
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล
บ๎านนาเหนือ

15,000 วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล๎วเสร็จ
1. เพื่อรณรงค์สร๎างจิตสานึกให๎นกั เรียน
ตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด
2. เพื่อให๎นกั เรียนมีความรู๎ความเข๎าใจและ
มีสํวนรํวมกิจกรรม นาไปสูํการปฏิบตั ิ การ
ป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด
3. เพื่อเสริมสร๎างเครือขํายนักเรียนแกนนา
ป้องกัน เฝ้าระวัง ดูแล การแพรํระบาดของ
ยาเสพติดในสถานศึกษา

5.9.5 โครงการรณรงค์การ
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

โรงเรียนกีฬา
เทศบาลเมืองทุํงสง

15,000 วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล๎วเสร็จ
1. เพื่อให๎นกั เรียนได๎รับทราบถึงปัญหาและ
พิษภัยของยาเสพติด
2. เพื่อลดการแพรํระบาดของยาเสพติดใน
สถานศึกษา
กิจกรรมที่จดั
กิจกรรมที่ 1 บรรยาย ยาเสพติดให๎โทษ
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมกลุํมยํอย : ฝึก
ภาคปฏิบตั ิ : ฝึกระเบียบวินยั วางตัว
อยํางไรให๎หาํ งไกลยาเสพติด
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งบประมาณ
ทีต่ งั้ ไว้

งบ
+ โอนเพิม่
- โอนลด

งบสุทธิทตี่ งั้ ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

งบประมาณทีใ่ ช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ผลสาเร็จของโครงการ
1. ลดการแพรํระบาดของยาเสพติดใน
สถานศึกษา
2. นักเรียนมีภมู คิ ุ๎มกัน ได๎รับความรู๎
เกี่ยวกับยาเสพติด
5.10 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

200,000

-150,000

50,000

50,000

5.10.1 สํงเสริมกิจกรรมรักการ
โรงเรียนเทศบาลวัด
อํานในสถานศึกษาของ
ชัยชุมพล
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

-

วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล๎วเสร็จ
1. เพื่อจัดกิจกรรมสํงเสริมรักการอําน
ให๎แกํนกั เรียน
2. เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอํานให๎แกํนกั เรียน

5.10.2 สํงเสริมกิจกรรมรักการ
โรงเรียนเทศบาลวัด
อํานในสถานศึกษาของ
โคกสะท๎อน
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

-

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรม
สํงเสริมให๎นกั เรียนมีนสิ ัยรักการอําน
2. เพื่อจัดหาสื่อ หนังสือ เพื่อสํงเสริมให๎
นักเรียนรักการอําน

ดาเนินการแล๎วเสร็จ

ไมํได๎รับการจัดสรร มีกจิ กรรมแนะนาหนังสือให๎กบั นักเรียน
งบประมาณจาก จานวน 1,254 คน
กรมสํงเสริมฯ

ดาเนินการแล๎วเสร็จ

5.10.3 โครงการสํงเสริมกิจกรรม โรงเรียนมัธยม
รักการอํานในสถานศึกษา เทศบาลวัดทําแพ
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5.10.4 โครงการคําใช๎จํายในการ
สํงเสริมกิจกรรมรักการ
อํานในสถานศึกษา

โรงเรียนกีฬา
เทศบาลเมืองทุํงสง

งบประมาณ
ทีต่ งั้ ไว้

งบ
+ โอนเพิม่
- โอนลด

งบสุทธิทตี่ งั้ ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

งบประมาณทีใ่ ช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

50,000 วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล๎วเสร็จ
1. เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนนิสัยรักการ
อํานให๎กบั นักเรียน
2. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีทกั ษะในการค๎นคว๎าหา
ความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎
เชิงปริมาณ
- นักเรียนจานวน 268 คน ครูและ
บุคลากรจานวน 32 คนรวมทั้งสิ้น 300 คน
เข๎ารํวม คิดเป็นร๎อยละ 100
- ผู๎เข๎ารํวมมีความพึงพอใจคิดเป็นร๎อยละ
90.10
เชิงคุณภาพ
- ผู๎เข๎ารํวมมีความพึงพอใจในระดับ ดี
- เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนนิสัยรักการอําน
ให๎กบั นักเรียน
เชิงประโยชน์
- นักเรียนรู๎จักใช๎เวลาลํางในการแสวงหา
ความรู๎จากการอํานหนังสือด๎วยตนเอง
กิจกรรมที่ดาเนินการจัดเป็น 6 ฐาน
ฐานที่ 1 หนังสือทามือ
ฐานที่ 2 นิทานเรื่องนี้ไมํมตี อนจบ
ฐานที่ 3 ที่คั่นหนังสือสื่อความรู๎
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งบประมาณ
ทีต่ งั้ ไว้

งบ
+ โอนเพิม่
- โอนลด

งบสุทธิทตี่ งั้ ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

งบประมาณทีใ่ ช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ฐานที่ 4 ภาษาพาสนุก
ฐานที่ 5 สื่อสร๎างสรรค์
ฐานที่ 6 ห๎องนี้มคี าตอบ
5.11 โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

100,000

-

-

-

5.11.1 สถานศึกษาพอเพียงสูํศนู ย์ โรงเรียนเทศบาลวัด
การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญา โคกสะท๎อน
เศรษฐกิจพอเพียง

-

วัตถุประสงค์
ไมํได๎ดาเนินการ
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดแผนการ
เรียนรู๎การจัดกิจกรรม จัดทาหรือปรับปรุง
พัฒนาฐานกิจกรรมการเรียนรู๎ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาสื่อ
นวัตกรรมการเรียนรู๎เกี่ยวกับปรัชญญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการขยายผลสูํโรงเรียน
หรือชุมชน เพื่อพัฒนาตํอยอดไปสูํการเป็น
ศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

5.11.2 คําใช๎จํายในการสํงเสริม
การจัดกระบวนการเรียน
การสอนในโรงเรียน
ท๎องถิ่นพอเพียง

-

วัตถุประสงค์
ไมํได๎ดาเนินการ
เพื่อสํงเสริมสื่อการเรียนรู๎ตรงตาม
หลักสูตรของโรงเรียนท๎องถิ่นพอเพียงตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนกีฬา
เทศบาลเมืองทุํงสง
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5.12 ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน
งานระดับกํอนวันเรียนและประถมศึกษา
งานระดับมัธยมศึกษา

5.13 ค่าจัดการเรียนการสอน
งานระดับกํอนวันเรียนและประถมศึกษา
งานระดับมัธยมศึกษา
งานการศึกษาไมํกาหนดระดับ

5.14 ค่าหนังสือเรียน
งานระดับกํอนวันเรียนและประถมศึกษา
งานระดับมัธยมศึกษา
งานการศึกษาไมํกาหนดระดับ

งบประมาณ
ทีต่ งั้ ไว้

323,000
555,000

6,071,100
5,649,900
289,000

1,951,500
1,420,400
34,000

งบ
+ โอนเพิม่
- โอนลด

+28,000
+126,000

+24,000
-

+46,000
-

งบสุทธิทตี่ งั้ ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

351,000
681,000

6,095,100
-

1,997,500
-

งบประมาณทีใ่ ช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล๎วเสร็จ
350,500 1. เพื่อจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จาเป็นตํอการ
681,000 ดารงชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
2. เพื่อชํวยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์เพื่อแบํงเบาภาระของผู๎ปกครองที่
รายได๎นอ๎ ย
ผลสาเร็จของโครงการ
นักเรียนทุกคนได๎รับคําปัจจัยพื้นฐาน
สาหรับนักเรียนยากจน ร๎อยละ 100
วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล๎วเสร็จ
6,094,570.00 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการบริหารวิชาการ
5,485,850.00 สื่อ อุปกรณ์ การเรียนการสอน และ
249,900 คําใช๎จํายในการบริหารสถานศึกษา
ผลสาเร็จของโครงการ
สถานศึกษามีงบประมาณในการจัดการ
เรียนการสอน และบริหารงานทั่วไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1,997,419 1. เพื่อเป็นคําจัดซื้อหนังสือให๎กบั นักเรียน
1,393,579 ทุกคน
30,400 2. เพื่อลดภาระคําใช๎จํายของผู๎ปกครอง

ดาเนินการแล๎วเสร็จ
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งบประมาณ
ทีต่ งั้ ไว้

งบ
+ โอนเพิม่
- โอนลด

งบสุทธิทตี่ งั้ ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

งบประมาณทีใ่ ช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ผลสาเร็จของโครงการ
นักเรียนได๎รับหนังสือเรียนฟรี ร๎อยละ 100
5.15 ค่าอุปกรณ์การเรียน
งานระดับกํอนวันเรียนและประถมศึกษา
งานระดับมัธยมศึกษา
งานการศึกษาไมํกาหนดระดับ

5.16 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
งานระดับกํอนวันเรียนและประถมศึกษา
งานระดับมัธยมศึกษา
งานการศึกษาไมํกาหนดระดับ

1,809,400
648,000
34,000

1,133,000
696,800
51,000

+66,100
-

+15,000
-

1,149,500
-

1,148,000
-

5.17 โครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
งานระดับกํอนวันเรียนและประถมศึกษา
1,529,900
+12,000
1,541,900
งานระดับมัธยมศึกษา
1,353,300
งานการศึกษาไมํกาหนดระดับ
73,100
-

วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล๎วเสร็จ
1,148,617 เพื่อให๎นกั เรียนเข๎าถึงการบริการเพื่อการ
ุ ภาพ โดยไมํเสีย
630,256 จัดการศึกษาอยํางมีคณ
30,400 คําใช๎จํายสาหรับรายการอุปกรณ์การเรียน
ผลสาเร็จของโครงการ
นักเรียนทุกคนได๎รับเงินคําอุปกรณ์การ
เรียน ร๎อยละ 100
วัตถุประสงค์
1,147,447 เพื่อให๎นกั เรียนเข๎าถึงการบริการเพื่อการ
ุ ภาพ โดยไมํเสีย
691,630 จัดการศึกษาอยํางมีคณ
45,600 คําใช๎จํายสาหรับรายการคําเครื่องแบบ
นักเรียน
ผลสาเร็จของโครงการ
นักเรียนทุกคนได๎รับเงินคําเครื่องแบบ
นักเรียน ร๎อยละ 100

ดาเนินการแล๎วเสร็จ

วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล๎วเสร็จ
1,541,155 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการพัฒนา
1,325,885 การศึกษา และสํงเสริมกิจกรรมทางด๎าน
65,360 วิชาการ การศึกษาดูงาน การเข๎าคํายลูกเสือ
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โครงการดาเนินการตามแผน
หน่วยงานทีด่ าเนินการ
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

งบประมาณ
ทีต่ งั้ ไว้

งบ
+ โอนเพิม่
- โอนลด

งบสุทธิทตี่ งั้ ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

งบประมาณทีใ่ ช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

-เนตรนารี การใช๎สื่อเทคโนโลยี ICT
กิจกรรมคุณธรรม-จริยธรรม
ผลสาเร็จของโครงการ
พัฒนาการศึกษา และสํงเสริมกิจกรรม
ทางด๎านวิชาการ การศึกษาดูงาน การเข๎า
คํายลูกเสือ-เนตรนารี การใช๎สื่อเทคโนโลยี
ICT กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม
6

ค่าใช้จา่ ยในการสร้าง
กองการศึกษา
ภูมคิ ุ้มกันยาเสพติดเด็ก
และเยาวชนนอก
สถานศึกษา
- กิจกรรม สร๎างภูมคิ ุ๎มกัน
ยาเสพติดในเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา
ประจาปี 2562

200,000

-40,000

160,000

144,697 วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล๎วเสร็จ
1. เพื่อจัดทาแผนการสร๎างภูมคิ ุ๎มกันยาเสพ
ติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาให๎
สอดคล๎องกับแผนประชารัฐรํวมใจ
ปลอดภัยยาเสพติด
2. เพื่อสารวจเด็กและเยาวชน อายุ 3-25 ปี
ในพื้นที่เทศบาลเมืองทุํงสง ที่ไมํได๎รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เด็กออกเรียนกลางคัน
เด็กเรํรํอน เด็กที่เสี่ยงตํอการกระทาผิด
พร๎อมจัดทาทะเบียนประวัติ
3. เพื่อจัดทาข๎อมูลสาหรับการสร๎าง
ภูมคิ ุ๎มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา
ผลสาเร็จของโครงการ
ได๎เป็นขวัญกาลังใจกับเด็ก เยาวชน ทั้งใน
ระบบ และนอกระบบ

143

ลาดับ

7

โครงการดาเนินการตามแผน
หน่วยงานทีด่ าเนินการ
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

ค่าใช้จา่ ยในการจัด
โครงการหนังสือเล่มแรก

กองการศึกษา
หอสมุดฯ

งบประมาณ
ทีต่ งั้ ไว้

30,000

งบ
+ โอนเพิม่
- โอนลด

งบสุทธิทตี่ งั้ ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

-

-

งบประมาณทีใ่ ช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

30,000 ดาเนินการจัดโครงการหนังสือเลํมแรก
ดาเนินการแล๎วเสร็จ
ระหวํางวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม
2561 ครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองทุํงสง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช๎ชุดหนังสือเลํมแรก เป็นสื่อให๎พอํ
แมํลูกใช๎เป็นเครื่องมือในการสร๎าง
ความสัมพันธ์ที่อบอุํนในครอบครัว สูํการ
สร๎างเสริมนิสัยรักการอําน
2. เพื่อชํวยกระตุ๎นพัฒนาการของเด็กด๎าน
ระบบประสาทสัมผัส เชํน การมองเห็น
การรับฟัง การพูด การสื่อสาร ตลอดจน
พัฒนาการด๎านอารมณ์ สมาธิและ
จินตนาการ
ผลสาเร็จของโครงการ
1. มีผู๎สมัครเข๎ารํวมโครงการฯ จานวน 47
ราย
2. เด็กแรกเกิดจนถึง 2 ปีในเขตเทศบาล
เมืองทุํงสง ได๎รับการกระตุ๎นจากชุดหนังสือ
เลํมแรก สามารถมีพฒ
ั นาการทางด๎าน
รํางกาย อารมณ์ สติปญ
ั ญาดีขึ้น
3. เกิดความอบอุํนในครอบครัว พํอ แมํ
หรือผู๎ดแู ลเด็กได๎เรียนรู๎และให๎ความสาคัญ
ดูแลเด็กโดยใช๎หนังสือเป็นสื่อได๎อยํางถูกต๎อง
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โครงการดาเนินการตามแผน
หน่วยงานทีด่ าเนินการ
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

งบประมาณ
ทีต่ งั้ ไว้

งบ
+ โอนเพิม่
- โอนลด

งบสุทธิทตี่ งั้ ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

งบประมาณทีใ่ ช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

8

ค่าใช้จา่ ยกิจกรรมสอน
ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ใน
สถานศึกษา

หนํวยศึกษานิเทศก์
กองการศึกษา

990,000

-

-

612,000 จ๎างครูสอนภาษาตํางประเทศ
ดาเนินการแล๎วเสร็จ
(ภาษาอังกฤษ) ให๎กบั โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองทุํงสง ชํวง 1 ตุลาคม 2561 30 กันยายน 2562
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎นกั เรียนมีความรู๎ความสามารถใน
การใช๎ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ
ของครูไทยกับครูชาวตํางประเทศ
ผลการดาเนินงาน
นักเรียนใช๎ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได๎

9

ค่าใช้จา่ ยในการจัด
กิจกรรม 1 นักเรียน 1
ดนตรี 1 กีฬา

กองการศึกษา

100,000

+850,000
-150,000

800,000

737,270 วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล๎วเสร็จ
1. เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนให๎นกั เรียน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุํงสง ได๎รับ
ความรู๎ ความเข๎าใจ ในทักษะการเลํนกีฬากรีฑาและอาศัยจากการเลํนกีฬา ชํวย
เพิ่มพูนสุขภาพอนามัยให๎แข็งแรงสมบูรณ์
ทั้งทางด๎านรํางกายและจิตใจ มีน้าใจเป็น
นักกีฬา และหํางไกลยาเสพติด
2. เพื่อสํงเสริมให๎นกั เรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองทุํงสงสามารถเลํนกีฬาได๎อยํางน๎อย 1
ประเภท
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โครงการดาเนินการตามแผน
หน่วยงานทีด่ าเนินการ
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

งบประมาณ
ทีต่ งั้ ไว้

งบ
+ โอนเพิม่
- โอนลด

งบสุทธิทตี่ งั้ ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

งบประมาณทีใ่ ช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

- ดาเนินการจัดฝึกทักษะกีฬาแบดมินตัน
แกํนกั เรียนโรงเรียนในสังกัด ระหวํางเดือน
พฤศจิกายน 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 ณ
อาคารสนามกีฬาแบดมินตันเทศบาลเมือง
ทุํงสง
ผลการดาเนินการ
- นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
ทุํงสง ได๎รับความรู๎ ความเข๎าใจ ในทักษะ
การเลํนแบดมินตันและได๎ตวั แทนนักกีฬา
เข๎ารํวมแขํงขันกีฬานักเรียน อปท.รอบ
คัดเลือกระดับภาคใต๎ได๎รับรางวัล 2
เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ และเป็น
ตัวแทนนักกีฬาภาคใต๎เข๎ารํวมแขํงขัน
- ดาเนินการจัดฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลแกํ
นักเรียนโรงเรียนในสังกัด ระหวํางเดือน
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคาร
สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ๎านนาเหนือ
ผลการดาเนินการ
- นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลได๎รับ
ความรู๎และมีทกั ษะในการเลํนกีฬาเข๎ารํวม
แขํงขันกีฬานักเรียน อปท. รอบคัดเลือก
ระดับภาคใต๎

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
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โครงการดาเนินการตามแผน
หน่วยงานทีด่ าเนินการ
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

10

ศูนย์แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมไทย - จีน
ยี่ปนิ ทุ่งสง

กองการศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัด
ชัยชุมพล

11

โครงการศูนย์เรียนรู้สถานี โรงเรียนกีฬา
วิทยาศาสตร์
เทศบาลเมืองทุํงสง

งบประมาณ
ทีต่ งั้ ไว้

งบ
+ โอนเพิม่
- โอนลด

-

2,978,000

+50,000

-

งบสุทธิทตี่ งั้ ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

งบประมาณทีใ่ ช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้

-

48,268 วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล๎วเสร็จ
1. เพื่อจัดทาศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย
- จีน ยี่ปนิ ทุํงสง
2. เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู๎สาหรับนักเรียน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลได๎ศกึ ษา
วัฒนธรรมไทย - จีน
ผลสาเร็จของโครงการ
มีการปรับปรุงศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ไทย - จีน ยี่ปนิ ทุํงสง และจัดซื้อสื่ออุปกรณ์
เชํน หนังสือ ธง คาศัพท์ ฯลฯ ในการสอน
ภาษาจีนให๎แกํนกั เรียน

-

2,978,000 วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล๎วเสร็จ
1. เพื่อสร๎างศูนย์เรียนรู๎สถานีวิทยาศาสตร์
ในโรงเรียน
2. เพื่อเป็นแหลํงศึกษาค๎นคว๎าของนักเรียน
ผลสาเร็จของโครงการ
- มีศนู ย์เรียนรู๎สถานีวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน จานวน 1 ศูนย์
- นักเรียนได๎ใช๎บริการแหลํงเรียนรู๎ จานวน
292 คน
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ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุง่ สง ประจาปี 2562
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคม การเรียนรู้และภูมิปัญญา เพื่อการอยูด่ ีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีความพร้อมทุกด้านโดยจัดตั้งโรงเรียนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ "รีสอร์ทอนุบาล"และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการดาเนินการตาม
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
2562
1

อาหารเสริม (นม)

หน่วยงานที่
ดาเนินการ
กองการศึกษา

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
6,562,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

-

-

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
เพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย
เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

5,721,079.36 ดาเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
ดาเนินการแล้วเสร็จ
แจกจ่ายให้นกั เรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองทุ่งสง ระดับอนุบาล - ป.6
เป็นนมถุงสาหรับวันเปิดเรียนและนักเรียน
ได้ดื่มนมอย่างทั่วถึงและนักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรง
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาอาหารเสริม (นม) ให้นกั เรียน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ทั้ง 6
โรงเรียน ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก 2 ศูนย์
ผลสาเร็จของโครงการ
1. โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง
อ.1-3 จานวน 60,486 ถุง /8,302 กล่อง
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กชัยชุมพล จานวน 4,590
ถุง/630 กล่อง
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โครงการดาเนินการตาม
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
2562

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
เพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย
เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเขาปรีดี จานวน 3,060
ถุง /420 กล่อง
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กหมู่บา้ นพัฒนา จานวน
6,120 ถุง/840 กล่อง
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กหนองป่าแก่ จานวน
1,530 ถุง/210 กล่อง
2. โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จานวน
16,8810 ถุง/23,170 กล่อง
3. โรงเรียนเทศบาลวัดโค้กสะท้อน จานวน
63,240ถุง/8,680 กล่อง
4. โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ จานวน
31,212 ถุง/4,284 กล่อง
5.โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง จานวน
3,468 ถุง/476 กล่อง
2 ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษา
2.1 โครงการปรับปรุง
โรงเรียนรีสอร์ท
20,000
หลักสูตรสถานศึกษา
อนุบาลทุ่งสง

-

-

20,000 วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล้วเสร็จ
1. เพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกา
ให้สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
ให้มมี าตรฐานเพิ่มขึ้น
2. เพื่อพัฒนานักเรียนให้สมบูรณ์ทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปญ
ั ญา
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โครงการดาเนินการตาม
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
2562

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
เพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย
เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ผลสาเร็จของโครงการ
อบรมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้
บุคลากรได้รับความรู้และสามารถนาไปใช้
เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้กบั นักเรียนได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.2 โครงการเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
และWifi

โรงเรียนรีสอร์ท
อนุบาลทุ่งสง

16,800

-

-

2.3 โครงการพัฒนาปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียน

โรงเรียนรีสอร์ท
อนุบาลทุ่งสง

100,000

-

-

16,800 วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล้วเสร็จ
1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน
2. เพื่อให้นกั เรียนและบุคลากรใช้ในการ
ค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ
3. เพื่อติดต่อสื่อสารกับกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลสาเร็จของโครงการ
มีระบบสารสนเทศของโรงเรียนในการ
เผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียน
บุคลากรมีทกั ษะการใช้คอมพิวเตอร์
100,000 วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ของเด็ก ครู ผู้ปกครอง และประชาชนใน
ท้องถิ่น

ดาเนินการแล้วเสร็จ
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โครงการดาเนินการตาม
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
2562

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
เพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย
เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

2. เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการของ
เด็ก
3. เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีนสิ ัยรักการอ่าน
รู้จักแสวงหาความรู้
ผลสาเร็จของโครงการ
จัดซื้อหนังสือที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ให้กบั นักเรียนระดับปฐมวัย
เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
2.4 โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียน

โรงเรียนรีสอร์ท
อนุบาลทุ่งสง

50,000

-

-

50,000 วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล้วเสร็จ
1. เพื่อจัดซื้อสื่อ และวัสดุอปุ กรณ์ทาง
การศึกษาในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา สาหรับเป็นมาตรฐาน
การศึกษาตลอดชีวิต
2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาน
อารมณ์ สังคม และสติปญ
ั ญา
ผลสาเร็จของโครงการ
จัดซื้อสื่อและวัสดุอปุ กรณ์ทางการศึกษาใน
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์
สังคม และสติปญ
ั ญา
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โครงการดาเนินการตาม
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
2562

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
เพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย
เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

2.5 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน

โรงเรียนรีสอร์ท
อนุบาลทุ่งสง

500,000

-

-

444,221 วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล้วเสร็จ
1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพฒ
ั นาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปญ
ั ญา
2. เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ที่
หลากหลายเหมาะสมกับวัย
ผลสาเร็จของโครงการ
1. จัดกิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษาและค่าย
ภาษาอังกฤษ นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม
และได้รับความรู้และได้พฒ
ั นาศักยภาพการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
2. จัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์ใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน

2.6 โครงการส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่
จัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น

โรงเรียนรีสอร์ท
อนุบาลทุ่งสง

50,000

-

-

30,000 วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล้วเสร็จ
1. เพือจัดทาและพัฒนาแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา
2. เพื่อให้ครูมคี วามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
3. เพื่อให้โรงเรียนมีแผนพัฒนาการสึกษาที่
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
สถานศึกษาและผู้มสี ว่ นได้สว่ นเสีย เป็น
กรอบและทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนให้
บรรลุตามเป้าหมาย
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โครงการดาเนินการตาม
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
2562

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

2.7 โครงการรณรงค์ปอ้ งกันยา โรงเรียนรีสอร์ท
เสพติดในสถานศึกษา
อนุบาลทุง่ สง

3

โครงการว่ายน้าเพื่อชีวิต โรงเรียนรีสอร์ท
พิชติ โรค
อนุบาลทุง่ สง

15,000

-

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

-

-

+282,960

282,960

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
เพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย
เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

15,000 วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล้วเสร็จ
1. เพื่อให้นกั เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับยาเสพติด
2. เพื่อลดภาวะเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติดของนักเรียน ครอบครัว และชุมชน
ผลสาเร็จของโครงการ
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยและโทษ
ของยาเสพติด ปลุกจิตสานึกและการ
ป้องกันการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้กบั
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง
282,960 ผลสาเร็จของโครงการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
นักเรียนมีทกั ษะการว่ายน้า สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้เมื่ออยู่ในสภาวะจมน้า
และมีทกั ษะการออกกาลังกายโดยการว่าย
น้าป้องกันโรคภัย
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โครงการดาเนินการตาม
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
2562
4

โครงการจัดซื้อสื่อและ
วัสดุเพื่อพัฒนาความ
พร้อมเด็กปฐมวัย

หน่วยงานที่
ดาเนินการ
โรงเรียนรีสอร์ท
อนุบาลทุ่งสง

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
120,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

-

-

-

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดหาสื่อการเรียนรู้และวัสดุ
อุปกรณ์สาหรับเด็กระดับปฐมวัย
2. เพื่อพัฒนาความพร้อมเด็กปฐมวัยจาก
สื่อการเรียนรู้และวัสดุอปุ กรณ์

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
เพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย
เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ดาเนินการแล้วเสร็จ
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ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุง่ สง ประจาปี 2562
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคม การเรียนรู้และภูมิปัญญา เพื่อการอยูด่ ีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาครูต้นแบบและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสมัยใหม่ในการจัดการเรียน
การสอนและการบริหารการศึกษา
โครงการดาเนินการตาม
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
2562
1

ค่าใช้จา่ ยในการดาเนิน
โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

หน่วยงานที่
ดาเนินการ
หน่วยศึกษานิเทศก์
กองการศึกษา

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
50,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด
+116,000

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด
166,000

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
เพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย
เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

151,380 จัดกิจกรรม PLC ในวันที่ 5 - 6 มกราคม ดาเนินการแล้วเสร็จ
2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ครูมคี วามรู้ความเข้าใจในการ
ดาเนินการของกระบวนการ PLC
- เพื่อให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการการจัดการเรียนการสอน ตาม
ขั้นตอนของ PLC
ผลสาเร็จของโครงการ
จัดอบรม 2 รุ่น
รุ่นที่ 1 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
รุ่นที่ 2 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
- ความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ
อยู่ในระดับมาก
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โครงการดาเนินการตาม
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
2562

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

- ความพึงพอใจด้านวิทยากร อยู่ในระดับ
มาก
- ความพึงพอใจด้านสถานที่ /ระยะเวลา/
อาหาร อยู่ในระดับมาก
- ความพึงพอใจด้านการนาความรู้ไปใช้ อยู่
ในระดับมาก
- ความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 85.17 อยู่ใน
ระดับมาก

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
เพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย
เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้
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โครงการดาเนินการตาม
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
2562
2

โครงการอบรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดูงานทั้ง
ในและต่างประเทศ

หน่วยงานที่
ดาเนินการ
หน่วยศึกษานิเทศก์
กองการศึกษา

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
100,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด
+150,000

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด
250,000

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
เพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย
เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

178,350 ดาเนินการจัดโครงการอบรมสัมมนาฯ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
(กิจกรรม อบรมพัฒนาและศึกษาดูงานของ
ผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล
พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง
สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง) ในวันที่ 10 - 15
พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
นาความรู้มาพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น
2. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
เพิ่มพูนประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน
แหล่งเรียนรู้ตา่ ง ๆ
3. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับขวัญกาลังใจในการทางาน
ผลสาเร็จของโครงการ
ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานครู และ
พนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง
อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ได้มคี วามรู้
ทักษะ ประสบการณ์ เพื่อพัฒนาตนเอง
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ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุง่ สง ประจาปี 2562
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคม การเรียนรู้และภูมิปัญญา เพื่อการอยูด่ ีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาครูต้นแบบและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสมัยใหม่ในการจัดการเรียน
การสอนและการบริหารการศึกษา
โครงการดาเนินการตาม
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
2562
3

ค่าใช้จา่ ยในการจัดการ
แข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน
และประชาชน

หน่วยงานที่
ดาเนินการ
กองการศึกษา
งานกีฬาฯ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
100,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด
+232,900

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด
332,900

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
เพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย
เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

271,468 กิจกรรม การจัดการแข่งขันกีฬากลุ่ม
ดาเนินการแล้วเสร็จ
นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง
ประจาปี 2562
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กได้มโี อกาสนาความรู้ และ
ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในชีวิตจริง
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
บุคลากรในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
3. เพื่อให้นกั เรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด
4. เพื่อคัดเลือกหาตัวนักกีฬา เป็นตัวแทน
นักกีฬาทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง
5. เพื่อส่งเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศ
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โครงการดาเนินการตาม
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
2562

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
เพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย
เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ณ จังหวัด
ชุมพร
ผลสาเร็จของโครงการ
จัดในวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2562
- ความพึงพอใจด้านเนื้อหาวิชาการ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด
- ความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการ
และสถานที่ อยู่ในระดับมากที่สุด
- ความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 91.82 ซึ่งอยู่ใน
ระดับมากที่สุด
4

การจัดการแข่งขันกีฬา
ร่วมกับหน่วยงานหรือ
องค์กรอื่น

กองการศึกษา
งานกีฬาฯ

100,000

-

-

75,562 กิจกรรม จัดแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนรุ่น ดาเนินการแล้วเสร็จ
อายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย ประจาปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทาน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี ระหว่างวันที่ 17-23
กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงยิมเนเซี่ยมเทศบาล
เมืองทุ่งสง และโรงยิมโรงเรียนเทศบาล
บ้านนาเหนือ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก และ
เยาวชนได้ตื่นตัว แสดงออกถึง
ความสามารถทางด้านกีฬา
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โครงการดาเนินการตาม
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
2562

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

วอลเลย์บอลอย่างถูกวิธี
2. เพื่อหาทีมชนะเลิศ ทั้งประเภททีมชาย
และทีมหญิง รับถ้วยประทาน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี
ผลสาเร็จของโครงการ
1. เด็ก และเยาวชนได้แสดงออกถึง
ความสามารถทางด้านกีฬาวอยเลย์บอล
และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและส่งเสริม
กีฬาวอลเลย์บอล
2. ได้ทมี ผู้ชนะเลิศทั้งประเภททีมชายและ
ทีมหญิง รับถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี
3. ความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 89.08 อยู่ใน
ระดับมาก

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
เพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย
เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้
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โครงการดาเนินการตาม
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
2562
5

ค่าใช้จา่ ยในการส่ง
นักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วม
แข่งขันกับหน่วยงานอื่น

หน่วยงานที่
ดาเนินการ
กองการศึกษา
งานกีฬาฯ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
50,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

-

-

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
เพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย
เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

5,000 วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล้วเสร็จ
1. เพื่อส่งเสริมให้นกั เรียน บุคลากร
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ได้เข้าร่วม
แข่งขันกีฬาและกรีฑากับองค์กรหน่วยงาน
ภายนอก
2. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
ทางด้านกรีฑาและกีฬาแก่นกั กีฬา นักเรียน
บุคลากร สมาชิกสภาเทศบาล
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โครงการดาเนินการตาม
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
2562
6

จัดส่งนักกีฬา-กรีฑา เข้า
ร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

หน่วยงานที่
ดาเนินการ
กองการศึกษา
งานกีฬาฯ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
1,500,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด
+1,050,000
- 300,000

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด
2,250,000

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
เพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย
เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

2,224,880.30 - จัดส่งนักกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมือง ดาเนินการแล้วเสร็จ
ทุ่งสง เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบ
คัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที่ 36 ประจาปี
2561 ระหว่างวันที่ 9-21 ตุลาคม 2561
จังหวัดสงขลา
ผลสาเร็จของโครงการ
1. นักกีฬา-กีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง มี
การพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาต่างๆเพิ่มขึ้น
มีความพร้อม
2. นักกีฬา-กีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้
เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมภาคใต้เข้าร่วม
แข่งขันในระดับประเทศ
ผลการแข่งขันภาคใต้
- อันดับที่ 2 ของภาคใต้ จาก 59 อปท.
- ถ้วยรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
คะแนนรวมกรีฑา รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง
- ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
คะแนนรวมกรีฑา รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย

162

โครงการดาเนินการตาม
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
2562

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

- ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
คะแนนรวมกรีฑา รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
- 26 เหรียญทอง
- 14 เหรียญเงิน
- 14 เหรียญทองแดง
- เข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬา-กรีฑา ทีม
เทศบาลเมืองทุ่งสง ก่อนส่งเข้าร่วมข่งขัน
กีฬา นักเรียน อปท. รอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ ครั้งที่ 36 ประจาปี 2561
ในวันที่ 12-26 พฤศจิกายน 2561 ณ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง
ผลสาเร็จของโครงการ
นักกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสงมี
ความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิต
ตลอดจนเทคนิคต่างๆในการเข้าร่วม
แข่งขันฯ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
เพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย
เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้
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โครงการดาเนินการตาม
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
2562

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
เพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย
เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

- จัดส่งนักกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่ง ดาเนินการแล้วเสร็จ
สง เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. รอบ
ชิงชนะเลิศระดีบประเทศ ครั้งที่ 36
ประจาปี 2561
ผลสาเร็จของโครงการ
- นักกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสงมี
การพัฒนาและมาตรฐานการเล่นกีฬาสูงขึ้น
ผลการแข่งขันระดับประเทศ
- อันดับ 5 ของประเทศ จาก 235 อปท.
- อันดับ 1 ของภาคใต้
- 7 เหรียญทอง
- 8 เหรียญเงิน
- 8 เหรียญทองแดง
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โครงการดาเนินการตาม
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
2562
7

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
โรงเรียนกีฬา
สอนหลักสูตรพิเศษด้านกีฬา เทศบาลเมืองทุ่งสง

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
3,500,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด
+2,424,000
-79,300

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด
5,844,700

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
เพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย
เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

5,760,085 วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล้วเสร็จ
เพื่อส่งเสริมและสนุบสนุนนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษด้านกีฬาฟุตบอล
วอลเลย์บอล กรีฑา และยกน้าหนัก ได้รับ
การฝึกอย่างเข้มข้น ตามประเภทกีฬาที่ตน
ถนัด เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ผลสาเร็จของโครงการ
1. จัดการเรียนการสอนในวิชาสามัญ ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
2. จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพิเศษ
ด้านกีฬา ที่เกี่ยวกับทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
ทางการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา
หลักการพลศึกษา และการกีฬา
3. จัดให้นกั เรียนพักค้างประจาที่โรงเรียน
4. จัดให้นกั เรียนรับประทานอาหารวันละ 3
มื้อ (มื้อเช้า , มื้อเที่ยง , มื้อเย็น)
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ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุง่ สง ประจาปี 2562
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคม การเรียนรู้และภูมิปัญญา เพื่อการอยูด่ ีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
กลยุทธ์ที่ 8 สร้างระบบบริหารจัดการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง เสริมสร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการของภาคีทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพเป็นระบบและได้มาตรฐาน
โครงการดาเนินการตาม
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
2562
1

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

ค่าใช้จา่ ยในการส่งเสริม กองการศึกษา
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จดั ทา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
50,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

-

-

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
เพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย
เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

19,730 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
วัตถุประสงค์
เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
ทุ่งสงมีแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาผู้เรียน
ผลสาเร็จของโครงการ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสงมี
แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
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โครงการดาเนินการตาม
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
2562
2

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

ค่าใช้จา่ ยในการดาเนิน กองการศึกษา
โครงการนิเทศการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
(นิเทศติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา)

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
30,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

-

-

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
เพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย
เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

30,000 ดาเนินการนิเทศติดตามตรวจสอบคุณภาพ ดาเนินการแล้วเสร็จ
การศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
ทุ่งสง ในวันที่ 23 สิงหาคม - 19 กันยายน
2562 ณ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 6
โรงเรียน และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อนิเทศติดตามการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
2. เพื่อให้สถานศึกษานาผลการนิเทศ
ติดตามไปพัฒนาในปีถัดไป
3. เพื่อสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบตั งิ าน
ผลสาเร็จของโครงการ
1. โรงเรียนในสังกัดทั้ง 6 โรงเรียน และ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ทั้ง 4 ศูนย์ ได้รับการ
นิเทศติดตามการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
2. สถานศึกษานาผลการนิเทศติดตามไป
ใช้พฒ
ั นาในปีถัดไป
3. ครูมขี วัญกาลังใจในการปฏิบตั งิ าน
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โครงการดาเนินการตาม
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
2562

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

3

ค่าใช้จา่ ยในการดาเนิน โรงเรียนกีฬา
โครงการเข้าค่ายวิชาการ เทศบาลเมืองทุ่งสง
ของนักเรียนโรงเรียนกีฬา
เทศบาลเมืองทุ่งสง

50,000

4

ค่าใช้จา่ ยในการดาเนิน โรงเรียนเทศบาลวัด
โครงการเข้าค่ายวิชาการ โคกสะท้อน
ของนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดโคกสะท้อน

70,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

-

-

+20,000

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
เพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย
เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

50,000 ดาเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
เชิงประมาณ
1. นักเรียนจานวน 74 คน
2. ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจร้อยละ 88.30
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนร้อยละ 92.25 คน พึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฯ
2. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ได้มเี จตคติที่ดตี อ่ กัน
เชิงประโยชน์
1. นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีความกล้า
แสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์
2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
ตามศักยภาพของตนเอง
90,000

90,000 วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล้วเสร็จ
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเตรียมความ
พร้อมทางการเรียนให้นกั เรียน
2. เพื่อฝึกประสบการณ์ในการทาโครงการ
และเพิ่มจานวนนักเรียนที่ได้รับรางวัล
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โครงการดาเนินการตาม
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
2562
5

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

ค่าใช้จา่ ยในการดาเนิน โรงเรียนมัธยม
โครงการเข้าค่ายวิชาการ เทศบาลวัดท่าแพ
ของนักเรียนโรงเรียน
มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
100,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด
+115,000

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด
215,000

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
เพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย
เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

182,715.20 ดาเนินการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียน ดาเนินการแล้วเสร็จ
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาการ
ให้กบั นักเรียน
2. เพื่อวัดความพึงพอใจของนักเรียนในการ
เข้าร่วมกิจกรรม
ผลสาเร็จของโครงการ
1. นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 จานวน 286
คน มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 96.85
2. นักเรียนมีผลการทดสอบหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 88.81
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โครงการดาเนินการตาม
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
2562
6

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

ค่าใช้จา่ ยในการดาเนิน โรงเรียนเทศบาล
โครงการเข้าค่ายวิชาการ บ้านนาเหนือ
ของนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลบ้านนาเหนือ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
50,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

-

-

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
เพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย
เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

50,000 กิจกรรม Plearn Kids Camp สาหรับ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 18
- 19 ธันวาคม 2562 ณ สวนพฤกษาสิริน
ธร
ดาเนินการจัดกิจกรรมดังนี้
- กิจกรรม Plearn Math
- กิจกรรม English For You
- กิจกรรมรักษ์ภาษา
- กิจกรรมนักสืบสายลม
- กิจกรรมนักสืบสายนา
ผลสาเร็จของโครงการ
นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง โดยการ
ร่วมทากิจกรรมฐานการเรียนรู้ร่วมกับ
เพื่อน ๆ และวิทยากร มีความสุข สนุนส
นาน บูรณาการการเรียนรู้ได้ดี และทาใบ
งานได้ครบทุกฐานการเรียน คุ้มค่า
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โครงการดาเนินการตาม
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
2562

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

7

ค่าใช้จา่ ยในการดาเนิน โรงเรียนเทศบาลวัด 100,000
โครงการเข้าค่ายวิชาการ ชัยชุมพล
ของนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดชัยชุมพล

8

ค่าใช้จา่ ยในการดาเนิน กองการศึกษา
โครงการติดตาม
ประเมินผลการใช้
หลักสูตรพาณิชยศาสตร์
ในการจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล

180,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

+182,220

282,220

-148,000
+48,000

80,000

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

222,823.20 วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดกิจกรรมค่ายวิชาการให้แก่
นักเรียน
2. เพื่อเพิ่มทักษะด้านวิชาการในแต่ละ
สาระการเรียนรู้ให้แก่นกั เรียน

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
เพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย
เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ดาเนินการแล้วเสร็จ

66,100 ดาเนินโครงการฯ ในวันที่ 15 - 22
ดาเนินการแล้วเสร็จ
สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาล
เมืองทุ่งสง และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน
ด้านการสอนบริหารธุรกิจภายในโรงเรียน
2. เพื่อให้คาแนะนาครู โดยใช้ระบบพี่เลี้ยง
ในการจัดการเรียนการสอนด้าน
บริหารธุรกิจภายในโรงเรียน
ผลสาเร็จของโครงการ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถนาความรู้ แนวคิด
ไปขยายผลการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้ครอบคลุมทุกระดับชั้น
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โครงการดาเนินการตาม
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
2562
9

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

ค่าใช้จา่ ยในการดาเนิน หน่วยศึกษานิเทศก์
โครงการส่งนักเรียนเข้า กองการศึกษา
ร่วมจัดนิทรรศการและ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคใต้

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
100,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด
+400,000
-93,000

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด
407,000

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
เพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย
เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

406,921 ดาเนินโครงการฯ ในวันที่ 19 - 21
ดาเนินการแล้วเสร็จ
มิถุนายน 2562 ณ สนามหน้าที่ว่าการ
อาเภอทุ่งสง , โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
2. เพื่อสร้างประสบการณ์ดา้ นวิชาการ
ให้กบั นักเรียน
3. เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของ
โรงเรียน
ผลสาเร็จของโครงการ
นักเรียนและครูได้รับรางวัลในการแข่งขัน
ระดับภาค และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการ
แข่งขันระดับประเทศ
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โครงการดาเนินการตาม
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
2562

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

10

ค่าใช้จา่ ยในการนิเทศ
การศึกษาโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล

กองการศึกษา

11

ค่าใช้จา่ ยในการประกวด หน่วยศึกษานิเทศก์
สื่อการสอนของครู
กองการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

22,000

50,000

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

+35000

-

57,000

-

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
เพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย
เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

51,690 ดาเนินการนิเทศติดตามตรวจสอบคุณภาพ ดาเนินการแล้วเสร็จ
การศึกษาโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง
ในวันที่ 17 - 19 มกราคม 2562 ณ
โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง
ผลสาเร็จของโครงการ
1. สถานศึกษาได้รับการนิเทศติดตามการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. สถานศึกษานาผลการนิเทศติดตามไป
ใช้พฒ
ั นาในปีถัดไป
3. ครูมขี วัญกาลังใจในการปฏิบตั งิ าน
47,000 ดาเนินโครงการฯ ในวันที่ 16 กันยายน
ดาเนินการแล้วเสร็จ
2562 ณ โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น
วัตถุประสงค์
1. เพือให้ครูได้พฒ
ั นาตนเองในการผลิตสื่อ
การสอนที่มคี ณ
ุ ภาพ
2. เพื่อให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
การใช้สื่อการเรียนการสอน
ผลสาเร็จของโครงการ
ครูมสี ื่อนวัตกรรมทางการศึกษาเข้าร่วม
ทุกระดับชั้น
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โครงการดาเนินการตาม
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
2562

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

12

ค่าใช้จา่ ยในการ
กองการศึกษา
ดาเนินงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง

13

ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน 1 (อาคาร
อุดมศิลจารย์)

14

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบโรงเรียน

กองการศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัด
โคกสะท้อน

7,512,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

-

-

150,000

-13,700

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
เพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย
เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

6,759,860 วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล้วเสร็จ
1. เพื่อจ้างเหมาบุคคลปฏิบตั งิ านโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง

136,300

136,300 วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล้วเสร็จ
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 1
(อาคารอุดมศิลจารย์ ) ให้สามารถใช้งานได้

575,400 วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล้วเสร็จ
150,000 เพื่อปรับปรุงสภาพอาคารเรียน และ
ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ภายในโรงเรียนให้
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
อย่างสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุด
ผลสาเร็จของโครงการ
อาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลมีสภาพเหมาะสมต่อการ
ใช้ในการเรียนรู้และทากิจกรรมต่าง ๆ

งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา

600,000

-

-

งานระดับมัธยมศึกษา

150,000

-

-
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โครงการดาเนินการตาม
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
2562
15

ค่าใช้จา่ ยในการ
ดาเนินงานจ้างเหมาทา
ความสะอาดอาคารและ
ให้บริการพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นเมืองทุ่งสง

หน่วยงานที่
ดาเนินการ
งานการศึกษา
ไม่กาหนดระดับ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
216,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

-

-

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
เพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย
เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

97,030 ดาเนินจัดโครงการจ้างเหมาทาความ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
สะอาดอาคารและให้บริการพิพธิ ภัณฑ์
ท้องถิ่นเมืองทุ่งสง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม
2561 - 31 มีนาคม 2562
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสรรหาอัตรากาลังมาปฏิบตั หิ น้าที่
ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. มีเจ้าหน้าที่ดแู ลอาคารพิพธิ ภัณฑ์
ท้องถิ่นเมืองทุ่งสง ซึ่งเป็นพื้นที่แสดง
ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมของศิลปิน
ในท้องถิ่น หรือกิจกรรมส่งเสริมศิลปะ
วัฒนธรรมอื่นๆพร้อมใช้งาน
3. มีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวก
ให้บริการแก่ผู้เข้าเยี่ยมชมพิพธิ ภัณฑ์
ท้องถิ่นพร้อมดูแลรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคาร
พิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิ่นเมืองทุ่งสง
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โครงการดาเนินการตาม
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
2562
16

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

ค่าใช้จา่ ยในการ
กองการศึกษา
ดาเนินงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานกองการศึกษา

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
93,900

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด
+85,000

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด
178,900

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
เพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย
เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

177,630 ดาเนินการจ้างเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินงานกองการศึกษา ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจ้างเหมาบุคคลปฏิบตั งิ านกอง
การศึกษา
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกองการศึกษา
ผลสาเร็จของโครงการ
งานในหน่วยศึกษานิเทศก์เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ
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โครงการดาเนินการตาม
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
2562
17

ค่าใช้จา่ ยในการ
ดาเนินงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานห้องสมุด

หน่วยงานที่
ดาเนินการ
งานการศึกษา
ไม่กาหนดระดับ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
756,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

-

-

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
เพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย
เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

679,210 ดาเนินการจ้างเหมาบุคคลมาปฏิบตั งิ านใน ดาเนินการแล้วเสร็จ
5 ภารกิจ จานวน 7 คน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม
2561 - 31 มีนาคม 2562
1. ณ หอสมุดประชาชนเทศบาลเมือง
ทุ่งสงและห้องสมุดสาขา จานวน 2 สาขา
วัตถุประสงค์
เพื่อจ้างเหมาบุคคลมาปฏิบตั งิ านใน
ปริมาณงานส่วนที่เกินอัตรากาลังที่มอี ยู่
ผลสาเร็จของโครงการ
มีสื่อสาหรับการเรียนรู้ที่หลากหลายและ
สวยงามสาหรับฐานกิจกรรมและป้าย
ความรู้สาหรับห้องสมุดฯ
2. ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมทางลดโลกร้อน
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบตั งิ าน
ให้บริการงานห้องสมุดพิพธิ ภัณฑ์และ
เครือข่าย
ผลสาเร็จของโครงการ
ศูนย์เรียนรู้ชุมทางลดโลกร้อนมีฐาน
กิจกรรมที่เป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมให้
ผู้ใช้บริการเข้ามาทาเรียนรู้ได้เกินเป้าที่วาง
ไว้ 3,000 คน/ปี
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โครงการดาเนินการตาม
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
2562

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

3. ณ ศูนย์เรียนรู้ดา้ นวัฒนธรรมภูมปิ ญ
ั ญา
และประวัตศิ าสตร์ "ชุมทางประวัตศิ าสตร์
ทุ่งสง"
ผลสาเร็จของโครงการ
1. มีเจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเพียงพอ
สาหรับปฏิบตั หิ น้าที่
2. มีอาคารสถานที่ที่สะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อยพร้อมให้บริการผู้มาใช้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ห้องสมุดมีปา้ ยความรู้ที่สวยงามและ
หลากหลายให้ผู้ใช้บริการได้ศกึ ษาหาความรู้

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
เพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย
เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้
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ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุง่ สง ประจาปี 2562
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคม การเรียนรู้และภูมิปัญญา เพื่อการอยูด่ ีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาระบบโรงเรียนมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมุ่งเน้นความเป็นเลิศในด้านวิชาการและด้านสังคม
โครงการดาเนินการตาม
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
2562
1

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

ค่าใช้จา่ ยในการดาเนิน กองการศึกษา
โครงการประกันคุณภาพ หน่วยศึกษานิเทศก์
ภายในสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองทุ่งสง

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
30,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

-

-

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
เพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
คณะกรรมการประเมินผลและ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

30,000 ดาเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ภายในสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองทุ่งสง ในระหว่างเดือน
ธันวาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 ณ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง
2. เพื่อรายงานผลการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ผลสาเร็จของโครงการ
โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพ
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ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุง่ สง ประจาปี 2562
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคม การเรียนรู้และภูมิปัญญา เพื่อการอยูด่ ีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
กลยุทธ์ที่ 10 นาภูมิปัญญาท้องถิน่ ศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา
โครงการดาเนินการตาม
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
2562
1

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

ค่าใช้จา่ ยในการดาเนิน หอสมุดประชาชน
โครงการพิพิธภัณฑ์
เทศบาลเมืองทุ่งสง
ท้องถิ่นชุมทาง
กองการศึกษา
ประวัตศิ าสตร์เมืองทุ่งสง

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
300,000

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด
+200,000
- 32,000

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด
468,000

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
เพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย
เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

292,030 จัดประชุมเสวนาเพื่อดาเนินงานจัดตั้ง
ดาเนินการแล้วเสร็จ
พิพธิ ภัณฑ์เมืองทุ่งสง จานวน 4 ครั้ง 1
*โอนลดเพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อม
ตุลาคม 61 -31 มีนาคม 62 ณ อาคาร
กล้องวงจรปิด และค่าเช่าบ้าน
พิพธิ ภัณฑ์เมืองทุ่งสง (สยามกัมมาจล
และอาคาร ร.ส.พ.)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายในท้องถิ่นได้ร่วมกัน
รับทราบข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความ
คิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะ วางแนวคิด
และจัดทาแผนการพัฒนาเมืองทุ่งสง พื้นที่
ย่านประวัตศิ าสตร์และพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิ่น
และนาสู่การปฏิบตั ิ เพื่อสร้างคุณค่าและ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม

180

โครงการดาเนินการตาม
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
2562

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
เพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย
เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

2. เพื่อจัดการพื้นที่อาคารเก่าทั้ง 2 หลัง
หรืออาคารเก่าอื่น ๆ ของเมือง เปิดเป็น
พื้นที่ทางศิลปกวัฒนธรรมให้ศลิ ปินทุก
สาขาในท้องถิ่นได้มพี ื้นที่แสดงผลงานอันมี
คุณค่า หรือจัดเสวนาและอภิปราย
เกี่ยวกับประวัตศิ าสตร์ ศิลปวัฒนธรรม
จริยธรรมและการศาสนา อย่างต่อเนื่อง
ผลสาเร็จของโครงการ
- กาหนดพื้นที่เป้าหมายในการจัดพื้นที่
ทางวัฒนธรรมเพื่อดาเนินงานจัดตั้ง
พิพธิ ภัณฑ์เมืองทุ่งสง จานวน 4 ครั้ง
2

ค่าใช้จา่ ยในการจัด
กิจกรรม 1 โรงเรียน 1
ศิลปะการแสดง

กองการศึกษา

30,000

-

-

30,000 - จัดวิทยาการสอนการรามโนราห์ และมี ดาเนินการแล้วเสร็จ
ผู้สนใจสมัครเข้าร่วม จานวน 52 คน โดย
ดาเนินการในวันที่ 2,3,9,10 มีนาคม 2562
ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น
ผลสาเร็จของโครงการ
1. ฝึกอบรมรามโนราห์
2. เป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ภมู ปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่นและสืบสานภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น
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โครงการดาเนินการตาม
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
2562

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
เพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย
เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

3

ค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน กองการศึกษา
บรรพชาสามเณรฤดูร้อน

80,000

-

-

79,550 1. เพื่อให้เด็กเยาวชน พัฒนาด้านคุณธรรม ดาเนินการแล้วเสร็จ
ศีลธรรม จริยธรรม
2. เด็กเยาวชนได้นาหลักธรรมมาปรับใช้
ในชีวิตประจาวัน
3. เด็กเยาวชนได้ใช้เวลาว่างช่วงปิดภาค
เรียนให้เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่ง
เสพติด

4

ค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน
ประเพณีชกั พระ

11,000

-

-

6,200 - จัดกิจกรรมชักพระระหว่างวันที่ 21-30 ดาเนินการแล้วเสร็จ
ตุลาคม 2561 ณ สนามหน้าที่ว่าการ
อาเภอทุ่งสง และวัดต่างๆ ในเขต
วัตถุประสงค์
1. เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น
2. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
3. เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี
ระหว่างวัด โรงเรียนและชุมชน
ผลสาเร็จของโครงการ
1. สนับสนุนการจัดทาเรือพนมพระ
จานวน 4 วัด ได้แก่ วัดชัยชุมพล วัดโคก
สะท้อน วัดเขาปรีดี สานักปฏิบตั ธิ รรมถ้า
ทอหูก

กองการศึกษา
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โครงการดาเนินการตาม
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
2562

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
เพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย
เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

2. ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์ภมู ปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น
3. เด็ก เยาวชน และประชาชนได้มสี ่วน
ร่วมในการจัดทาเรือพระ
5

ค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน
ประเพณีเดือนสิบ

กองการศึกษา

5,000

-5,000

6

ค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

กองการศึกษา

31,000

+69,000

-

100,000

-

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอนั ดี
งามของท้องถื่น
2. เพื่อร่วมกันจรรโลงพระพุทธศาสนา
ผลสาเร็จของโครงการ
ได้อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีทอ้ งถิ่น

ดาเนินการแล้วเสร็จ
*โอนลดเนื่องจากดาเนินการ
โดยไม่ตอ้ งใช้งบประมาณ

69,129 ดาเนินงานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ ดาเนินการแล้วเสร็จ
22 พฤศจิกายน 2561 ณ ถนนวัฒนธรรม
ทุ่งสง - นาบอน
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอนั ดี
งามของชาติ ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
กิจกรรม
1. ประกวดประดิษฐ์กระทง
2. ประกวดนางนพมาศ
- การแสดงดนตรี
- ตลาดคนเดิน
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โครงการดาเนินการตาม
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
2562

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
เพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย
เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ผลสาเร็จของโครงการ
ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีอนั ดีงาม
ของชาติให้คงอยู่สืบไป
7

ค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน
ประเพณีวันขึ้นปีใหม่

กองการศึกษา

25,000

-

-

12,365 ดาเนินกิจกรรมงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ดาเนินการแล้วเสร็จ
ในวันที่ 1 มกราคม 2562 ณ ถนน
วัฒนธรรมทุ่งสง - นาบอน
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีของชาติ
ให้คงอยู่สืบไป
กิจกรรม
1. นิมนต์พระทาบุญตักบาตร ข้าวสาร
อาหารแห้ง
2 พระผู้ใหญ่กล่าวสัมโนทนียะกะถา และ
ปะพรมน้าพระพุทธมนต์
ผลสาเร็จของโครงการ
1. นิมนต์พระสงฆ์จานวน 150 รูป
2. ทาบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง
3. กล่าวอวยพรปีใหม่
4. ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสงและใกล้เคียงมากกว่า
3,000 คน

184

โครงการดาเนินการตาม
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
2562

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

8

ค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์เมือง
ทุ่งสง

กองการศึกษา

26,800

-

-

9

ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานวัน กองการศึกษา
เข้าพรรษา

5,000

-

-

10

ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานวัน กองการศึกษา
เฉลิมพระชนมพรรษา (28
กรกฎาคม 2562)

120,000

+200,000
-8,730

311,270

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

24,725 วัตถุประสงค์
เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีของ
ท้องถิ่น
ผลสาเร็จของโครงการ
ได้อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีอนั ดีงาม
ของชาติ
4,300 วัตถุประสงค์
เพื่อร่วมกันจรรโลงพุทธศาสนา
311,270 วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่ปวงชน
ชาวไทยมีตอ่ สถาบันพระมหากษัตริย์
ผลสาเร็จของโครงการ
ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้แสดงออก
ถึงความจงรักภักดีตอ่ สถาบัน
พระมหากษัตริย์

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
เพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย
เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ
*ความต้องการของคณะ
ผู้บริหารเพิ่มการจุดพลุเฉลิม
เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาให้สมพระเกียรติ

185

โครงการดาเนินการตาม
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
2562

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

11

ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานวัน กองการศึกษา
เด็กแห่งชาติ

12

ค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน
วันแม่แห่งชาติ

กองการศึกษา

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
82,500

120,000

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
เพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย
เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

-

-

80,550 ดาเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ ดาเนินการแล้วเสร็จ
12 มกราคม 2562 ณ สนามหน้าที่ว่าการ
อาเภอทุ่งสง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างขวัญกาลังใจให้เด้กเยาวชน
ทั้งนอกทั้งในสถานศึกษาอันเป็นกาลัง
สาคัญของชาติ
- จัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ
- จัดกิจกรรมเล่นเกมส์
- การแสดงบนเวที
- จัดเลี้ยงอาหาร
- การละเล่นจัดโดยหน่วยงานต่างๆ
ผลสาเร็จของโครงการ
เด็กและเยาวชนได้มขี วัญกาลังใจดีขึ้นและ
เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้หลายรูปแบบ

+151,000

271,100

80,550 วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่ปวงชน
ชาวไทยมีตอ่ สถาบันพระมหากษัตริย์
ผลสาเร็จของโครงการ
ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้แสดงออก
ถึงความจงรักภักดีตอ่ สถาบัน
พระมหากษัตริย์

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

ดาเนินการแล้วเสร็จ
*ความต้องการของคณะ
ผู้บริหารเพิ่มการจุดพลุเฉลิม
เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาให้สมพระเกียรติ

186

โครงการดาเนินการตาม
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
2562

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
เพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย
เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

13

ค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน
วันสาคัญทางศาสนา
(มาฆบูชา) (วิสาขบูชา)

กองการศึกษา

10,000

-

-

8,110 ดาเนินการกิจกรรม ในวันที่ 13,17 และ ดาเนินการแล้วเสร็จ
18 ก.พ. 62
- กวนข้าวยาคู พิธีสมโภชผ้าบฏ ณ วัด
เขาปรีดี หลาดชุมทางทุ่งสง
- ร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ วัดพระมหาธาตุ
วรวิหารน้อย ผู้เข้าร่วม จานวน 1,000 คน
ณ วัดพระมหาธาตุวรวิหารน้อย
วัตถุประสงค์
เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา
ผลสาเร็จของโครงการ
เด็กเยาวชน ประชาชนได้ร่วมบารุงและ
ส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา

14

ค่าใช้จา่ ยในการจัด
อบรมศาสนพิธีกร

กองการศึกษา

50,000

-

-

48,826 วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล้วเสร็จ
เพื่อสร้างผู้นาทางศาสนาช่วยเหลือในการ
จัดงานที่เกี่ยวข้องในพิธีทาง
พระพุทธศาสนาได้ถูกต้อง
ผลสาเร็จของโครงการ
1. เด็ก เยาวชน ประชาชน นาความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในทาง
พุทธศาสนา ได้อย่างถูกต้องกับชนิดของ
งาน
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
อบรม 93.35

187

โครงการดาเนินการตาม
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
2562
15

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

ค่าใช้จา่ ยในการดาเนิน กองการศึกษา
โครงการจ้างเหมาการ
ดาเนินงานปฏิบตั งิ าน
ประจาศูนย์และให้บริการ
สมาชิกศูนย์สง่ เสริม
สุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
93,900

งบ
+ โอนเพิ่ม
- โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

-

-

งบประมาณที่ใช้
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุ
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขัน้ ตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
เพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย
เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาลฯ ได้

85,800 วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล้วเสร็จ
1. เพื่อให้เครื่องออกกาลังกายอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน
2. เพื่อให้คาแนะนาแก่สมาชิกที่มาใช้
บริการ
3. เพื่อสรรหาอัตรากาลังทดแทนตาแหน่ง
ว่าง

188

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมืองพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้้าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

189

ผลการติดตามและประเมินผลแผนการดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุง่ สง ประจาปี 2562
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทภิ าพ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1 บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพในการป้องกันและแก้ไขปัยหาอุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการให้ยั่งยืนโดยบูรณาการการพัฒนาด้านกายภาพและด้านกระบวนการทางสังคม
อย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง
ลาดับ

1

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

โครงการบริหารจัดการ
กอง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สาธารณสุขฯ
สิ่งแวดล้อม,ป้องกันแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย แบบบูรณาการ
ด้านกายภาพ
- ดูแลบารุงรักษาปรับปรุง
ภูมิทศั น์ลาเหมืองลาคลอง คู
ท่อระบายน้า ภายในเขต
เทศบาลทั้งหมด

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

2,500,000

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

-

งบประมาณที่ใช้ ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม
ดาเนินการ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการ ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ
ได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

-

2,500,000 วัตถุประสงค์
- เพื่อขุดลอกระบบระบายน้าและจุดรับทิ้งน้า
สาธารณะในเขตเทศบาล
- เพื่อปรับแต่งแนวขอบคลองทั้งสองข้างของลา
คลอง และเก็บวัสดุสิ่งปฏิกูล กาจัดวัชพืชในลา
คลองทั้งสี่สาย
ผลการดาเนินงาน
1. ขุดลอกเก็บวัสดุสิ่งปฏิกูลภายฝยท่อ,รางระบาย
น้าสาธารณะ ฯตามถนน ซอยต่าง ๆ ในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสง จานวน 5 โซน
2. ปรับแต่งแนวคันขอบคลองทั้งสองข้าง เก็บวัสดุ
สิ่งปฏิกูลและกาจัดวัชพืชภายในลาคลอง จานวน 4
สาย ดังนี้ คลองท่าเลา คลองคลองท่าแพ คลองท่า
โหลน
3. ขุดลอกทางระบายน้าและจุดรับน้าทิ้งสาธารณะ
(จุดเสี่ยง) ในเขตเทศบาล จานวน 6 จุด

ดาเนินการแล้วเสร็จ
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ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2562
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทภิ าพ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน โครงข่ายถนน ระบบระบายน้าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้เพียงพอและปรับปรุงรักษาอาคารสถานที่สาธารณะขนส่งที่ทนั สมัย ภายใต้กรอบความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน
โครงการดาเนินการตาม
หน่วยงานที่
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
ดาเนินการ
2562
1

ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
หลังคาคลุมทางเดิน
(COVER WAY)

กองช่าง

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
1,837,000

งบ
+โอนเพิม่
-โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด
-

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ
-

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

1,387,000 วัตถุประสงค์
- เพื่อก่อสร้างหลังคาคลุมเดิน (COVER WAY)
จากอาคารเรียนถึงโรงอาหาร โรงเรียนรีสอร์ท
อนุบาล
- เพื่อจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อการ
เรียนการสอนของโรงเรียนและป้องกันแดดและฝน
ให้กับนักเรียนและครู
ผลการดาเนินงาน
- ดาเนินการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน(COVER
WAY) จากอาคารเรียนถึงโรงอาคารภายใน
โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง ความยาว 260 เมตร
ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลเมืองทุ่ง
สง แบบเลขที่ ช.47/61

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้
ดาเนินการแล้วเสร็จ
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โครงการดาเนินการตาม
หน่วยงานที่
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
ดาเนินการ
2562
2

ค่าใช่จ่ายในการปรับปรุง
ทางเดินออกกาลังกาย
บริเวณสวนหลวง ร.9

กองช่าง

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
7,475,000

งบ
+โอนเพิม่
-โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด
-

-

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้

- วัตถุประสงค์
ยกเลิกโครงการ
- เพื่อปรับปรุงทางเดิน-วิง่ ออกกาลังกายบริเวณ
ไม่ได้รับเงินจัดสรรงบประมาณ
สวนหลวง ร.9 ให้ทนั สมัย
ไม่ได้ตามเป้า
- เพื่อส่งเสริมการใช้ยางสังเคราะห์-ยางพาราใน
การปรับปรุงสถานออกกาลังกายและสวนสาธารณะ
ผลการดาเนินงาน
- ดาเนินการปรับปรุงทางเดินออกกาลังกาย
บริเวณสวนหลวง ร.9 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า -3.40
-4.10 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 505 เมตร พื้นที่
ประมาณ 2105 ตารางเมตร รายละเอียดดังนี้
- รื้อถอนผิวยางทางเดินออกกาลังกายที่ชารุด
- ปูพื้นยางสังเคราะห์สาหรับลานออกกาลังกาย
จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ หนาไม่
น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร
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โครงการดาเนินการตาม
หน่วยงานที่
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
ดาเนินการ
2562
3

ค่าใช่จ่ายในการปรับปรุง กองช่าง
เทพื้นคอนกรีต บริเวณ
หน้าสนามหน้าที่วา่ การ
อาเภอ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
2,066,900

งบ
+โอนเพิม่
-โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด
-

-

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

1,836,000 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาปรับปรุงและเทพื้นคอนกรีตบริเวณ
หน้าสนามหน้าที่วา่ การอาเภอ
- เพื่อให้พื้นบริเวณหน้าสนามหน้าที่วา่ การอาเภอ
มีความมั่นคงแข้งแรง สามารถใช้งานได้อย่าง
ปลอดภัย
ผลการดานเนินงาน
ดาเนินการปรับปรุงเทพื้นคอนกรีต บริเวณหน้า
สนามหน้าที่วา่ การอาเภอทุ่งสง โดยทาการดังนี้
- ปรับปรุงเทพื้น คสล. หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 3,330.00 ตารางเมตร ณ บริเวณหน้า
สนามหน้าที่วา่ การอาเภอทุ่งสง

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้
ดาเนินการแล้วเสร็จ
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โครงการดาเนินการตาม
หน่วยงานที่
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
ดาเนินการ
2562
4

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง กองช่าง
ห้องประชุมอาคาร
สานักงานเทศบาลเมือง
ทุ่งสง (อาคารใหม่)

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
2,987,000

งบ
+โอนเพิม่
-โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด
-

-

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

2,695,000 -วัตถุประสงค์
- เพื่อปรับปรุงตกแต่งภายในผนัง ระบบไฟฟ้า
ห้องประชุมอาคารสานักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง
- เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการใช้งานของ
พนักงาน ลูกจ้าง และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ
ราชการให้ได้รับความประทับใจ
ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการปรับปรุงห้องประชุมอาคารสานักงาน
เทศบาลเมืองทุ่งสง (อาคารใหม่) ขนาด 12.00
เมตร X 32 เมตร และปรับปรุงห้องโถงต้อนรับ
ขนาด 8.00 เมตร X 16 เมตร โดยทาการตกแต่ง
ภายใน ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้งอุปกรณ์
ห้องประชุมฯ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
(วางฏีกาเบิกจ่าย งานงวดที่ 3)
- เบิกจ่ายไปแล้ว 3 งวด
ใข้งบประมาณไปในงวด 1-3
1,078,000 บาท
คงเหลือ 1,617,000 บาท
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โครงการดาเนินการตาม
หน่วยงานที่
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
ดาเนินการ
2562
5

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง กองช่าง
อาคารเก่าสถานีรถไฟทุ่ง
สง (หลังที่ 2)

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
2,028,000

งบ
+โอนเพิม่
-โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด
-

-

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้

2,028,000 วัตถุประสงค์
อยู่ระหว่างดาเนินการ
- เพื่อปรับปรุงอาคารเก่าสถานีรถไฟทุ่งสง (หลังที่ 2) - กันเงินไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.
- เพื่ออนุรักษ์อาคารเก่าที่มีคุณค่าทาง
2562 จานวน 2,028,000 บาท
ประวัติศาสตร์ให้เกิดประโยชน์ในด้านการส่งเสริม - ก่อหนี้ผูกพัน ข้ามปีงบประมาณ
กิจกรรมทางวัฒนธรรมและวิชาการ สร้างความ
พ.ศ 2563 จานวน 17,000,000
ภูมิใจให้ทอ้ งถิ่น อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์และใช้
บาท
ประโยชน์อาคารเก่าได้อย่างสมบูรณ์
- ผู้รับจ้างยังไม่ดาเนินส่งงวดงาน
ผลการดาเนินงาน
- ดาเนินการปรับปรุงอาคารเก่าสถานีรถไฟทุ่งสง
(หลังที่ 2) ดังนี้
- ตรวจสอบและทดสอบโรงสร้าง
- เสริมกาลังโครงสร้าง คาน เสา พื้น
- ซ่อมแซมชานชาลา
- งานสถาปัตยกรรม ระบบไฟฟ้า
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โครงการดาเนินการตาม
หน่วยงานที่
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
ดาเนินการ
2562
6

ค่าก่อสร้างถนนคสล.และ กองช่าง
ท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก
(ด้านบนเป็นรางวี)ถนน
บ้านในหวัง ซอย 2

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
1,000,000

งบ
+โอนเพิม่
-โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด
-

-

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

1,000,000 วัตถุประสงค์
- เพื่อดาเนินการผ่าท่อระบายน้า คสล. พร้อมบ่อ
พัก (ด้านบนเป็นรางวี)ถนนบ้านในหวัง ซอย 2
ผลการดาเนินการ
- ดาเนินการก่อสร้างถนนคสล.และท่อระบายน้า
พร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี)ถนนบ้านในหวัง
ซอย 2 รายละเอียดดังต่อไปนี้
- ก่อสร้างท่อระบายน้า คสล.ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.06 เมตร (ด้านบนเป็นรางวี)
พร้อมบ่อพักความยาวรวมทั้ง 2 ข้างไม่น้อยกว่า
468.00 เมตร
- ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร กว้าง 0.45-6.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 234.00 เมตร
- ฝั่งท่อลอดระบายน้า ความยาวทั้งสองข้างทาง
12.00 เมตรพร้อมดาดหินใหญ่ยาแนวปากท่อ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้
ดาเนินการแล้วเสร็จ

196

โครงการดาเนินการตาม
หน่วยงานที่
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
ดาเนินการ
2562
7

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต กองช่าง
เสริมเหล็กและท่อระบาย
น้าคสล.(ด้านบนเป็นราง
วี)พร้อมบ่อพักและ
สะพาน คสล.ซอยร่วมใจ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
3,000,000

งบ
+โอนเพิม่
-โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด
-

-

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

2,912,014.89 ผลการดาเนินการ
- ดาเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ
ท่อระบายน้าคสล.(ด้านบนเป็นรางวี)พร้อมบ่อพัก
และสะพาน คสล.ซอยร่วมใจ รายละเอียดดังนี้
- ก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร(ด้านบนเป็นรางวี)
พร้อมบ่อพักความยาวทั้งสองข้างไม่น้อยกว่า
933.00 เมตร
- ก่อสร้างถนน คสล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้าง
2.30-7.00 เมตร ความยาวประมาณ 584.00 เมตร
- ก่อสร้างสะพาน คสล.กว้าง 6.00 เมตร ยาว
5.50 เมตร (ไม่มีทางเท้า)

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้
ดาเนินการแล้วเสร็จ

197

โครงการดาเนินการตาม
หน่วยงานที่
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
ดาเนินการ
2562
8

ก่อสร้างท่อระบายน้า
กองช่าง
พร้อมบ่อพัก (ด้านบน
เป็นรางวี) ถนนประชา
อุทศิ ซอยร่วมใจพัฒนา 2
เชื่อมถนนยุทธศาสตร์
ซอย 21

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
3,000,000

งบ
+โอนเพิม่
-โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด
-

-

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

3,000,000 วัตถุประสงค์
- เพื่อก่อสร้างท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก (ด้านบน
เป็นรางวี) ถนนประชาอุทศิ ซอยร่วมใจพัฒนา 2
เชื่อมถนนยุทธศาสตร์ ซอย 21
ผลการดาเนินการ
- ดาเนินการก่อสร้างท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก
(ด้านบนเป็นรางวี) ถนนประชาอุทศิ ซอยร่วมใจ
พัฒนา 2 เชื่อมถนนยุทธศาสตร์ ซอย 21
รายละเอียดดังต่อไปนี้
-ก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก (ด้านบน
เป็นรางวี)
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,826 เมตร

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้
ดาเนินการแล้วเสร็จ

198

โครงการดาเนินการตาม
หน่วยงานที่
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
ดาเนินการ
2562
9

ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง กองช่าง
ถนนคสล.และท่อระบาย
น้าคสล.(ด้านบนเป็นราง
วี)พร้อมบ่อพักถนนสาโรง
(โคกทราย ซอย 10)

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
1,273,000

งบ
+โอนเพิม่
-โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

613,680 วัตถุประสงค์
- เพื่อก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน้า คสล.
(ด้านบนรางวี) พร้อมบ่อพักถนนสาโรง (โคกทราย
ซอย 10 )
-เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สัญจรไป-มา ได้อย่าง
สะดวก
ผลการดาเนินการ
- ดาเนินการสร้างสร้างคสล.และท่อระบายน้า คสล.
(ด้านบนเป็นรางวี)พร้อมบ่อพักถนนสาโรง (โคก
ทราย ซอย 10) รายละเอียดดังนี้
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15
เมตร กว้างเฉลี่ย 6.80-9.80 เมตร ความยาว 122
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 927 ตารางเมตร
พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. ขนาดเส้นผ่า
ศุนยืกลาง 0.60เมตร .(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อม
บ่อพักความยาว 122.00 เมตร (ฝั่งเดียว)

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้
ดาเนินการแล้วเสร็จ

199

โครงการดาเนินการตาม
หน่วยงานที่
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
ดาเนินการ
2562
10

ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
ถนน คสล.และท่อระบาย
น้าคสล.(ด้านบนเป็นรางวี)
พร้อมบ่อพักถนนทางเข้า
เมรุ (ใหม่)
วัดเขาปรีดี

กองช่าง

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
1,781,000

งบ
+โอนเพิม่
-โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด
-

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ
-

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

848,398.56 วัตถุประสงค์
- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของผู้ใช้ถนนทางเข้า
เมรุ (ใหม่) วัดเขาปรีดดี า้ นการระบายน้าบนพื้นผิว
จราจรและระบายน้าจากครัวเรือนลงสู่ทอ่ ระบายน้า
สาธารณะ
- เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองที่กาลัง
เกิดขึ้นในอนาคต
ผลการดาเนินการ
- ดาเนินการก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน้าคสล.
(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพักถนนทางเข้าเมรุ (ใหม่)
วัดเขาปรีดี รายละเอียดดังนี้
- ก่อสร้างถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 12.00 เมตร หนา
0.15 เมตร ความยาวประมาณ 168.00 เมตร หรือพื้รที่
ไม่นอ้ ยกว่า 2,016.00 เมตร
- ก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.06 เมตร ด้านบนเป็นรางวี พร้อมบ่อพัก ความยาว
รวม ไม่นอ้ ยกว่า 168.00 เมตร

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้
ดาเนินการแล้วเสร็จ

200

โครงการดาเนินการตาม
หน่วยงานที่
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
ดาเนินการ
2562
11 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง กองช่าง
ถนน คสล.และท่อ
ระบายน้าคสล.(ด้านบน
เป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก
ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 14

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
1,801,900

งบ
+โอนเพิม่
-โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด
-

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ
-

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

1,788,900

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้
ดาเนินการแล้วเสร็จ

วัตถุประสงค์
- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของผู้ใช้ถนน
ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 14 ด้านการระบายน้าบน
พื้นผิวจราจรและระบายน้าจากครัวเรือนลงสู่ทอ่
ระบายน้าสาธารณะ
- เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองที่
กาลังเกิดขึ้นในอนาคต
ผลการดาเนินการ
- ดาเนินการก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน้า
คสล.(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนน
ยุทธศาสตร์ ซอย 14 รายละเอียดดังนี้
- ก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ด้านบนเป็นรางวี
พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมทั้งสองข้างไม่น้อยกว่า
496.00 เมตร
- ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร กว้าง 1.70-5.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 248.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
555.00 ตารางวา

201

โครงการดาเนินการตาม
หน่วยงานที่
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
ดาเนินการ
2562

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+โอนเพิม่
-โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้

12 โครงการจ้างออกแบบ
ก่อสร้างเจดีญ์พระบรม
สารีริกธาตุพร้อมปรับ
ปรังภูมิทศั น์ทางขึ้นถ้า
ตลอด

กองช่าง

2,520,000

-

-

- วัตถุประสงค์
ไม่ได้ดาเนินการ
- เพื่อจ้างออกแบบก่อสร้างเจดีย์พระบรม
งบประมาณรายรับไม่เข้าตามที่ตั้ง
สารีริกธาตุพร้อมปรับปรุงภูมิทศั น์ทางขึ้นถ้าตลอด งบประมาณไว้

13 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้าภายในวัดชัย
ชุมพล

กองช่าง

1,100,000

-

-

- วัตถุประสงค์
ไม่ได้ดาเนินการ
- เพื่อก่อสร้างระบบระบายน้า คสล.(ด้านบนเป็น เจ้าอาวสาสไม่อนุญาติให้ใช้สถานที่
รางวี)

14 โครงการซ่อมแซมเขื่อน
กันดินคลองท่าเลา
(บริเวณสะพานเข้าวัด
โคกสะท้อน ช่วงที่ 1)

กองช่าง

463,000

-

-

458,600 วัตถุประสงค์
- เพื่อซ่อมแซมขื่อนกันดินคลองท่าเลา (บริเวณ
สะพานเข้าวัดโคกสะท้อน ช่วงที่ 1)
ผลการดาเนินการ
ดาเนินการซ่อมแซมเขื่อนกันดินคลองท่าเลา
(บริเวณสะพานเข้าวัดโคกสะท้อน ช่วงที่1)
รายละเอียดดังนี้
- ซ่อมแซมเขื่อนกันดินคลองท่าเลา (บริเวณ
สะพานเข้าวัดโคกสะท้อน ช่วงที่1) ความยาว
35.00 เมตร

ดาเนินการแล้วเสร็จ

202

โครงการดาเนินการตาม
หน่วยงานที่
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
ดาเนินการ
2562
15 โครงการซ่อมแซมเขื่อน
กันดินคลองท่าเลา
(บริเวณสะพานเข้าวัด
โคกสะท้อน ช่วงที่ 2)

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+โอนเพิม่
-โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

กองช่าง

441,000

-

-

16 โครงการก่อสร้างท่อลอด กองช่าง
เหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนท่าแพใต้

294,000

-

-

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

439,000 วัตถุประสงค์
- เพื่อซ่อมแซมเขื่อนกันดินคลองท่าเลา (บริเวณ
สะพานเข้าวัดโคกสะท้อน ช่วงที่ 2)
ผลการดาเนินการ
- ดาเนินการซ่อมแซมเขื่อนกันดินคลองท่าเลา
(บริเวณสะพานเข้าวัดโคกสะท้อน ช่วงที่ 2) ความ
ยาว 22.00 เมตร

274,700 วัตถุประสงค์

- เพื่อก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนท่าแพใต้ ตามแปลนบ้านเทศบาลเลขที่ 89/61
ผลการดาเนินการ
- ดาเนินการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนท่าแพใต้ ขนาดกว้าง 2.10 เมตร สูง
1.80 เมตร ยาว 100 เมตร

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้
ดาเนินการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ
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โครงการดาเนินการตาม
หน่วยงานที่
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
ดาเนินการ
2562
17

โครงการก่อสร้างถนน
กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็กและ
ท่อระบายน้า(ด้านบน
เป็นรางวี)พร้อมบ่อพัก
ถนนพัฒนาการ ซอย 10

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
495,000

งบ
+โอนเพิม่
-โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด
-

-

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

395,624 วัตถุประสงค์
- เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ ท่อ
ระบายน้า(ด้านบนเป็นรางวี)พร้อมบ่อพัก ถนน
พัฒนาการ ซอย 10
ผลการดาเนินการ
-ดาเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ
ท่อระบายน้า(ด้านบนเป็นรางวี)พร้อมบ่อพัก ถนน
พัฒนาการ ซอย 10 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 475.00 เมตร

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้
ดาเนินการแล้วเสร็จ

204

โครงการดาเนินการตาม
หน่วยงานที่
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
ดาเนินการ
2562
18

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+โอนเพิม่
-โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

โครงการก่อสร้างถนน
กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
พร้อมรางระบายน้ารูปตัว
ยู (ด้านบนเป็นรางวี)
ถนนท่าแพใต้
(หน้าโรงเรียนรีสอร์ท
อนุบาล)

2,809,000

-

19

โครงการปรับปรุงต่อเติม กองช่าง
ร้านค้าใต้อาคาร ศาลา
ประชาคม

468,400

-

-

20

ค่าจัดซื้อที่ดินบริเวณถนน
ประชาอุทิศ ซอย 8

640,000

-

-

กองช่าง

-

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

2,809,000 วัตถุประสงค์

- เพื่อก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อม
รางระบายน้ารูปตัวยู (ด้านบนเป็นรางวี) ถนนท่า
แพใต้ (หน้าโรงเรียนรีสอร์ท อนุบาล)
ผลการดาเนินการ
- ดาเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
พร้อมรางระบายน้ารูปตัวยู (ด้านบนเป็นรางวี)
ถนนท่าแพใต้ (หน้าโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล)
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,297.00 เมตร

435,612 วัตถุประสงค์
- เพื่อปรับปรุงต่อเติมร้านค้าใต้อาคาร ศาลา
ประชาคม

- วัตถุประสงค์
- เพื่อจัดซื้อที่ดินสาหรับก่อสร้างสาธารณะ
ประโยชน์
- เพื่อก่อสร้างถนนเชื่อต่อกับถนนสายหลักและ
สายอื่นๆ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้
อยู่ระหว่างดาเนินการ
- กันเงินไว้ 2,809,000
- ยังไม่ได้ดาเนินการเบิกจ่าย
- ผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งงวดงาน
- ช่างผู้ควบคุมงานได้ดาเนินการ
ติดตามงาน ณ วันที่ 26 ตุลาคม
2562 งานมีความก้าวหน้าไป
72% คาดว่า 1 เดือนน่าจะทาแล้ว
เสร็จ ซึ่งไม่น่าเกินวันที่ 23
ธันวาคม 2562

อยู่ระหว่างดาเนินการ
ผู้รับจ้างทาหนังสือขอขยายเวลา
เนื่องจากไม่สามารถเข้าทางานได้
ติดงานประเพณี
กันเงินไว้ จานวน 435,612 บาท
ไม่ได้ดาเนินการ
เนื่องจากเจ้าของที่ดินขึ้นราคาที่ดิน
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โครงการดาเนินการตาม
หน่วยงานที่
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
ดาเนินการ
2562
21

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
150,000

งบ
+โอนเพิม่
-โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด
-

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ
-

ค่าใช่จ่ายการขยายเขต กองช่าง
ระบบจาหน่ายไฟฟ้า
อาคารสานักงานเทศบาล
ค่าใช่จ่ายขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
บริเวณตรงข้ามโรงเรียน
นาเหนือ
22

ค่าใช่จ่ายในการขยายเขต
ประปาถนนทางเข้าสวน
พฤกษาสิรินธรถึงป้อมยาม

กองช่าง

150,000

+ 28,000

178,000

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้

98,771.98
91,270.23 วัตถุประสงค์
- เพื่อขยายเขตระบบไฟฟ้าอาคารสานักงาน
เทศบาล
- เพื่อขยายระบบจาหน่ายไฟฟ้าอาคารสานักงาน
7,501.75 เทศบาล
ผลการดานเนินงาน
- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างสะดวก

ดาเนินการแล้วเสร็จ

177,498.65 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ประชาชนได้มีน้าใช้บริโภคและอุปโภค
บริโภคที่ได้เพียงพอ
- เพื่อให้ประชาชนได้มีน้าใช้บริโภคและอุปโภค
บริโภคที่ได้มาตรฐานถูกหลักอนามัย
ผลการดานเนินงาน
- ประชาชนได้มีน้าใช้บริโภคและอุปโภค บริโภคที่
ได้เพียงพอและได้มาตรฐานถูกหลักอนามัย

ดาเนินการแล้วเสร็จ
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โครงการดาเนินการตาม
หน่วยงานที่
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
ดาเนินการ
2562

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
+โอนเพิม่
-โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

23

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
สายพัฒนาการตลอดสาย

กองช่าง

2,505,400

24

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
และท่อระบายน้า (ด้านบน
เป็นรางวี) พร้อมบ่อพักถนน
ภายในโรงเรียนเทศบาลวัด
โค้กสะท้อนเชื่อมทางออก
บ้านพัก

กองช่าง

1,047,000

-

493,600

-

25 โครงการก่อสร้างรัว้
กองช่าง
คสล.
บริเวณด้านทิศใต้โรงฆ่า
สัตว์

-

-

-

-

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

1,724,000 วัตถุประสงค์
- เพื่อปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสาย
พัฒนาการตลอดสาย
ผลการดาเนินงาน
- ดาเนินการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
สายพัฒนาการ จานวน 1 สาย กว้างประมาณ 6.00-6.10
เมตร ความยาวประมาณ 1245 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือพิ้นที่ไม่น้อยกว่า 7531 เ,มตร
834,800 วัตถุประสงค์
- เพื่ออสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้า (ด้านบนเป็นราง
วี) พร้อมบ่อพักถนนภายในโรงเรียนเทศบาลวัดโค้กสะท้อน
เชื่อมทางออกบ้านพัก
ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง
ประมาณ 4.40-13.50 เมตร ความยาว 104.00 เมตร

463,900 วัตถุประสงค์
- เพือ่ ก่อสร้างรัว้ คสล.บริเวณด้านทิศใต้โรงฆ่า
สัตว์
ผลการดาเนินการ
- ดาเนินการก่อสร้างรัว้ คสล.บริเวณด้านทิศใต้
โรงฆ่าสัตว์ ความยาวประมาณ 165.00 เมตร

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้
ดาเนินการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ
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ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุง่ สง ประจาปี 2562
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ทีส่ ามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพื้นทีเ่ พิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงการสร้างพืน้ ฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ ให้มปี ระสิทธิภาพโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
โครงการดาเนินการตาม
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
2562

1

โครงการป้องกันและ
ควบคุมพาหนะนาโรค (จ้าง
เหมาเอกชนกาจัดหนูและ
แมลงสาป) ประจาปี
งบประมาณ 2562

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

งานสุขาภิบาล
และอนามัย
สิ่งแวดล้อม กอง
สาธารณสุขฯ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

144,000

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
งบสุทธิที่ตั้ง งบประมาณ วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
ไว้หลังโอน ที่ใช้ดาเนินการ เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
เพิม่ โอนลด
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

งบ
+โอนเพิม่
-โอนลด

-

-

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาล ฯได้

120,000 ดาเนินการป้องกันและควบคุมพาหนะนาโรค
ดาเนินการแล้วเสร็จ
(จ้างเหมาเอกชนกาจัดหนูและแมลงสาป)
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน
2562 ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อควบคุม ป้องกัน สัตว์พาหนะนาโรค
ผลการดาเนินงาน
1. มีการดาเนินการติดต่อทุกๆเดือนๆละ 2 ครั้ง
ตามเป้าหมาย
2.ผู้ประกอบการค้าและประชาชนที่มาซื้อสินค้า
มีความพึงพอใจและเชื่อมั่นในการจับจ่ายสินค้า
ในพื้นที่ที่มีการวางยาเบื่อหนู
3.เป็นการป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากหนูเป็น
พาหนะนาโรค
4.ความพึงพอใจของผู้ประเมินฯในครั้งนี้
อยู่ในระดับมาก

208

20

ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุง่ สง ประจาปี 2562
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธิภาพ เพิ่มพื้นทีส่ ีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงการสร้างพืน้ ฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้้าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
โครงการดาเนินการตาม
แผนดาเนินงาน
ประจาปี 2562

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

1

โครงการเฝ้าระวังคุณภาพ
น้้าคลองในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง ประจ้าปี
งบประมาณ 2562

งานสุขาภิบาล
และอนามัย
สิ่งแวดล้อม กอง
สาธารณสุขฯ

55,000 -

-

2

โครงการเฝ้าระวังคุณภาพ
น้้าอุปโภค บริโภคในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสง
ประจ้าปีงบประมาณ 2562

งานสุขาภิบาล
และอนามัย
สิ่งแวดล้อม กอง
สาธารณสุขฯ

141,100 -

-

ลาดับ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิม่
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
งบประมาณ
หลังโอนเพิม่
ที่ใช้
โอนลด
ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

53,072 วัตถุประสงค์
1.เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้้าคลองในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการ
โอนด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผล
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานสภาเทศบาล ฯได้
ด้าเนินการแล้วเสร็จ

141,100 วัตถุประสงค์
ด้าเนินการแล้วเสร็จ
1. เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้้าอุปโภค บริโภคในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสง
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ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุง่ สง ประจาปี 2562
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธิภาพ เพิม่ พืน้ ที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 8 จัดระบบจราจรให้มีระเบียบและสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชน โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ
ลาดับ

1

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

โครงการรณรงค์ปอ้ งกัน
สานักปลัด
และลดอุบตั ิเหตุบนถนน งานป้องกัน
- กิจกรรมจัดตั้งศูนย์
อานวยความสะดวกด้าน
การจราจรในช่วงเทศกาลปี
ใหม่

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

55,000

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
งบประมาณที่ใช้
หลังโอนเพิ่มโอน
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
ลด
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

-

-

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้

25,900 - ดาเนินการรณรงค์ปอ้ งกันและลดอุบตั ิเหตุบนถนน ดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวน 2 ครั้ง
- ดาเนินการเตรียมความพร้อมการปฏิบตั ิงาน
ป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ปี
ใหม่ วันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562
วัตถุประสงค์
1. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน
2. เพื่ออานวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับ
ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน
ผลการดาเนินงาน
1. จัดตั้งศูนย์อานวยความสะดวกด้านการจราจร
ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่าง
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 ณ
บริเวณหน้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
รัชกาลที่ 9 (สวนหลวง ร.5)
2. ความพึงพอใจในการจัดทาโครงการฯ ครั้งนี้ คิด
เป็นร้อยละ 91.00
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ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

- กิจกรรมจัดตั้งศูนย์
สานักปลัด
อานวยความสะดวกด้าน งานป้องกัน
การจราจรในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ประจาปี 2562

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
งบประมาณที่ใช้
หลังโอนเพิ่มโอน
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ดาเนินการ
ลด
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

25,900 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน
2.เพื่ออานวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับ
ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน
ผลการดาเนินกิจกรรม
จัดตั้งศูนย์อานวยความสะดวกด้านการจราจร
ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ
บริเวณหน้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
รัชกาลที่ 9 (สวนหลวง ร.5) ระหว่างวันที่ 11
เมษายน2562 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2562 โดยการ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันปฏิบตั ิหน้าที่ตลอด 24
ชั่วโมง
ความพึงพอใจในการจัดทาโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ
84.00 อยู่ในระดับมาก

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้
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ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุง่ สง ประจาปี 2562
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนชุมชนและสังคมให้น่าอยู่เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ ที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 9 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพถูกหลักสุขาภิบาล
หน่วยงานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

โครงการจ้างเหมากวาดขยะใน กองสาธรณสุขฯ
เขตเทศบาล

4,075,620

2 โครงการจ้างเหมาความสะอาด กองสาธรณสุขฯ
และเก็บขนขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาล

3,687,140

ลาดับ

1

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
งบ
งบสุทธิที่ตั้ง
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการโอน
งบประมาณ วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
โอนเพิม่
ไว้หลังโอน
ด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
ที่ใช้ดาเนินการ เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
โอนลด
เพิม่ โอนลด
คณะกรรมการประเมินผลและ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้
- 4,075,620 วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล้วเสร็จ
- เพื่อให้กวาดขยะถนนสายหลัก/สายรอง
ตรอย และซอยต่างๆ และพื้นที่สาธารณะ
ได้รับบริการอย่างทั่วถึงและมีความสาด ไม่มี
ขยะตกค้าง
ผลการดาเนินงาน
- จ้างกวาดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองทุ่ง
สง จานวน 42 เขต
-

-

3,601,270 วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล้วเสร็จ
- เพื่อเก็บและขน ขยะตามถนนสายต่างๆ
ภายในเทสบาลฯ ตลาดสด ตลาดต้นยาง
สถานที่จาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
สวนสาธารระ
- เพื่อปฏิบตั ิงานด้านบริการประชาชนเชิงรุก
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผลการดาเนินงาน
- เก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
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โครงการดาเนินการตามแผน
ลาดับ
ดาเนินงาน ประจาปี 2562
3 โครงการเหมาเอกชนฝังกลบ
ขยะมูลฝอย

หน่วยงานที่
ดาเนินการ
กองสาธรณสุขฯ

4 โครงการจ้างเหมาบันทึกข้อมูล กองสาธารณสุข
ระบบสารสนเทศ กอง
และสิ่งแวดล้อม
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิม่
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

2,244,000 - 490,780

94,500

-

1,753,220

-

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการโอน
งบประมาณ วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
ด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
ที่ใช้ดาเนินการ เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
คณะกรรมการประเมินผลและ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้
1,733,550 จ้างเอกชนฝังกลบขยะ ฝั่งกลบขยะได้ จานวน ดาเนินการแล้วเสร็จ
889 เที่ยวๆละ 1,950 บาท เป็นเงิน 1,733,550
บาท
94,500 จ้างเหมาเอกชนบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ ดาเนินการแล้วเสร็จ
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนชุมชนและสังคมให้น่าอยู่เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตทีด่ ี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงการสร้างพืน้ ฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้้าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 10 บริหารจัดการระบบบาบัดน้าเสียทีม่ อี ยู่ให้มปี ระสิทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วมและขยายระบบบาบัดน้าเสียให้ครอบคลุมพื้นทีเ่ ขตเทศบาล
ลาดับ

1

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

โครงการบริหารจัดการและ
กองช่าง
สร้างจิตส้านึกในการจัดการน้้า สุขาภิบาล
เสียชุมชน

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

666,000

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่มโอน
ลด

-

งบประมาณที่ ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
ใช้ดาเนินการ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

-

648,720 ผลการดาเนินงาน
- ระบบบ้าบัดน้้าเสียสามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ปล่อยน้้าทิ้งผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ประชาชนมีความเชื่อถือ เชื่อมั่น
ยอมรับในการเดินระบบ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้

ด้าเนินการแล้วเสร็จ

214

ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุง่ สง ประจาปี 2562
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนชุมชนและสังคมให้น่าอยู่เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงการสร้างพืน้ ฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้้าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 12 ส่งเสริมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองทุง่ สงสู่เมืองคาร์บอนต่า เมืองจักรยาน เมืองรูส้ ู้ภัยพิบตั ิ
ลาดับ

1

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

โครงการบริหารจัดการน้้าแบบ ส้านักปลัด
บูรณาการ
งานป้องกันฯ
- กิจกรรมติดตั้งเครื่องสูบน้้าตาม
จุดเสี่ยงภัยน้้าท่วม
ในเขตเทศบาล

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
100,000

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด
-

-

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมกี ารโอนลด โอนเพิ่ม
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้

53,266.58 - ด้าเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้้า ระหว่างวันที่
ด้าเนินการแล้วเสร็จ
1 พฤศจิกายน 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
ณ จุดเสี่ยงภัยหลังถ้้าตลอดและจุดเสี่ยงภัยศาลาที่พัก
ผู้โดยสารเชิงสะพานลอยทุ่งสง-ห้วยยอด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการเตรียมการและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมใน
เขตเทศบาลได้อย่างฉับพลัน
2. เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนสิ่ง
สาธารณประโยชน์
ผลการดาเนินงาน
1. จุดพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถระบายน้้าออกอย่าง
รวดเร็วน้้าไม่ท่วมขัง ประชาชนได้รับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
2. ด้าเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้้าตามจุดพื้นที่ลุ่ม และ
เสี่ยงภัยของเทศบาลเมืองทุ่งสงบริเวณหลัง ถ้้าตลอด
จ้านวน 1 เครื่อง และบริเวณศาลาที่พักผู้โดยสารเชิง
สะพานลอย ถนนทุ่งสง–ห้วยยอด จ้านวน 1 เครื่อง
โดยขอสนับสนุนเครื่องสูบน้้าจากโครงการชลประทาน
นครศรีธรรมราช จ้านวน 2 เครื่อง พร้อมเจ้าหน้าที่
ประจ้าเครื่อง
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ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ
3. ผลจากติดตั้งเครื่องสูบน้้าตามจุดเสี่ยงภัยน้้าท่วมใน
เขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ท้าให้น้าที่ท่วมขังในพื้นที่
สามารถระบายออกได้อย่างรวดเร็ว ลดการสูญเสียต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และหน่วยงาน
ราชการ ประชาชนมั่นใจต่อปฏิบัติการสูบน้้าออกจาก
พื้นที่เสี่ยงภัยและปลอดภัยจากการถูกน้้าท่วม
4. จ้านวนเครื่องสูบน้้าที่น้าไปติดตั้ง 2 เครื่องสามารถ
สูบน้้าได้ 1,200 (ลบ.ม./ชม.)
5. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ในครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 89.88

หมายเหตุ กรณีมกี ารโอนลด โอนเพิ่ม
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ได้
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ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2562
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนชุมชนและสังคมให้น่าอยู่เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 12 ส่งเสริมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองทุ่งสงสู่เมืองคาร์บอนต่า เมืองจักรยาน เมืองรูส้ ู้ภยั พิบตั ิ
โครงการดาเนินการตาม
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
2562
4

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

โครงการบริหารจัดการและ กองช่าง
สร้างจิตสานึกในการจัดการ สุขาภิบาล
ขยะมูลฝอย

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
1,158,000 -

งบ
โอนเพิม่
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
งบประมาณ
หลังโอนเพิม่
ที่ใช้
โอนลด
ดาเนินการ
-

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิม่ ให้
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพือ่ อธิบาย
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้
ดาเนินการ

1,027,030 - ชุมชนในเขตเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมลด ดาเนินการแล้วเสร็จ
ปริมาณขยะในรูปแบบต่างๆ
- ปริมาณขยะอินทรีย์ที่จะนาไปฝังกลบ
ลดลง
- ลดปริมาณขยะที่จะนาไปฝังกลบโดย
กิจกรรมผลิตขยะเชื้อเพลิง (RDF)
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
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ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2562
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ศูนย์กลางการกระจายสินค้าและโลจิสติกส์ชนั้ นาของภูมิภาค ได้มาตรฐาน ลดต้นทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมและการขนส่ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมพัฒนาเสรษฐกิจและสังคม สูค่ ุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษาะและส่งเสริมอาชีพแก่กลุม่ ผูจ้ า้ งงาน กลุม่ อาชีพ ผูด้ ้อยโอกาส ยากจน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
โครงการดาเนินการ
ลาดับ ตามแผนดาเนินงาน
ประจาปี 2562

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

1 โครงการส่งเสริม
กองสวัสดิการ
และพัฒนาอาชีพแก่ สังคม
ประชาชน

งบประมาณ
ทีต่ งั้ ไว้

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

150,000 -38,000

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
งบสุทธิทตี่ งั้
เพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย
งบประมาณที่ และเป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ ม่สามารถ
ไว้หลังโอน
เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
ใช้ดาเนินการ ดาเนินการได้ หรือระบุขนั้ ตอนทีอ่ ยูร่ ะหว่างการ
เพิ่มโอนลด
คณะกรรมการประเมินผลและ
ดาเนินการ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้

112,000

68,295 วัตถุประสงค์ของโครงการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
1.เพื่อให้กลุม่ เป้าหมายได้มีความรู้ในการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพของหน่วยงานภาครัฐที่เกีย่ วข้อง
เช่น สานักงานเกษตร อุตสหกรรม พานิชย์
พัฒนาชุมชน อปท.ฯลฯ
2.เพื่อให้กลุม่ เป้าหมายได้เรียนรู้และเลือกวิธีการ
ดาเนินการ ให้เข้ากับบริบทของตนเองได้
ผลการดาเนินงาน
อบรมในวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2562
- ความพึงพอใจด้านเนื้อหาวิชาการ อยูใ่ นระดับ
มาก
- ความพึงพอใจด้านวิทยากร อยูใ่ นระดับมาก
-ความพึงพอใจด้านกระบวนการจัดการ/สถานที่
อยูใ่ นระดับมาก
ความพึงพอใจโดยรวมของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ คิด
เป็นร้อยละ 87.69 อยูใ่ นระดับมาก
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ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2562
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคม การเรียนรู้และภูมิปญ
ั ญา เพื่อการอยู่ดี มีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมพัฒนาเสรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวติ ที่ดีกว่า
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์ เชิงวัฒนธรรม และการกีฬา เชื่อต่อแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองทุ่งสง
โครงการดาเนินการตาม
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
2562
1 โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
อาเภอทุ่งสง

หน่วยงานที่
ดาเนินการ
สานักปลัดฯ

2 โครงการดนตรีในสวน
สานักปลัดฯ
ดนตรีดี เยาวชนเด่น เล่นใน
สวน

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิม่
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
งบประมาณที่
ไว้หลังโอน
ใช้ดาเนินการ
เพิม่ โอนลด

50,000 - 49,000

50,000 -

1,000 -

-

-

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
เพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย
เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้

วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมการท๋องเที่ยวในอาเภอทุ่งสง
2.เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสถานที่
ท่องเที่ยวของเทศบาล

ไม่ได้ดาเนินการ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีพื้นที่ทากิจกรรม
ทางแสดงออกด้านดนตรี
2.เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาทักษะทางการ
ร้องและเล่นดนตรี

ไม่ได้ดาเนินการ
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โครงการดาเนินการตาม
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
2562
3 โครงการตลาดประชารัฐ
ท้องถิ่นสุขใจ

หน่วยงานที่
ดาเนินการ
สานักปลัดฯ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิม่
โอนลด

50,000 - 48,000
+93,000

งบสุทธิที่ตั้ง
งบประมาณที่
ไว้หลังโอน
ใช้ดาเนินการ
เพิม่ โอนลด
95,000

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

87,802 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งสริมให้ผู้ค้าของหลาดชุมทางทุ่งสง และ
ผู้ค้าในชุมชนของเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้สามารถ
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ได้
2.เพื่อพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวล้อม
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชน
3. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกรพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภณ
ั ฑ์ของตนเอง
4. เพื่อส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมภาครัฐ
ภาคเอกชน และชุมชน ร่วมรณรงค์ลดการใช้โฟม
5. เพื่อให้ประชาชน และผู้บริโภคมีความรู้และ
ทักษะในการเลือกใช้บรจุภณ
ั ฑ์ใส่อาหารที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผลการดาเนินกิจกรรม
จัดอบรมในวันที่ 17 สิงหาคม 2562
- ความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ
อยู่ในระดับมาก
- ความพึงพอใจด้านวิทยากร อยู่ในระดับมาก
-ความพึงพอใจด้านสถานที่ /ระยะเวลา/ อาหาร
อยู่ในระดับมาก
-ความพึงพอใจด้านการนาความรู้ไปใช้ อยู่ใน
ระดับมาก
ความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
คิดเป็นร้อยละ 88.97 อยู่ในระดับมาก

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
เพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย
เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้
ดาเนินการแล้วเสร็จ
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โครงการดาเนินการตาม
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
2562
4

โครงการสร้างสังคม
จักรยานให้เบิกบานทั้ง
เมืองทุ่งสง

หน่วยงานที่
ดาเนินการ
สานักปลัดฯ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิม่
โอนลด

50,000 - 48,000
+ 69,000

งบสุทธิที่ตั้ง
งบประมาณที่
ไว้หลังโอน
ใช้ดาเนินการ
เพิม่ โอนลด
71,000

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

53,290 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
2.เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ศกึ ษา อนุรักษ์
สิง่ แวดล้อม แหล่งธรรมชาติจากกิจกรรมปัน่
จักรยาน
ผลการดาเนินกิจกรรม
กิจกรรมปัน่ จักรยาน “ปัน่ สองน่อง ท่องเที่ยวเมือง
ทุ่งสง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั
- ความพึงพอใจด้านเนือ้ หาวิชาการ อยูใ่ นระดับมาก
- ด้านการบริหารจัดการและสถานที่ อยูใ่ นระดับ
มาก
ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯคิดเป็นร้อย
ละ 89.58 อยูใ่ นระดับมากกิจกรรมปัน่ จักรยานเพื่อ
โลกสีเขียวท่องเที่ยวเมืองทุ่งสงและเนือ่ งในวัน
ปลอดรถสากล
“ ( Thungsong Car Free Day 2019 )
- ความพึงพอใจด้านเนือ้ หาวิชาการ
อยูใ่ นระดับมาก
- ด้านการบริหารจัดการและสถานที่
อยูใ่ นระดับมาก
ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ
อยูใ่ นระดับมาก

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
เพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย
เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้
ดาเนินการแล้วเสร็จ
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โครงการดาเนินการตาม
ลาดับ แผนดาเนินงาน ประจาปี
2562

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

5 โครงการการดาเนินงาน
สานักปลัดฯ
บริการเพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเทศบาลเมืองทุ่งสง

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิม่
โอนลด

939,900 + 31,300

งบสุทธิที่ตั้ง
งบประมาณที่
ไว้หลังโอน
ใช้ดาเนินการ
เพิม่ โอนลด
970,300

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

970,300 ดาเนินการจ้างเหมาเอกชน จานวน 8 คน เพื่อ
มาปฏิบตั ิการบริการแก่ผู้มาใช้บริการสถานที่
ท่องเที่ยวเทศบาลเมืองทุ่งสง ตลอดจนให้บริการ
อานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวแก่
นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการสถานที่
ท่องเที่ยวเทศบาลเมืองทุ่งสง
- เพื่อดาเนินการอานวยความสะดวกในการ
ติดต่อประสานงานด้านการท่องเที่ยวของเมือง
ทุ่งสง
ผลการดาเนินงาน
1. ประชาชนได้รับบริการด้านการท่องเที่ยว และ
การให้ข้อมูลต่างๆตลอดจนการได้รับความ
สะดวกด้านการท่องเที่ยว

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
เพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย
เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้
ดาเนินการแล้วเสร็จ
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ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2562
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาคนชุมชนและสังคมให้นา่ อยู่เข้มแข็ง มัน่ คงตามปัญญาเศรษบกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมพัฒนาเสรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงและมีคุณภาพสูง ทั้งในด้านการป้องกัน การรักษาและการฟื้นฟู โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
โครงการดาเนินการ
ลาดับ ตามแผนดาเนินงาน
ประจาปี 2562
1 โครงการจ้างเหมาเอกชน
(รายบุคคล)เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานอนามัย
โรงเรียน

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองทุง่
สง

งบประมาณ
ทีต่ ั้งไว้

108,000

งบ
โอนเพิม่
โอนลด

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิม่
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพือ่
งบประมาณที่
เป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ ม่สามารถ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ใช้ดาเนินการ
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ดาเนินการ
ได้

งบสุทธิทตี่ ั้ง
ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด
-

-

97,030 1.การตรวจสุขภาพนักเรียนพร้อมให้สุขศึกษา

- ร่วมลงพืน้ ที่ผลการตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้น ป .1-ป.4 ปี
การศึกษา 2561 นักเรียนทั้งหมด จานวน 4,190 คน ได้รับการ
ตรวจสุขภาพ จานวน 4,190 คน คิดเป็นร้อยละ 100 พบว่า ฟัน
ผุ 48.63% เล็บยาว 26.46% เป็นเหา 14.35% สายตาผิดปกติ
5.66% ตามลาดับ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม และศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ให้สุข
ศึกษาการดูแลสุขภาพเพือ่ ป้องกันการเกิดโรคแก่นักเรียน แล้ว
- ผลการลงพืน้ ที่ประเมินคัดกรองพฤติกรรมและ IQ
ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
1. รร.เทศบาลวัดชัยชุมพล ทั้งหมด จานวน 269 คน นักเรียนที่
ครูประเมินและสงสัยผิดปกติ จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.23
2. รร.เทศบาลวัดโคกสะท้อนทั้งหมดจานวน 112 คน นักเรียนที่
ครูประเมินและสงสัยผิดปกติ จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ
23.21
3. รร.เทศบาลบ้านนาเหนือ ทั้งหมด จานวน 46 คน นักเรียนที่
ครูประเมินและสงสัยผิดปกติ จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ
19.57 นักเรียนที่กาลังรักษาอยู่ จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ
4.35

ดาเนินการแล้วเสร็จ
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โครงการดาเนินการ
ลาดับ ตามแผนดาเนินงาน
ประจาปี 2562

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ทีต่ ั้งไว้

งบ
โอนเพิม่
โอนลด

งบสุทธิทตี่ ั้ง
ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิม่
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพือ่
งบประมาณที่
เป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ ม่สามารถ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ใช้ดาเนินการ
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ดาเนินการ
ได้
4. โรงเรียนเสริมปัญญา ทัง้ หมด จานวน 86 คน
นักเรียนทีค่ รูประเมินและสงสัยผิดปกติ จานวน 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.30
- ลงพืน้ ทีส่ อบสวนโรคมือ เท้า ปาก พร้อมให้สุขศึกษาแก่
นักเรียนและคุณครู ได้แก่ ศพด. โรงเรียนรีสอร์ท อนุบาล
และโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
-ลงพืน้ ทีค่ ัดกรองโรคมือ เท้า ปาก นักเรียน ศพด.
-ลงพืน้ ทีป่ ระชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้าในโรงเรียน
จานวน 14 โรงเรียน
-ร่วมลงพืน้ ทีต่ รวจวัดคัดกรองสายตาชั้นประถมศึกษาปีที่
1
1. โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ จานวน 33 คน
2. โรงเรียนเจริญวัยวิทยา จานวน 17 คน
3. โรงเรียนเจริญวิทยา จานวน 125 คน
4. โรงเรียนกาญจนศึกษาพัฒนาการ จานวน 28 คน
5. โรงเรียนเสริมปัญญา จานวน 94 คน
6. โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน จานวน 124 คน
7. โรงเรียนกาญจนศึกษา จานวน 99 คน
10. โรงเรียนรัตนศึกษา จานวน 287 คน
11. โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จานวน 236 คน
รวมทัง้ หมด จานวน 1,043 คน

225
โครงการดาเนินการ
ลาดับ ตามแผนดาเนินงาน
ประจาปี 2562

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ทีต่ ั้งไว้

งบ
โอนเพิม่
โอนลด

งบสุทธิทตี่ ั้ง
ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิม่
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพือ่
งบประมาณที่
เป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ ม่สามารถ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ใช้ดาเนินการ
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ดาเนินการ
ได้
- ลงพืน้ ทีส่ อบสวนโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนพร้อมให้
สุขศึกษาแก่นักเรียนและคุณครู
2.การบริการวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคพร้อมให้สุข
ศึกษา
- ผลการลงพืน้ ทีต่ ิดตามตรวจสอบความครอบคลุมการ
ได้รับวัคซีนตามช่วงอายุนักเรียนทัง้ หมด จานวน 786 คน
นักเรียนทีไ่ ด้รับวัคซีนครบ จานวน 638 คน คิดเป็นร้อย
ละ 81.17 นักเรียนทีย่ ังไม่ได้ตรวจและได้รับวัคซีนไม่ครบ
จานวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 18.83 ทัง้ นี้ในส่วนของ
นักเรียน ทีย่ ังไม่ได้ตรวจและได้รับวัคซีนไม่ครบ มีการ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง และให้ครูประจาชั้นประสาน
ผู้ปกครอง ของนักเรียนรายคนในการนาสมุดบันทึก
สุขภาพ(สมุดสีชมพู)มาให้รับการติดตามประเมินต่อไป
พร้อมสอนครูประจาชั้นในการตรวจสมุดบันทึกสุขภาพ
(สมุดสีชมพู)
- ผลการลงพืน้ ทีใ่ ห้บริการฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็ง
ปากมดลูก นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน
นักเรียนทัง้ หมด 554 คน ได้รับการฉีดวัคซีนHPV จานวน
542 คน คิดเป็น 97.83% นักเรียนทีไ่ ด้รับการฉีดวัคซีน
HPV มาแล้ว จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.55
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หน่วยงานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ทีต่ ั้งไว้

งบ
โอนเพิม่
โอนลด

งบสุทธิทตี่ ั้ง
ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิม่
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพือ่
งบประมาณที่
เป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ ม่สามารถ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ใช้ดาเนินการ
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ดาเนินการ
ได้

และนักเรียนทีผ่ ู้ปกครองไม่ยนิ ยอมให้ฉดี วัคซีน HPV
จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 1.62
- ลงพืน้ ทีต่ ิดตามตรวจสอบความครอบคลุมการได้รับ
วัคซีนตามช่วงอายุครั้งที่ 2 ศพด.และรีสอร์ทอนุบาล
นร.ทัง้ หมด จานวน 715 คน
- ลงพืน้ ทีต่ ิดตามตรวจสอบความครอบคลุมการได้รับ
วัคซีนตามช่วงอายุนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
1. โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ จานวน 33 คน
2. โรงเรียนเจริญวัยวิทยา จานวน 17 คน
3. โรงเรียนเจริญวิทยา จานวน 125 คน
4. โรงเรียนกาญจนศึกษาพัฒนาการ จานวน 28 คน
5. โรงเรียนเสริมปัญญา จานวน 94 คน
6. โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน จานวน 124 คน
7. โรงเรียนกาญจนศึกษา จานวน 99 คน
10. โรงเรียนรัตนศึกษา จานวน 287 คน
11. โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จานวน 236 คน
รวมทัง้ หมด จานวน 1,043 คน
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หน่วยงานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ทีต่ ั้งไว้

งบ
โอนเพิม่
โอนลด

งบสุทธิทตี่ ั้ง
ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิม่
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพือ่
งบประมาณที่
เป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ ม่สามารถ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ใช้ดาเนินการ
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ดาเนินการ
ได้
สรุปผล ไม่นาสมุดวัคซีนมา จานวน 280 คน นาสมุด
วัคซีนมา จานวน 763 คน ได้รับวัคซีนครบจานวน 616
คน ได้รับวัคซีนไม่ครบ จานวน 147 คน วัคซีนทีไ่ ด้ไม่
ครบแยกเป็น วัคซีนMMR จานวน 91 คน วัคซีนdT
จานวน 82 คน วัคซีนJE จานวน 10 คน ซึ่งนักเรียนที่
ได้รับวัคซีนไม่ครบ ทางเจ้าหน้าทีศ่ ูนย์สุขภาพชุมชน
เทศบาลเมืองทุง่ สงได้ดาเนินการฉีดวัคซีน และบางรายที่
ไม่สามารถฉีดได้ครบ นัดให้ไปฉีดยังสถานทีร่ ับบริการ
สาธารณสุขให้เรียบร้อยแล้ว
4.สร้างความสัมพันธ์ด้านสุขภาพระหว่างโรงเรียน บ้าน
และชุมชน
- ลงพืน้ ทีต่ ิดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนร่วมกับทางโรงเรียน
หมู่บ้านช.พรรณี หมู่บ้านเอฟเวอร์รีเดย์
วิลเลจ และหมู่บ้านแม่ถาวร
- ลงพืน้ ทีต่ ิดตามเยี่ยมบ้านนักเรียน
ทีป่ ่วยโรคไข้เลือดออก และโรคมือ เท้า ปาก
- ลงพืน้ ทีส่ ารวจและกาจัดแหล่งเพาะธุ์ลูกน้ายุงลาย ใน
โรงเรียน บ้านนักเรียนและรัศมี 100 เมตร
- ลงพืน้ ทีฉ่ ีดพ่นสารเคมีกาจัดยุงตัวแก่ ในโรงเรียน บ้าน
นักเรียนและรัศมี 100 เมตร
- ลงพืน้ ทีเ่ ยี่ยมบ้านนักเรียนทีไ่ ด้รับวัคซีนไม่ครบ
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หน่วยงานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ทีต่ ั้งไว้

งบ
โอนเพิม่
โอนลด

งบสุทธิทตี่ ั้ง
ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิม่
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพือ่
งบประมาณที่
เป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ ม่สามารถ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ใช้ดาเนินการ
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ดาเนินการ
ได้

5. ทาระบบฐานข้อมูลสัตว์เลี้ยง
- จัดทาทะเบียนสัตว์เลี้ยง จานวน 4,099 ตัว โดย
สุนัขจานวน 2,434 ตัว แมวจานวน 1,665 ตัว
6. ซักประวัติและบันทึกข้อมูลสัตว์เลี้ยง
- ซักประวัติและบันทึกข้อมูลสัตว์เลี้ยง จานวน 4,099
ตัว โดย สุนัขจานวน 2,434 ตัว แมวจานวน 1,665
ตัว
7. จัดเตรียมความพร้อมและตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้จาเป็นในการดาเนินงาน
- จัดเตรียมความพร้อมและตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้จาเป็นในการดาเนินงาน กิจกรรม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โดยจัดให้มีการ
บริการผ่าตัดทาหมันและบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าแก่สตั ว์เลี้ยง จานวน 7 ครั้ง
8. การบันทึกข้อมูล
- บันทึกข้อมูลและสรุปผลการลงพืน้ ทีฉ่ ดี วัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจานวน 20 ชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองทุง่ สง จานวน 2,866 ตัว

229
โครงการดาเนินการ
ลาดับ ตามแผนดาเนินงาน
ประจาปี 2562

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ทีต่ ั้งไว้

งบ
โอนเพิม่
โอนลด

งบสุทธิทตี่ ั้ง
ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิม่
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพือ่
งบประมาณที่
เป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ ม่สามารถ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ใช้ดาเนินการ
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ดาเนินการ
ได้

- 9. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง
- ลงพื้นที่สอบสวนโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสงและโรงเรียน
- ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมีกาจัดยุงตัวแก่ ในโรงเรียน
บ้านนักเรียนและรัศมี 100 เมตร
- เข้าร่วมการประชุมประจาเดือนอสม.เทศบาล
เมืองทุ่งสง
- ลงพื้นที่สารวจข้อมูลผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง
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2 โครงการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบาลเมืองทุง่ สง
(EMS) ประจาปี 2562

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

กองสาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
สาธารณสุขฯ
งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

งบประมาณ
ทีต่ ั้งไว้

600,000

งบ
โอนเพิม่
โอนลด
-34,600

งบสุทธิทตี่ ั้ง
ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด
565,400

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิม่
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพือ่
งบประมาณที่
เป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ ม่สามารถ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ใช้ดาเนินการ
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ดาเนินการ
ได้
562,400 จานวนการออกปฏิบัติการ 1,098 ราย
- เดือนตุลาคม 61 = 60 ราย
- เดือนพฤศจิกายน 61=81 ราย
- เดือนธันวาคม 61 = 96 ราย
- เดือนมกราคม 62 = 82 ราย
- เดือนกุมภาพันธ์ 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
-ระยะเวลารับแจ้งถึงจุดเกิดเหตุ
๑. ประชาชนทาง 1669 = 358 ราย
๒. โทรศัพท์หมายเลข 1669 ทีเ่ ป็น
Second Call = 471 ราย
๓. ประชาชนหมายเลขอื่นๆ = 2 ราย
๔. วิทยุสื่อสาร = 330 ราย
ประเภทของเหตุทใี่ ห้บริการ
เจ็บป่วยฉุกเฉิน 715 ราย
อุบัติเหตุ 488 ราย
การให้บริการดูแลบริการ ณ จุดเกิดเหตุ
Response Time ภายใน 10 นาที1,066 ราย

ดาเนินการแล้วเสร็จ
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หน่วยงานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ทีต่ ั้งไว้

งบ
โอนเพิม่
โอนลด

งบสุทธิทตี่ ั้ง
ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิม่
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพือ่
งบประมาณที่
เป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ ม่สามารถ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ใช้ดาเนินการ
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ดาเนินการ
ได้
- On Scene Time ภายใน 10 นาที 1,104 ราย
- ระยะทางไปถึงทีเ่ กิดเหตุภายใน ๑๐ กม
1,150 ราย
- ระยะไปถึงโรงพยาบาลภายใน ๑๐ กม
860 ราย
การประเมินการนาส่ง
จานวนผู้ป่วยทีน่ าส่งไม่ได้มาตรฐานด้าน
การดูแลด้านหายใจ จานวน 7 ราย
การดูแลด้านการห้ามเลือด จานวน 10 ราย
การดูแลด้านการดามกระดูก จานวน 9 ราย
รวม 26 ราย คิดเป็น 2.36 %
จานวนปฏิบัติการมี่ได้มาตรฐาน จานวน 1,072 ราย
ความพึงพอใจในการรับบริการ ร้อยละ ๑๐๐
คิดเป็นร้อยละ 97.64 %
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3 โครงการเพิม่

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

กอง
ประสิทธิภาพบริการ สาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริการ
งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข ประจาปี สาธารณสุขฯ
งานศูนย์บริการ
งบประมาณ 2562
สาธารณสุขฯ

งบประมาณ
ทีต่ ั้งไว้

291,030

งบ
โอนเพิม่
โอนลด

+ 72,400

งบสุทธิทตี่ ั้ง
ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

363,430

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิม่
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพือ่
งบประมาณที่
เป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ ม่สามารถ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ใช้ดาเนินการ
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ดาเนินการ
ได้

363,320 จานวนการบันทึกข้อมูลระบบ ITEMS 1,098 ครั้ง
- เดิอนตุลาคม 2561 =60 ครั้ง
- เดือนพฤศจิกายน 2561= 81ครั้ง
- เดือนธันวาคม 2561 =96 ครั้ง
- เดือนมกราคม 2562= 82 ครั้ง
- เดือนกุมภาพันธ์ 2562 = 84 ครั้ง
- เดือนมีนาคม 2562 86 = ครั้ง
- เดือนเมษายน 2562 =104 ครั้ง
- เดือนพฤษภาคม 2562= 106 ครั้ง
- เดือนมิถนุ ายน 2562 =102 ครั้ง
- เดือนกรกฎาคม 2562 =103 ครั้ง
- เดือนสิงหาคม 2562 =105 ครั้ง
- บันทึกข้อมูลระบบ lTEMS จานวน 1,098 ฉบับ
และคียข์ อ้ มูลรายละเอียดการออกปฏิบัติการ จานวน
1,098 ครั้ง คิดเป็น 100%
- จัดส่งข้อมูลเงินโอนค่าชดเชยบริการรายเดือน
ให้แก่กองคลังเพือ่ เป็นหลักฐาน จานวน 2 ครั้ง

ดาเนินการแล้วเสร็จ

233
โครงการดาเนินการ
ลาดับ ตามแผนดาเนินงาน
ประจาปี 2562

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ทีต่ ั้งไว้

งบ
โอนเพิม่
โอนลด

งบสุทธิทตี่ ั้ง
ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิม่
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพือ่
งบประมาณที่
เป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ ม่สามารถ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ใช้ดาเนินการ
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ดาเนินการ
ได้
พิมพ์สรุปแบบบันทึกการปฏิบัติงานและเสนอผู้บริหาร
ตามลาดับชั้นจัดส่งสรุปข้อมูล ระบบการแพทย์ฉุกเฉินไป
ยังสานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีฯ, ร.พ.ทุง่ สง ทุก
สัปดาห์ จานวน ๖๐ ครั้ง และทันเวลา คิดเป็น ๑๐๐%
ออกหน่วยปฐมพยาบาลจานวน ๘ ครั้ง คิดเป็น ๑๐๐%
เสนอหนังสือการขอใช้รถพยาบาลจานวน ๑๗ ครั้ง คิด
เป็น ๑๐๐% พิมพ์เอกสารอื่นๆ พร้อมเสนอผู้บริหาร
จานวน ๑๒๖ ฉบับ
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หน่วยงานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ทีต่ ั้งไว้

งบ
โอนเพิม่
โอนลด

งบสุทธิทตี่ ั้ง
ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิม่
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพือ่
งบประมาณที่
เป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ ม่สามารถ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ใช้ดาเนินการ
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ดาเนินการ
ได้
สารวจข้อมูลผู้สูงอายุ จานวน 50 ราย/เดือน ร้อยละ 80
ของจานวนผู้สูงอายุที่มีปญ
ั หาสุขภาพ ได้มีการแจ้งพยาบาล
เพื่อช่วยแก้ไข และให้คาแนะนาและการให้บริบาลเบื้องต้น
แก้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ดาเนินการ 1 ต.ค.2561 - 30
ก.ย.2562 ณ เขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ดังนี้
- เยีย่ มบ้าน 991 คน
- ติดสังคม 606 คน
- ติดบ้าน 201 คน
- ติดเตียง 184 คน
- ความดันโลหิต
- ปกติ 174 คน
- สูงปานกลาง 422 คน
- สูงมาก 197 คน
- รอบเอวชายเกิน 90 ซม.
จานวน 124 คน
- รอบเอวหญิงเกิน 80 ซม.
จานวน 507 คน
- คัดกรองภาวะซึมเศร้า
มีความเสี่ยง 652 คน
- ค่า BMI เกิน 25 จานวน 253 คน
- คัดกรองภาวะสมองเสื่อม อยูใ่ นระดับต่าควรพบแพทย์
จานวน 107 คน อยูใ่ นระดับต่าระดับปานกลางค่อนข้างต่า
จานวน 221 คน
- คัดกรองเสี่ยงข้อเข่าเสื่อม จานวน 815 ตน
- ประเมินความเสี่ยงของโรคหัวใจ จาวน 977 คน

235
โครงการดาเนินการ
ลาดับ ตามแผนดาเนินงาน
ประจาปี 2562

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ทีต่ ั้งไว้

งบ
โอนเพิม่
โอนลด

งบสุทธิทตี่ ั้ง
ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิม่
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพือ่
งบประมาณที่
เป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ ม่สามารถ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ใช้ดาเนินการ
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ดาเนินการ
ได้
ความพึงพอใจต่อบริการของผู้รับบริการการดูแลผู้สูงอายุ
หรือพิการหรือพิการ
1. ผลการประเมินการให้บริการของพยาบาล/ลูกจ้าง
โครงการพบว่ามีความพึงพอใจในความสุภาพอ่อนน้อม
นิ้มแย้มแจ่มใส วาจาสุภาพ ความสนใจเอาใจใส่ เต็มใจ
ช่วยเหลือ และการให้เกียรติในการให้บริการ
มีคะแนน 346 หมายถึง พึงพอใจระดับดีมาก คิดเป็น
100 % ร้อยละของความพึงพอใจ
2. ผลการประเมินการให้บริการทัว่ ไปพบว่า มีความพึง
พอใจในกิริยามารยาทและการแต่งกายของผู้ให้บริการ
ความชัดเจนในการให้ข้อมูลและตอบข้อสงสัย,ความรู้
ความสามารถในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ความพึง
พอใจในภาพรวม มีคะแนน 254 อยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 100

236
โครงการดาเนินการ
ลาดับ ตามแผนดาเนินงาน
ประจาปี 2562

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ทีต่ ั้งไว้

งบ
โอนเพิม่
โอนลด

งบสุทธิทตี่ ั้ง
ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิม่
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพือ่
งบประมาณที่
เป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ ม่สามารถ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ใช้ดาเนินการ
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ดาเนินการ
ได้
กิจกรรมการออกกาลังกาย 586 ครั้ง
ให้คาแนะนาก่อนออกกาลังกาย
- เลือกกิจกรรมการออกกาลังกายที่เหมาะสม 510 ครั้ง
- แนะนาการยืดเหยียดร่างกาย 510 ครั้ง
- แนะนาการใช้เครื่องออกกาลังกายที่ถกู ต้อง 510 ครั้ง
ให้คาแนะนาขณะออกกาลังกาย
- ปรับท่าทางที่ถกู ต้องในการใช้เครื่องออกกาลังกาย 510 ครั้ง
- ปรับความเร็วลู่วิ่งที่เหมาะสม 528 ครั้ง
ปรับความหนัก-เบา ของจักรยานไฟฟ้าที่เหมาะสม 330 ครั้ง
ให้คาแนะนาขณะออกกาลังกาย
- แนะนาการยืดเหยียดร่างกายเป็นการคลายกล้ามเนื้อ 516
ครั้ง
- แนะนาการใช้เวลาที่เหมาะสมในการออกกาลังกาย 516
ครั้ง
ช่วยในการส่งเสริมสุขภาพผู้สงุ อายุที่มปี ญ
ั หาได้รับการดูแล
อย่างต่อเนื่อง 495 ครั้ง
แนะนาการดูแลด้านสุขภาพของผู้สงู อายุ 520 ครั้ง
- มีโรคประจาตัว 309 ครั้ง
- มีปยั หาด้านการเคลื่อนไหวผิดปกติของกระดูก แขน ขา
และเข่า 143 ครั้ง
- แนะนาโภชนาการและปริมาณในการรับประทานอาหารที่
เหมาะสม 178 ครั้ง
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หน่วยงานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ทีต่ ั้งไว้

งบ
โอนเพิม่
โอนลด

งบสุทธิทตี่ ั้ง
ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิม่
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพือ่
งบประมาณที่
เป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ ม่สามารถ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ใช้ดาเนินการ
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ดาเนินการ
ได้
ซักประวัติและตอบคาถามด้านสุขภาพ
- วัดความดันโลหิต 510 ครั้ง
ชั่งน้าหนักวัดส่วนศุง คิดค่าดัชนีมวลกาย (BMI) 510 ครั้ง
- วัดรอบเอว 510 ครั้ง
ดูแลความปลอดภัยขณะออกกาลังกาย 510 ครั้ง
- แนะนาและป้องกันอุบตั ิเหตุขณะใช้เครื่องออกกาลังกาย 510
ครั้ง
- ดุแลความเหมาะสมในการออกกาลังกาย 510 ครั้ง
- เน้นย้าวิธกี ารป้องกันตนเองขณะเกืดอุบตั ิเหตุ กรณีฉกุ เฉิน
ขณะออกกาลังกาย 510 ครั้ง
ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าใช้บริการศูนย์ฟติ เนส ณ คลีนิค
ผู้สูงอายุ (SCG)
1. ด้านการให้บริการของนักวิทยาศาสตร์การกีฬา /ลูกจ้าง
โครงการพบว่า ความสุภาพ อ่อนน้อม ยิม้ แย้มแจ่มใส วาจา
สุภาพ 95 คะแนน การเอาใจใส่และให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ขณะที่เข้าใช้บริการ 95 คะแนน การตอบคาถามข้อสงสัยของ
ผู้สูงอายุที่เข้าใช้บริการด้วยความเต็มใจ 95 คะแนน การดูแล
ความปลอดภัยของผู้สูงอายุขณะที่เข้าใช้บริการ 95 คะแนน
ความรู้ความสามารถในการให้บริการ 95 คะแนน การให้ขอ้ มูล
คาแนะนาในการปฏิบตั ิตัวที่สามารถนามาปรับใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้ 95 คะแนน มีส่วนช่วยสนับสนุนในการส่งเสริม
สุขภาพของผู้สูงอายุที่มีปยั หาให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
และต่อเนื่อง 95 คะแนน และการให้เกียรติต่อท่านในการบริการ
95 คะแนน
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งบประมาณ
ทีต่ ั้งไว้

งบ
โอนเพิม่
โอนลด

งบสุทธิทตี่ ั้ง
ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิม่
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพือ่
งบประมาณที่
เป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ ม่สามารถ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ใช้ดาเนินการ
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ดาเนินการ
ได้
ความพึงพอใจของผู้สงู อายุที่เข้าใช้บริการศูนย์ฟติ เนส
ณ คลินกิ ผู้สงู อายุ (SCG) 1. ด้านการให้บริการของ
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา/ลุกจ้างโครงการ คะแนนความพึง
พอใจรวม 760 คะแนน ได้ คะแนน 760 คะแนน
ซึ่งคะแนนอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 100
2. ด้านการให้บริการทั่วไป พบว่า กริยามารยาทและการแต่ง
กายของผู้ให้บริการ 95 คะแนน ความรวดเร็วและความพร้อม
ในการให้บริการ 95 คะแนน ความชัดเจนในการให้ขอ้ มูลและ
ตอบข้อสงสัย 95 คะแนน และความรู้ความสามารถในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ 95 คะแนน คะแนนรวม 380
คะแนนได้ 380 คะแนน
ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 100
ด้านที่ 3 ด้านอาคารสถานที่ พบว่า มีอากาศถ่ายเทสะดวก 41
คะแนน ภายในอาคารมีพื้นที่เพียงพอสาหรับผู้สงู อายุที่เข้าใช้
บริการ 47 คะแนน อาคารมีความเหมาะสมแก่การออกกาลัง
กาย 44 คะแนน อุปกรณ์บาบัดและเครื่องออกกาลังกายมี
จานวนเพียงพอต่อผู้สงู อายุที่เข้าใช้บริการ 45 คะแนน และ
เครื่องออกกาลังกายมีความเหมาะสมต่อผู้สงู อายุที่เข้าใช้
บริการ 53 คะแนนทั้งหมดในด้านนี้ 3 ข้อมีคะแนนรวม 475
คะแนน ได้คะแนน 230 คะแนน ซึ่งมีคะแนนอยู่ในระดับปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 48.42
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4 โครงการสัตว์ปลอดโรค งานสัตวแพทย์
คนปลอดภัยจากโรคพิษ กองสาธารณสุขฯ
สุนัขบ้า

งบประมาณ
ทีต่ ั้งไว้

135,267

งบ
โอนเพิม่
โอนลด

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิม่
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพือ่
งบประมาณที่
เป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ ม่สามารถ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ใช้ดาเนินการ
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ดาเนินการ
ได้

งบสุทธิทตี่ ั้ง
ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด
-

-

135,267 ดาเนินกิจกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพือ่ มิให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้าระบาดในสัตว์และคน
หรือสัตว์ปลอดโรค
2. เพือ่ ให้ประชาชนตื่นตัวและรู้จักระมัดระวังป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกต้อง
3. เพือ่ มีข้อมูลในการวิเคราะห์วจิ ัยโรค
ผลการดาเนินงาน
1.1 เชิงปริมาณ
การสารวจจานวนสุนัขและแมว
การสารวจสุนัขจานวน 2,434 ตัว
การสารวจแมวจานวน 1,665 ตัว
รวมการสารวจจานวนสุนัขและแมว 4,099 ตัว
และจัดทาทะเบียนทัง้ สิ้น 4,099 ตัว
1.2 เชิงคุณภาพ
ความสมบูรณ์ของงานสามารถดาเนินการตามขั้นตอนได้
ครบถ้วนถูกต้อง และผลงานในเชิงประจักษ์พบโรค
ระบาดในจานวน1 ตัว อัตราการป่วยตายของสัตว์ 1 :
1000 แต่ไม่พบการระบาดจากสัตว์สู่คน อัตราการป่วย
ตาย
ของคน 0: 10,000

ดาเนินการแล้วเสร็จ
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งบประมาณ
ทีต่ ั้งไว้

งบ
โอนเพิม่
โอนลด

งบสุทธิทตี่ ั้ง
ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิม่
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพือ่
งบประมาณที่
เป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ ม่สามารถ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ใช้ดาเนินการ
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ดาเนินการ
ได้
1.3 เชิงประโยชน์
เป็นแนวทางในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทีด่ ี เพราะมี
การร่วมมือของภาคีเครือข่าย ดังนี้
1.องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ
2.ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชและปศุสัตว์อาเภอ
3.ศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน
4.เทศบาลเมืองทุง่ สง
โดยมีกิจกรรมทีด่ าเนินดังนี้
1.จดทะเบียนสัตว์เลี้ยงทีไ่ ด้จากการทาหมันและฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
2.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
ร่วมกับศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้
ตอนบน ดาเนินกิจกรรมตามวัด 4 วัดได้แก่
1.วัดท่าแพ
2.วัดชัยชุมพล
3.วัดโคกสะท้อน
4.วัดเขาปรีดี
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5 โครงการรณรงค์และ งานสัตวแพทย์
ควบคุม ป้องกันโรคพิษ กองสาธารณสุขฯ
สุนัขบ้า

งบประมาณ
ทีต่ ั้งไว้

งบ
โอนเพิม่
โอนลด

80,000 -79000

งบสุทธิทตี่ ั้ง
ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

1,000 -

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิม่
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพือ่
งบประมาณที่
เป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ ม่สามารถ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ใช้ดาเนินการ
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ดาเนินการ
ได้

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพือ่ มิให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้าระบาดในสัตว์และคน
หรือสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
2. เพือ่ ให้ประชาชนตื่นตัวและรู้จกั ระมัดระวังป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกต้อง
3. เพือ่ มีขอ้ มูลในการวิเคราะห์วิจยั โรค
ผลการดาเนินงาน
1.1 เชิงปริมาณ
การสารวจจานวนสุนัขและแมว
การสารวจสุนัขจานวน 2,434 ตัว
การสารวจแมวจานวน 1,665 ตัว
รวมการสารวจจานวนสุนัขและแมว 4,099 ตัว
และจัดทาทะเบียนทัง้ สิ้น 4,099 ตัว
1.2 เชิงคุณภาพ
ความสมบูรณ์ของงานสามารถดาเนินการตามขั้นตอน
ได้ครบถ้วนถูกต้อง และผลงานในเชิงประจักษ์พบโรค
ระบาดในจานวน1 ตัว อัตราการป่วยตายของสัตว์ 1 :
1000แต่ไม่พบการระบาดจากสัตว์สู่คน อัตราการ
ป่วยตาย ของคน 0: 10,000

ไม่ได้ดาเนินการ
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งบประมาณ
ทีต่ ั้งไว้

งบ
โอนเพิม่
โอนลด

งบสุทธิทตี่ ั้ง
ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิม่
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพือ่
งบประมาณที่
เป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ ม่สามารถ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ใช้ดาเนินการ
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ดาเนินการ
ได้
1.3 เชิงประโยชน์
เป็นแนวทางในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทีด่ ี เพราะมี
การร่วมมือของภาคีเครือข่าย ดังนี้
1.องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ
2.ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชและปศุสัตว์อาเภอ
3.ศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน
4.เทศบาลเมืองทุง่ สง
โดยมีกิจกรรมทีด่ าเนินดังนี้
1.จดทะเบียนสัตว์เลี้ยงทีไ่ ด้จากการทาหมันและฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
2.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
ร่วมกับศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้
ตอนบน ดาเนินกิจกรรมตามวัด 4 วัดได้แก่
1.วัดท่าแพ
2.วัดชัยชุมพล
3.วัดโคกสะท้อน
4.วัดเขาปรีดี
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6 โครงการจ้างเหมาบริการ งานสัตวแพทย์
เอกชน (รายบุคคล)เพือ่ กองสาธารณสุขฯ
เพิม่ ประสิทธิภาพงาน
สัตวแพทย์

งบ
โอนเพิม่
โอนลด

งบสุทธิทตี่ ั้ง
ไว้หลังโอน
เพิม่ โอนลด

180,000 - 179,000

1,000

งบประมาณ
ทีต่ ั้งไว้

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิม่
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพือ่
งบประมาณที่
เป้าหมายทีว่ างไว้หรือระบุเหตุผลทีไ่ ม่สามารถ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ใช้ดาเนินการ
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนทีอ่ ยู่ระหว่างการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ
ดาเนินการ
ได้
- วัตถุประสงค์ของโครงการ
ไม่ได้ดาเนินการเพราะไม่มีบุคคลมาสมัคร
เพือ่ จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) ตาแหน่งผู้ช่วยนาย
สัตวฺแพทย์ ปฏิบัติงานสัตวพทย์ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองทุง่ สง
ผลการดาเนินกิจกรรม
1. การดาเนินงานด้านงานสัตวแพทย์ เช่น การควบคุม
ป้องกันโรคฯลฯ มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อเทศบาล
เมืองทุง่ สง และประชาชนในเขตเทศบาล
2.ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุง่ สง
ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคเนื้อสัตว์ทฆี่ ่าในโรง
ฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองทุง่ สง มีคุณภาพมาตรฐานตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์
พ.ศ. 2559
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ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2562
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ศูนย์กลางการกระจายสินค้าและโลจิสติกส์ชั้นนาของภูมิภาค ได้มาตรฐาน ลดต้นทุน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการคมนาคมและการขนส่ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมพัฒนาเสรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวติ ที่ดีกว่า
กลยุทธ์ที่ 5 จัดระบบป้องกันอาชญากรรม ยาเสพติด และอบายมุข โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
โครงการดาเนินการ
ลาดับ ตามแผนดาเนินงาน
ประจาปี 2562
1 โครงการล้อมรักให้
ครอบครัวล้อมรั้วให้
ชุมชน

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

กองสวัสดิการ
สังคม

60,000

งบ
โอนเพิม่
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง งบประมาณ
ไว้หลังโอน
ที่ใช้
เพิม่ โอนลด ดาเนินการ
-

-

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

60,000 วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้ปกครองและเยาวชนได้
ร่วมมือกันในการป้องกันตนเอง ครอบครัวและชุมชน
2. เพื่อลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด
3. เพื่อให้เยาวชนและพ่อแม่หรือผู้ปกครองมาเข้าค่าย
ทากิจกรรมร่วมกันเกิดความสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
ผลการดาเนินงาน
1. ผู้ปกครองและเยาวชน จานวน 60 คน มีความรู้
จากการร่สมโครงการฯเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกัน
2.เมื่อผู้ร่วมโครงการอย่างน้อย 60 คน มีความรู้ก็จะไม่
เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทาให้การแพร่ระบาดของยา
เสพติด ไม่เพิ่มขึ้นจากเดิม
3. ผู้ปกครองและเยาวชน จานวน 60 คน เมื่อได้ทา
กิจกรรมร่วมกันทาให้เกิดความรักความผู้กพันเพิ่มขึ้น
จากที่เป็นอยู่

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการโอน
ด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้
ดาเนินการแล้วเสร็จ
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โครงการดาเนินการ
ลาดับ ตามแผนดาเนินงาน
ประจาปี 2562
2 โครงการขับเคลื่อน
สมัชชาพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

กองสวัสดิการ
สังคม

160,000

งบ
โอนเพิม่
โอนลด
+ 38,000

งบสุทธิที่ตั้ง งบประมาณ
ไว้หลังโอน
ที่ใช้
เพิม่ โอนลด ดาเนินการ
198,000

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

198,000 วัตถุประสงค์
1. เพื่ออบรมให้ความรู้ถึงสถานการณ์ พิษภัยยาเสพ
ติดที่เป็นอยู่ในสภาวะการณ์ปจั จุบนั และเรียนรู้การ
ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับแกนนา
2.เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน
ผลการดานเนิงาน
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 45 คน รู้เท่าทันถึง
สถานการณ์ยาเสพติด
2. แกรนาสามารถรู้ถึงรายละเอียดของการแจ้งเบาะแส
เฝ้าระวังและยังนาไปสู้การช่วยเหลือภาครัฐในการ
รายงานผลผ่านระบบ NISPA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
โอนเพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการโอน
ด้วย เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้
ดาเนินการแล้วเสร็จ
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ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2562
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพืน้ ที่เพิม่ ขึ้น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ และ ยุทะศาสตร์ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบตั ิ ให้มีประสิทธิภาพโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
โครงการดาเนินการ
หน่วยงาน งบประมาณ
ลาดับ ตามแผนดาเนินงาน ประจาปี
ที่ดาเนินการ ที่ตั้งไว้
2562
1 โครงการจัดระเบียบเรียบร้อย สานักปลัดฯ
ของบ้านเมืองภายในเขต
งานเทศกิจ
เทศบาลเมืองทุ่งสง

งบ
โอนเพิม่
โอนลด

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

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
งบสุทธิที่ตั้ง
เพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย
งบประมาณ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ไว้หลังโอน
เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
ที่ใช้
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
เพิม่ โอนลด
คณะกรรมการประเมินผลและ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้
3,165,580 3,157,830 - ดาเนินการจ้างเหมาบุคคลจัดความเป็นระเบียบ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
เรียบร้อยของบ้านเมืองในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
จานวน 33 คน ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2561 –30 กันยายน
2562
วัตถุประสงค์
1. เพื่อตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยจัด
ระเบียบหาบเร่ แผงลอย ภายในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
2. เพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยย่านการค้า
บริเวณสถานที่จาหน่ายอาหาร และในที่สาธารณะ
ภายในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ตลอดจนอานวยความ
สะดวกในด้านการจราจรในบริเวณตลาดสดเทศบาล
เมืองทุ่งสง หรือสถานที่อนื่ ๆ ที่เกีย่ วข้อง
ผลการดาเนินงาน
- สามารถจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
เช่น หาบเร่ แผงลอย ภายในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงการดาเนินการ
หน่วยงาน งบประมาณ
ลาดับ ตามแผนดาเนินงาน ประจาปี
ที่ดาเนินการ ที่ตั้งไว้
2562
2 โครงการดาเนินงานกวาดขยะ สานักปลัดฯ
และรักษาความสะอาดอาคาร งานป้องกัน
งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

93,900

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
งบ
งบสุทธิที่ตั้ง
เพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย
งบประมาณ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
โอนเพิม่
ไว้หลังโอน
เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
ที่ใช้
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
โอนลด
เพิม่ โอนลด
คณะกรรมการประเมินผลและ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้
+ 3,300
97,200
93,900 - ดาเนินการจ้างเหมาผู้ดูแลรักษาความสะอาด
ดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวน 1 คน ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30
กันยายน 2562
วัตถุประสงค์
1. เพื่อดูแลและจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
อาคาร สถานที่ ทั้งภายในอาคารและบริเวณรอบ
นอกอาคาร ให้มีความสะอาด สวยงาม มีภมู ิทศั น์ที่ดี
2. เพื่อดูแลทาความสะอาดห้องน้า ห้องส้วม และ
อาคารทั่วไปให้สะอาดเรียบร้อย
3. เก็บกวาดขยะ ถูพื้น เช็ดกระจก ในอาคารงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีความสะอาด
เรียบร้อย
ผลการดาเนินงาน
1. อาคารสานักงานมีความสะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
2. ห้องน้า ห้องส้วม มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ
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โครงการดาเนินการ
หน่วยงาน งบประมาณ
ลาดับ ตามแผนดาเนินงาน ประจาปี
ที่ดาเนินการ ที่ตั้งไว้
2562
3 โครงการการดาเนินงานดูแล
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

สานักปลัดฯ
งานป้องกัน

324,000

งบ
โอนเพิม่
โอนลด
-

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
งบสุทธิที่ตั้ง
เพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย
งบประมาณ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ไว้หลังโอน
เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
ที่ใช้
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
เพิม่ โอนลด
คณะกรรมการประเมินผลและ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้
324,000 - ดาเนินการจ้างเหมาบุคคลดูแลระบบกล้องโทรทัศน์ ดาเนินการแล้วเสร็จ
วงจรปิด จานวน 3 คน ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 30 กันยายน 2562
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปฏิบตั หิ น้าที่ประจาห้องควบคุมระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
2. เพื่อควบคุมดูแล ปฏิบตั กิ ารบันทึกภาพไว้เป็น
หลักฐานในการดาเนินคดีในการตรวจจับการกระทา
ความผิด ทั้งทางด้านการจราจร อาชญากรรม ยาเสพ
ติด และอืน่ ๆ ในการสืบค้นและเป็นหลักฐานในการ
ติดตามเหตุการณ์ตา่ ง ๆ เพื่อความรวมเร็วในการ
จับกุมผูก้ ระทาความผิดที่กอ่ เหตุในพื้นที่ได้และช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
3. จัดทาข้อมูลจากกล้องวงจรปิดให้กบั เจ้าหน้าที่
ตารวจและหน่วยงานที่เกีย่ วข้องด้านความมัน่ คง ใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยใน
ระดับสากล
ผลการดาเนินงาน
1. สามารถเก็บข้อมูลบันทึกไว้เป็นหลักฐานในการ
ดาเนินคดีในการตรวจจับการกระทาความผิดต่าง ๆ
2.เจ้าหน้าที่ตารวจสามารถจับผูก้ ระทาความผิดได้
จากการดูข้อมูล จากกล้องวงจรปิด
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โครงการดาเนินการ
หน่วยงาน งบประมาณ
ลาดับ ตามแผนดาเนินงาน ประจาปี
ที่ดาเนินการ ที่ตั้งไว้
2562
4

โครงการฝึกซ้อมแผนและบรรเทา สานักปลัดฯ
สาธารณภัย
งานป้องกัน
กิจกรรมฝึกซ้อมแผนป้องกัน
ระงับอัคคีภยั

40,000

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
งบสุทธิที่ตั้ง
เพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย
งบประมาณ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ไว้หลังโอน
เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
ที่ใช้
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
เพิม่ โอนลด
คณะกรรมการประเมินผลและ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้

งบ
โอนเพิม่
โอนลด
-

-

15,000 - ดาเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภยั ใน
ดาเนินการแล้วเสร็จ
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของเทศบาล
ในการให้บริการประชาชน
2. เพื่อให้เกิดเครือข่ายที่เข้มแข็งและกว้างขวางในการ
ประสานงานการปฏิบตั ภิ ารกิจร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและประชาชน
3. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่เทศบาล
เมืองทุ่งสง ในการป้องกันและระงับอัคคีภยั อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ผลการดาเนินงาน
1. ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภยั ภายในสานักงาน
เทศบาลเมืองทุ่งสง มีผู้เข้าร่วมการฝึกจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ จานวน 100 คน
2. ผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนมีความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอน
การปฏิบตั ใิ นการฝึกซ้อมแผนฯ การประสานงานหน่วย
ต่างๆ และสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง
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โครงการดาเนินการ
หน่วยงาน งบประมาณ
ลาดับ ตามแผนดาเนินงาน ประจาปี
ที่ดาเนินการ ที่ตั้งไว้
2562
5 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

สานักปลัดฯ
งานป้องกัน

50,000

งบ
โอนเพิม่
โอนลด
-

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
งบสุทธิที่ตั้ง
เพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย
งบประมาณ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ไว้หลังโอน
เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
ที่ใช้
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
เพิม่ โอนลด
คณะกรรมการประเมินผลและ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้
43,400 - ดาเนินการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย ดาเนินการแล้วเสร็จ
ฝ่ายเรือน (อปพร.) ประจาปี 2562 ในวันที่ 9-11
กันยายน 2562
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจในด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับสมาชิก
อปพร.
๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน
๓. เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
๔. เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกาลังพลในการเข้า
ช่วยเหลือประชาชน เสริมกาลังเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผลการดาเนินงาน
1. ฝึกอบรมทบทวน อปพร. จานวน 80 คน
2. สมาชิก อปพร. ที่ร่วมฝึกอบรมทบทวนมีความรู้
ความเข้าใจและได้รับประสบการณ์ในด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น
3. ทาให้มีความพร้อมด้านกาลังพล เพื่อเสริมกาลัง
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
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โครงการดาเนินการ
หน่วยงาน งบประมาณ
ลาดับ ตามแผนดาเนินงาน ประจาปี
ที่ดาเนินการ ที่ตั้งไว้
2562
6 โครงการอบรมป้องกันและ
สานักปลัดฯ
ระงับอัคคีภยั เบื้องต้นให้กับ งานป้องกัน
เยาวชนในโรงเรียนเขตเทศบาล
(ยุว อปพร.)

20,000

งบ
โอนเพิม่
โอนลด
-

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
งบสุทธิที่ตั้ง
เพิม่ ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย
งบประมาณ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ไว้หลังโอน
เพือ่ อธิบายเหตุผลต่อ
ที่ใช้
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
เพิม่ โอนลด
คณะกรรมการประเมินผลและ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้
20,000 - ดาเนินการอบรมทบทวนการป้องกันและระงับ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
อัคคีภยั เบื้องต้นแก่เยาวชน (ยุว อปพร.) ประจาปี
2562 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภยั เบื้องต้น
๒. เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมฝึกอบรมทราบถึงขั้นตอน
ในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์การดับเพลิงอย่าง ถูกวิธี
๓. เพื่อปลูกฝังจิตสานึกให้เยาวชนรู้จักเสียสละและ
มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม
ผลการดาเนินงาน
1. ฝึกอบรมนักเรียนจาก โรงเรียนเทศบาลบ้าน นา
เหนือ จานวน 100 คน
2. นักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
ในการป้องกันและระงับอัคคีภยั เบื้องต้น ตลอดจน
สามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์การดับเพลิงอย่างถูกวิธี
และสามารถนาไปใช้ในเหตุการณ์จริงได้
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ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุง่ สง ประจาปี 2562
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนชุมชนและสังคมให้น่าอยู่เข้มแข็ง มั่นคงตามปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการแก่คนชรา ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนยากจน ให้พอเพียงแก่การดารงชีพและเป็นธรรม
โครงการดาเนินการตาม
ลาดับ แผนดาเนินงานประจาปี
2562

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์ หมายเหตุ กรณีมกี ารโอนลด โอนเพิ่มให้
งบประมาณที่ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
ใช้ดาเนินการ ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
ดาเนินการ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

กองสวัสดิการฯ
งานสังคม
สงเคราะห์

300,000

+ 35,000

350,000

334,625 - การดาเนินงานกิจกรรมโครงการสาเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้

เนื่องจากมีความจาเป็นงบประมาณไม่
เพียงพอแก่การดาเนินงาน
(ดาเนินการแล้วเสร็จ)

3 โครงการจัดกิจกรรม กองสวัสดิการฯ
ศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพ งานสังคม
ชีวติ และส่งเสริมอาชีพ สงเคราะห์
ผู้สูงอายุ

50,000

- 35,000

15,000

14,995 - การดาเนินงานกิจกรรมโครงการสาเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้

เนื่องจากมีโครงการอื่นที่มีความจาเป็น
มากกว่า
(ดาเนินการแล้วเสร็จ)

2 โครงการทัศนะธรรม
ศึกษาของผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองทุ่งสง
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โครงการดาเนินการตาม
ลาดับ แผนดาเนินงานประจาปี
2562

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

4 โครงการโรงเรียน
กองสวัสดิการฯ
ผู้สูงอายุ (ศูนย์สร้างสุข) งานสังคม
สงเคราะห์

189,400

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

+ 165,000

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

354,400

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์ หมายเหตุ กรณีมกี ารโอนลด โอนเพิ่มให้
งบประมาณที่ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
ใช้ดาเนินการ ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
ดาเนินการ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้

332,438 วัตถุประสงค์โครงการ
ดาเนินงานแล้วเสร็จ
1. ส่งเสริมกิจกรรม และบริการสาธารณะสาหรับ
ผู้สูงอายุ
2. ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้าน
สุขภาพกาย จิตใจ สังคม และสติปญ
ั ญา
3. ส่งเสริมให้ความรู้ ฝึกอาชีพ และถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาของผู้สูงอายุ
ผลการดาเนินกิจกรรม
กาหนดจัดขึ้น 2 รุ่น รุ่นละ 80 คน
- ความพึงพอใจด้านเนื้อหาวิชาการ อยู่ในระดับ
มาก
- ความพึงพอใจด้านวิทยากร อยู่ในระดับมาก
-ความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่
อยู่ในระดับมากที่สุด
- ความพึงพอใจด้านการนาความรู้ไปใช้
ความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมโครงการฯ คิด
เป็นร้อยละ 91.37
อยู่ในระดับมากที่สุด
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โครงการดาเนินการตาม
ลาดับ แผนดาเนินงานประจาปี
2562

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้ง
ไว้หลังโอน
เพิ่มโอนลด

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

กองสวัสดิการฯ
งานสังคม
สงเคราะห์

192,400

- 192,000

400

6 โครงการส่งเสริมการ กองสวัสดิการฯ
เรียนรู้กระบวนการสูง งานสังคม
วัยและเตรียมการเพื่อ สงเคราะห์
ยามสูงวัย

64,200

+ 47,000

111,200

5 โครงการจัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ผู้สูงอายุเทศบาล
เมืองทุ่งสง ระยะที่ 1
(พ.ศ.2562-2565)

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์ หมายเหตุ กรณีมกี ารโอนลด โอนเพิ่มให้
งบประมาณที่ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
ใช้ดาเนินการ ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
ดาเนินการ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้

- วัตถุประสงค์
ไม่ได้ดาเนินงาน
1.เพื่อให้เทศบาลเมืองทุ่งสงมีแผนพัฒนาคุรภาพ
ชีวติ ผู้สูงอายุเฉพาะด้าน
2. เพื่อให้เทศบาลเมืองทุ่งสงจัดการบริการ
สาธารณะของผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้สูงอายุ
3.เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
ผู้สูงอายุมีแผนในการดาเนินงานชัดเจน

109,450 วัตถุประสงค์
ดาเนินงานแล้วเสร็จ
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่
ประชาชนวัย 45-59 ปี ด้านการเปลี่ยนแปลงทาง
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ การออกกาลังกาย
2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการและศักยภาพ
ประชาชนวัย 45-59 ปี มีความสามารถช่วยเหลือ
ตนเองให้มีสุขภาพกายใจสังคม ที่ดี
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและ
องค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีสว่ นร่วมแบบบูรณาการ
รองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ

256

ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการทีด่ ีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการทางานเฉพาะด้านและทางานเป็นทีมทีม่ ีประสิทธิภาพและยกระดับคุภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิต์ ามหลักธรรมภิบาล
ผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการทีด่ ี
ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนิงาน ประจาปี 2562

1 โครงการจ้างเหมาจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศของกอง
วิชาการและแผนงาน

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

กองวิชาการฯ
ฝ่ายแผนงานฯ
(งบเทศบาล)

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

180,000

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์ หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ
งบประมาณที่ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ใช้ดาเนินการ ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงาน
ดาเนินการ
สภาเทศบาล ฯ ได้

99,000 - ดาเนินการจ้างเหมาเอกชน/บุคคล จานวน
1 คน ซึ่งความรู้ด้านรัฐศาสตร์ หรือ ด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์ หรือด้านการจัดการ หรือ
ด้านบัญชีหรือ ด้านการบริหาร หรือด้านอื่น
เทียบเท่า เพื่อรวบรวม/ วิเคราะห์/
ประมวลผล/สังเคราะห์ข้อมูลและจัดทา
ฐานข้อมูลสารสนเทศของกองวิชาการและ
แผนงาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถบันทึกข้อมูล
ฐานข้อมูลสารสนเทศขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและใช้ประกอบการจัดทา
แผนพัฒนาเมืองทุ่งสง
ผลการดาเนินการ
เดือนที่ 6 (เมษายน 2562)
6.1 ออกแบบ/รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์
ข้อมูล/ประมวลผลข้อมูล/สังเคราะห์ข้อมูล
และจัดทาฐานข้อมูลการจัดประชุมประชาคม

ดาเนินการแล้วเสร็จ
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โครงการดาเนินการตามแผน
ลาดับ
ดาเนิงาน ประจาปี 2562

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์ หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ
งบประมาณที่ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ใช้ดาเนินการ ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงาน
ดาเนินการ
สภาเทศบาล ฯ ได้

แผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองทุ่งสง การประชุมองค์การ
บริหารสภาชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง การ
ประชุมผู้ปกครองของโรงเรียนในสังกัด ปี
การศึกษา 2561 หรือการประชุมภาค
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมสรุป
เฉพาะปัญหา/ความต้องการ/ข้อเสนอแนะที่
ได้จากการประชุมแต่ละครั้ง และจัดทา
ข้อเสนอแนะเพื่อการวางแผนพัฒนาเทศบาล
ข้อเสนอแนะ
- การกระบวนการรับฟังความคิดเห็น แล้วก็
นาปัญหาต่างๆ จากพี่น้องประชาชนมาเข้าสู่
กระบวนการจัดทาเป็นแผนพัฒนาของ
เทศบาล และนาไปสู่กระบวนการในการ
จัดทางบประมาณ นอกจากนี้หวั ใจสาคัญของ
การพัฒนาท้องถิ่น คือ การให้บริการ ซึ่งจะ
โยงไปถึงกระบวนการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คล่องตัว
และง่ายที่ประชาชนจะเข้าใจ โดยนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา
สนับสนุนการพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงใน
ด้านต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งจะเชื่อมโยงสิ่ง
ต่าง ๆ ที่กล่าวมาไปสู่การพัฒนาในชุมชนของ
เทศบาลเมืองทุ่งสงทั้ง 20 ชุมชน ไม่วา่ จะ
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โครงการดาเนินการตามแผน
ลาดับ
ดาเนิงาน ประจาปี 2562

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์ หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ
งบประมาณที่ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ใช้ดาเนินการ ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงาน
ดาเนินการ
สภาเทศบาล ฯ ได้

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
การสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
เดือนที่ 7 (พฤษภาคม 2562)
7.1 สารวจข้อมูล/รวบรวมข้อเสนอแนะ ข้อ
ร้องทุกข์ ปัญหาความต้องการของประชาชน
ใน www.tungsong.com มาวิเคราะห์และ
จัดทาข้อมูลและจัดทาข้อเสนอแนะเพื่อการ
จัดทาวางแผนพัฒนาเทศบาล
ข้อเสนอแนะ
- ให้ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
วินิจฉัยสั่งการเพื่อแก้ไขปัญหา ให้เสร็จสิ้นเร็ว
ที่สุด เพื่อจะแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลต่อไป
การจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในภาพรวม
ของหน่วยงาน พัฒนาหน่วยงานต่อไป
- รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ผู้บริหารทราบทุกๆเดือน
- การจัดทาข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการ
จัดการของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทั้ง
เพื่อให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการต้อง
มีขั้นตอน/กระบวนการปฏิบตั ิงานที่ชัดเจน
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
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โครงการดาเนินการตามแผน
ลาดับ
ดาเนิงาน ประจาปี 2562

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์ หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ
งบประมาณที่ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ใช้ดาเนินการ ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงาน
ดาเนินการ
สภาเทศบาล ฯ ได้

เดือนที่ 8 (มิถุนายน 2562)
8.1 ออกแบบ/รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์
ข้อมูล/ประมวลผลข้อมูล/สังเคราะห์ข้อมูล
และจัดทาฐานข้อมูลผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิข์ องภารกิจของประชาชนเทศบาล
เมืองทุ่งสง (2559,2560,2561) โดยสรุปเชิง
เปรียบเทียบและจัดทาข้อเสนอแนะเพื่อการ
วางแผนพัฒนาเทศบาล
ข้อเสนอแนะ
- ควรพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร
โครงการด้านห้วงเวลาให้เป็นไปตามเวลาที่
กาหนดตามแผนดาเนินการ
- ควรดาเนินงานตามยุทธศาสตร์เทศบาลมี
สัดส่วนชี้วดั ที่ดาเนินงานเพิ่มขึ้นในทุกๆปี
แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
ต้องทบทวนและเก็บขอมูลเพิ่มเติม
- การทาการประเมินผลสัมฤทธิท์ าให้เราได้
ทราบว่าการดาเนินงานของโครงการตาม
ยุทธศาสตร์บบรรลุตามจานวนแนวทางที่ได้
กาหนดไว้มากน้อยเพียงใด
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โครงการดาเนินการตามแผน
ลาดับ
ดาเนิงาน ประจาปี 2562

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์ หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ
งบประมาณที่ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ใช้ดาเนินการ ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงาน
ดาเนินการ
สภาเทศบาล ฯ ได้

เดือนที่ 9 (กรกฏาคม 2562)
9.1 ออกแบบ/รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์
ข้อมูล/ประมวลผลข้อมูล/สังเคราะห์ข้อมูล
และจัดทาฐานข้อมูลผลการประเมินผลความ
คุ้มค่าของการใช้งบประมาณของเทศบาล
เมืองทุ่งสง(2559,2560,2561)โดยสรุปเชิง
เปรียบเทียบและจัดทาข้อเสนอแนะเพื่อการ
วางแผนพัฒนาเทศบาล
ข้อเสนอแนะ
- การดาเนินงานโครงการในแต่ละ
ยุทธศาสตร์เป็นไปตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์แต่ยังมีบางโครงการทั้ง 4
ยุทธศาสตร์ในปี 2561 ที่ยังไม่ได้ดาเนินงาน
จานวนหลายโครงการ ดังนั้น การดาเนินงาน
ในปีถัดไปควรดาเนินงานโครงการต่างๆให้
ครบถ้วนตามที่ได้กาหนดแนวทางการพัฒนา
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้กาหนดไว้
- การดาเนินงานโครงการแต่ละยุทธศาสตร์
พัฒนามีการใช้งบประมาณต่ากว่า
งบประมาณที่ตั้งไว้แสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
งบประมาณของเทศบาล
- การประเมินความคุ้มค่าของงบประมาณ
เพื่อให้ทราบถึงการใช้งบประมาณในแต่ละ

261
โครงการดาเนินการตามแผน
ลาดับ
ดาเนิงาน ประจาปี 2562

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์ หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ
งบประมาณที่ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ใช้ดาเนินการ ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงาน
ดาเนินการ
สภาเทศบาล ฯ ได้

เดือนที่ 10 (สิงหาคม 2562)
10.1 ออกแบบ/รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์
ข้อมูล/ประมวลผลข้อมูล/สังเคราะห์ข้อมูล
และจัดทาฐานข้อมูลผลการประเมินผลความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง (ประจาปี 2559,
2560,2561) โดยสรุปผลเชิงเปรียบเทียบ
และจัดทาข้อเสนอแนะเพื่อการวางแผน
พัฒนาเทศบาลข้อเสนอแนะ
1. ควรปรับปรุงเรื่องการอานวยความสะดวก
เช่น เรื่องที่จอดรถ ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการ
มาใช้บริการของประชน ควรจัดโซนของผู้มา
ใช้บริการและส่วนของพนักงานให้ชัดเจน
2. ควรปรับปรุงเรื่องการอานวยความสะดวก
ด้านงานทะเบียน เช่นเรื่อง ห้องน้า อาจจะไม่
เพียงพอต่อการใช้บริการ อาจจะทาให้
ประชาชนต้องรอนานในการใช้บริการห้องน้า
3. ควรปรับปรุงเรื่องระยะเวลาการให้บริการ
ให้มีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ
4. ควรปรับปรุงด้านงานจัดเก็บ/
ค่าธรรมเนียม ด้านเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ยังไม่
เพียงพอต่อการมารับบริการของประชาชน
จึงทาให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ
5. ควรจัดทาผังชี้แจ้งรายละเอียดขั้นตอน
ต่างๆ หรือการจัดทาคู่มือการให้บริการ

262
โครงการดาเนินการตามแผน
ลาดับ
ดาเนิงาน ประจาปี 2562

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์ หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ
งบประมาณที่ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ใช้ดาเนินการ ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงาน
ดาเนินการ
สภาเทศบาล ฯ ได้

เดือนที่ 11 (กันยายน 2562)
11.1 ออกแบบ/รวบรวมข้อมูล และรายงาน
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการป้องกัน
การทุจริต 4 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 –
2564 (รอบ 12 เดือน ครั้งที่ 2 ) โดยลงใน
ระบบ E - PlanNACC ทางเว็บไซต์สานักงาน
ป.ป.ช. www.nacc.go.th พร้อมทั้ง
รายงานผล
11.2 ออกแบบ/รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์
ข้อมูล/ประมวลผลข้อมูล/สังเคราะห์ข้อมูล
และจัดทาฐานข้อมูลด้านสาธารณสุข และ
จัดทาข้อเสนอแนะเพื่อการวางแผนพัฒนา
เทศบาล
ข้อเสนอแนะด้านแผนปปช.
1.ควรนาแผนปฏิบตั ิการการทุจริตของ
เทศบาลในปีที่ผ่านมาวิเคราะห์ร่วมกันถึง
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนาไปสู่
การปฏิบตั ิหรือไม่ เพื่อใช้ปรับปรุงแผนปฏิบตั ิ
การการทุจริตในปีถัดไป
2.ควรมีการผลักดันโครงการในแต่ละปี ของ
แต่ละกองให้ดาเนินการให้ได้มากที่สุด เพราะ
การดาเนินการตามแผนมีผลต่อคะแนนการ

263
โครงการดาเนินการตามแผน
ลาดับ
ดาเนิงาน ประจาปี 2562

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์ หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ
งบประมาณที่ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ใช้ดาเนินการ ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงาน
ดาเนินการ
สภาเทศบาล ฯ ได้

3.ควรกาหนดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
ให้มีความเชื่อมโยงและต่อเนื่องกันทุก
ปีงบประมาณ
4.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตที่ถูกต้องให้ประชาชนได้ทราบ
5.เปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคม(ภาคเอกชน
ประชาชน และเครือข่ายต่างๆ ได้มีโอกาส
เข้าร่วมในกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามกาทุจริต
ข้อเสนอแนะด้านข้อมูลสุขภาพ
1.ควรสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการ
สาธารณสุข โดยเน้นเรื่องการเรื่องการสร้าง
เสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการ
รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ
2.ควรใช้แนวคิดและแนวทางในการพัฒนา
ระดับชุมชนก่อน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพเพื่อลดโรค เช่น การเริ่มต้นจากการ
ออกกาลังกาย การรับประทานอาหาร เป็นต้น
และ หลักการสร้างเสริมสุขภาพระดับชุมชน
3.ควรมีการจัดทาแผนหรือมีการสร้างเสริม
สุขภาพในชุมน ที่มีความหลากหลายของ
เป้าหมาย เช่น กลุ่มเด็ก กลุ่มวัยรุ่น กลุ่ม
ผู้สูงอายุ เป็นต้น เพื่อสามารถดูแลสุขภาพได้

264
โครงการดาเนินการตามแผน
ลาดับ
ดาเนิงาน ประจาปี 2562

2

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิผลในการ
ปฏิบตั ิงานแก่บคุ ลากร
เทศบาลเมืองทุ่งสง

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

ฝ่ายอานวยการ
งานการ
เจ้าหน้าที่

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

346,000 -

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์ หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ
งบประมาณที่ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ใช้ดาเนินการ ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงาน
ดาเนินการ
สภาเทศบาล ฯ ได้

318,394.44 ดาเนินการ โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
ในการปฏิบตั งิ านแก่บคุ ลากรเทศบาลเมืองทุ่งสง
ในวันที่ 10 -11 พฤศจิกายน 2561 ณ
ระเบียงทราย
รีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้ได้รับความรู้
ความคิด ทาให้เป็นคนทันสมัย และเพื่อ
เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีและความ
ผูกพันของบุคลากรในองค์กรให้ดยี งิ่ ขึน้
ผลการดาเนิงาน
- เชิงปริมาณ มีผเู้ ข้าร่วมอบรม จานวน 180
คน
- เชิงคุณภาพ ผูเ้ ข้ารับการอบรมนาความรู้ที่
ได้รับไปพัฒนาตนเอง
- เชิงความพึงพอใจ ผูเ้ ข้ารับอบรมมีความพึง
พอใจ ระดับมาก
- ความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ อยูใ่ น
ระดับมาก
- ความพึงพอใจด้านวิทยากร อยูใ่ นระดับมาก
- ความพึงพอใจด้านสถานที่ /ระยะเวลา/
อาหาร อยูใ่ นระดับมาก
- ความพึงพอใจด้านการนาความรู้ไปใช้ อยูใ่ น
ระดับมาก

ดาเนินการแล้วเสร็จ

265
โครงการดาเนินการตามแผน
ลาดับ
ดาเนิงาน ประจาปี 2562

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

3 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการ การพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)

ฝ่ายอานวยการ
งานการ
เจ้าหน้าที่

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

43,800

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

-

-

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์ หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ
งบประมาณที่ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ใช้ดาเนินการ ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงาน
ดาเนินการ
สภาเทศบาล ฯ ได้

41,483.55 ดาเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) ในวันที่ 30 -31 มกราคม 2562 ณ
ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบตั ิการ ได้
จัดเตรียมเอกสารและหลักฐานต่างๆที่
เกี่ยวข้องในการขอรับการตรวจรับรองเกณฑ์
คุรภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐานได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง
ผลการดาเนินงาน
- เชิงปริมาณ มีผู้เข้าร่วมอบรม จานวน 80
คน
- เชิงคุณภาพ มีหน่วยงานต่างๆสามารถ
จัดเตรียมเอกสารและหลักฐานในการขอรับ
การตรวจรับรองฯได้อย่างถูกต้อง
- ความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ อยู่
ในระดับมาก
- ความพึงพอใจด้านวิทยากร อยู่ในระดับมาก
ความพึงพอใจด้านสถานที่ /ระยะเวลา/
อาหาร อยู่ในระดับมาก
- ความพึงพอใจด้านการนาความรู้ไปใช้ อยู่
ในระดับมาก
- ความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 85.42 อยู่ใน
ระดับมาก

ดาเนินการแล้วเสร็จ

266
โครงการดาเนินการตามแผน
ลาดับ
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หน่วยงานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

4 โครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ฝ่ายบริการฯ
ข้อมูล สารวจข้อมูล
กองวิชาการฯ
ภาคสนามโครงการ/
กิจกรรมสาคัญของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง
ประจาปีงบประมาณ
2562

108,000 -

-

5 โครงการเพิ่มศักยภาพ กองวิชาการฯ
บุคลากรเพื่อพัฒนาการ ฝ่ายแผนงานฯ
ติดตามและประเมินผล (งบเทศบาล)
แผนพัฒนาเทศบาลเมือง
ทุ่งสง

80,000 -

-

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์ หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ
งบประมาณที่ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ใช้ดาเนินการ ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงาน
ดาเนินการ
สภาเทศบาล ฯ ได้

99,000
- กาหนดขอบเขตและราคากลางจ้างที่
(จานวน 11 ปรึกษา (ต.ค.61)
เดือน ๆ ละ - ประชุมคณะกรรมการฯ กาหนดขอบเขตฯ
9,000 บาท) (ต.ค.61)
- จ้างเหมาเอกชน จานวน 1 คน ตามสัญญา
จ้างเลขที่ 310/2562 ลงวันที่ 1
พฤศจิกายน 2561จัดเก็บข้อมูลภาคสนาม
โครงการ/กิจกรรมสาคัญของเทศบาลเมือง
ทุ่งสง ประจาปีงบประมาณ 2562 จานวน 11
เดือน/งวด ส่งงานรวมทั้งสิ้น 58
โครงการ/กิจกรรม
72,690 - ดาเนินการจัดโครงการเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรเพื่อพัฒนาการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ใน
ระหว่างวันที่ 5-6,8-9 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุม (เล็ก) เทศบาลเมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มทักษะแก่บคุ ลากรของเทศบาล ใน
การจัดทารายงานการติดตามและประเมินผล
โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง
2. เพื่อนิเทศและติดตามและประเมินผลตาม
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง การเขียน
รายงานผลโครงการ/กิจกรรม ได้ถูกต้อง

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

267
โครงการดาเนินการตามแผน
ลาดับ
ดาเนิงาน ประจาปี 2562

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์ หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ
งบประมาณที่ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ใช้ดาเนินการ ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงาน
ดาเนินการ
สภาเทศบาล ฯ ได้

ผลการดาเนินงาน
1.จานวนผู้เข้ารับการอบรม จานวน 112 คน
2. วันที่ 5 สิงหาคม 2562 - บุคลากรจาก
สานักปลัดและกองสวัสดิการสังคม
3. วันที่ 6 สิงหาคม 2562 - บุคลากรจาก
กองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
4. วันที่ 8 สิงหาคม 2562 บุคลากรจากกอง
ช่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กอง
ช่างสุขาภิบาล
5. วันที่ 9 สิงหาคม 2562 บุคลากรจากกอง
วิชาการและแผนงานและกองคลัง
6. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะใน
การจัดทารายงานการติดตามและประเมินผล
โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่ง ได้
ครบทุกขั้นตอน

268
โครงการดาเนินการตามแผน
ลาดับ
ดาเนิงาน ประจาปี 2562

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

6 โครงการอบรมด้านการ กองวิชาการฯ
ประเมินผล (อบรมเชิง
ปฏิบตั ิการประเมิน
ผลสัมฤทธิข์ องการปฏิบตั ิ
ราชการ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี าร
บริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี ประจาปี 2561 และ
จัดทาคารับรองการ
ปฏิบตั ิราชการเทศบาล
เมืองทุ่งสง 2562 ฉบับ
ทบทวน)

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

100,000 -

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

-

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์ หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ
งบประมาณที่ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ใช้ดาเนินการ ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงาน
ดาเนินการ
สภาเทศบาล ฯ ได้

99,565 - ดาเนินการจัดโครงการฯระหว่างวันที่ 7 ,
10 – 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม
(เล็ก) เทศบาลเมืองทุ่งสง และ ในวันที่ 21
มิถุนายน 2562 ห้องประชุมเทศบาลเมือง
ทุ่งสง
ผลการดาเนินงาน
สรุปคะแนนการประเมินตามคารับรองการ
ปฏิบตั ิราชการ ประจาปี 2562 ดังนี้
1. ภารกิจกองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตัวชี้วดั
รวมของหลายหน่วย) มีตัวชี้วดั ทั่วไป จานวน
18 ตัวชี้วดั คะแนนประเมินตัวชี้วดั ที่ตั้งไว้
90 คะแนน ผลการประเมินคณะกรรมการฯ
ได้คะแนน 85 คะแนน คิดเป็นร้อยละ
94.44
2. ภารกิจสานักปลัดเทศบาล มีตัวชี้วดั ทั่วไป
จานวน 62 ตัวชี้วดั คะแนนประเมิน
ตัวชี้วดั ที่ตั้งไว้ 310 คะแนน ผลการประเมิน
คณะกรรมการฯ ได้คะแนน 304 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 98.06
3. ภารกิจกองการศึกษา มีตัวชี้วดั ทั่วไป
จานวน 25 ตัวชี้วดั คะแนนประเมิน
ตัวชี้วดั ที่ตั้งไว้ 125 คะแนน ผลการประเมิน

ดาเนินการแล้วเสร็จ

269
โครงการดาเนินการตามแผน
ลาดับ
ดาเนิงาน ประจาปี 2562

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์ หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ
งบประมาณที่ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ใช้ดาเนินการ ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงาน
ดาเนินการ
สภาเทศบาล ฯ ได้

4. ภารกิจกองวิชาการและแผนงาน มี
ตัวชี้วดั ทั่วไป จานวน 22 ตัวชี้วดั คะแนน
ประเมินตัวชี้วดั ที่ตั้งไว้ 110 คะแนน ผลการ
ประเมินคณะกรรมการฯ ได้คะแนน 100
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.91
5. ภารกิจกองคลัง มีตัวชี้วดั ทั่วไป จานวน
41 ตัวชี้วดั คะแนนประเมินตัวชี้วดั ที่ตั้งไว้
205 คะแนน ผลการประเมินคณะกรรมการฯ
ได้คะแนน 187 คะแนน คิดเป็นร้อยละ
91.22
6. ภารกิจกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มี
ตัวชี้วดั ทั่วไป จานวน 20 ตัวชี้วดั คะแนน
ประเมินตัวชี้วดั ที่ตั้งไว้ 100 คะแนน ผลการ
ประเมินคณะกรรมการฯ ได้คะแนน 98
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 98.00
7. ภารกิจกองสวัสดิการสังคม มีตัวชี้วดั ทั่วไป
จานวน 14 ตัวชี้วดั คะแนนประเมิน
ตัวชี้วดั ที่ตั้งไว้ 70 คะแนน ผลการประเมิน
คณะกรรมการฯ ได้คะแนน 65 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 92.86
8. ภารกิจกองช่าง มีตัวชี้วดั ทั่วไป จานวน
18 ตัวชี้วดั คะแนนประเมินตัวชี้วดั ที่ตั้งไว้ 80

270
โครงการดาเนินการตามแผน
ลาดับ
ดาเนิงาน ประจาปี 2562

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์ หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ
งบประมาณที่ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ใช้ดาเนินการ ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงาน
ดาเนินการ
สภาเทศบาล ฯ ได้

คะแนน ผลการประเมินคณะกรรมการฯ ได้
คะแนน 78 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.50
9. ภารกิจกองช่างสุขาภิบาล มีตัวชี้วดั ทั่วไป
จานวน 15 ตัวชี้วดั คะแนนประเมิน
ตัวชี้วดั ที่ตั้งไว้ 75 คะแนน ผลการประเมิน
คณะกรรมการฯ ได้คะแนน 75 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 100
- สรุปภารกิจตามคารับรองการปฏิบตั ิ
ราชการ มีตัวชี้วดั ทั้งสิ้น จานวน 233
ตัวชี้วดั คะแนนประเมินตัวชี้วดั ที่ตั้งไว้ 1,165
คะแนน ผลการประเมินได้คะแนน 1,115
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.71

271
โครงการดาเนินการตามแผน
ลาดับ
ดาเนิงาน ประจาปี 2562

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

7 โครงการอบรมเชิง
กองวิชาการฯ
ปฏิบตั ิการหลักการเขียน
โครงการและวิเคราะห์
โครงการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

100,000 -

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

-

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์ หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ
งบประมาณที่ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ใช้ดาเนินการ ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงาน
ดาเนินการ
สภาเทศบาล ฯ ได้

55,909.45 จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการหลักการเขียน
โครงการและการวิเคราะห์โครงการกาหนด
จัดเป็น 2 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 วันที่ 10-11 เมษายน 2562
รุ่นที่ 2 17-18 กรกฎาคม 2562 (ทบทวน
ความรู้และเขียนโครงการเพื่อจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2563)
1 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ แนวคิดและ
ทฤษฎีวธิ กี าร หลักการเขียนโครงการและการ
วิเคราะห์โครงการ บรรยาย ลักษณะ
โครงการที่ถูกต้อง และการวิเคราะห์โครงการ
แนวทางการตรวจสอบของ สานักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน เกี่ยวกับการเงินการคลังของ
เทศบาลและ ฝึกปฏิบตั ิการหลักเขียน
โครงการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของหน่วยงาน
2. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เกี่ยวกับแนว
ทางการเขียนโครงการและการวิเคราะห์
โครงการ
จากการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร ที่มี
ความเข้าใจหลักการและมีประสบการณ์ใน
การหลักการเขียนโครงการและการวิเคราะห์
โครงการ และให้ความรู้แนวทางการ
ตรวจสอบของ สตง. เกี่ยวกับการเงินการคลัง
ของเทศบาล

ดาเนินการแล้วเสร็จ

272
โครงการดาเนินการตามแผน
ลาดับ
ดาเนิงาน ประจาปี 2562

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์ หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ
งบประมาณที่ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ใช้ดาเนินการ ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงาน
ดาเนินการ
สภาเทศบาล ฯ ได้

3.1 ผลการทดสอบวัดผลความรู้
ปฏิบตั ิการหลักการเขียนโครงการและการ
วิเคราะห์โครงการ ก่อนการอบรม จานวนผู้
เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบตั ิการหลักการเขียน
โครงการและการวิเคราะห์โครงการ
หน่วยงานสานัก/กอง/ฝ่าย/งาน แจ้ง รายชื่อ
ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฯ ตามคาสั่งที่
319/2562 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 77 คน
จานวนผู้จัดทาแบบทดสอบก่อนการอบรมฯ
ทั้งหมด จานวน 38 คน ผลจากการทดสอบ
จานวนผู้ผ่านการทดสอบ จานวน 23 คน คิด
เป็นร้อยละ 60.52 ผู้ไม่ผ่านการทดสอบ
จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 39.48 จาก
การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบจานวน 10 ข้อ
คะแนนเฉลี่ย 6.31 คะแนน
จากแบบสอบถามหัวข้อที่ผู้เข้ารับอบรมตอบ
ผิดมากที่สุดในเรื่องทักษะการเขียนโครงการ
และการวิเคราะห์ปฏิบตั ิการหลักการเขียน
โครงการและการวิเคราะห์โครงการ หลัง
การอบรม โดยใช้แบบทดสอบก่อนฝึกอบรม
ให้ผู้เข้ารับการอบรมทาแบบทดสอบ จานวน
ผู้ทาแบบทดสอบหลังการอบรม จานวน 46
คน ผลจาการทาแบบทดสอบ ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการมีความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มคิดเป็นร้อยละ 96% หรือคะแนนเฉลี่ย
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8 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการเพื่อจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นแบบ
บูรณาการ

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

กองวิชาการฯ

9 โครงการอบรมให้ความรู้ งานนิติการ กอง
ระเบียบปฏิบตั ิงานอย่าง วิชาการและ
โปร่งใส เพื่อเสริมสร้าง แผนงาน
หลักธรรมาภิบาลที่ดี

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์ หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ
งบประมาณที่ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ใช้ดาเนินการ ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงาน
ดาเนินการ
สภาเทศบาล ฯ ได้

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

50,000 -

-

40,000 -

-

-

วัตถุประสงค์
1. เพื่ออบรมเชิงปฏฏิบตั ิการให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง มีความรู้เพิ่มเติม และได้ทบทวน
เป้าหมายการพัฒนาพันธกิจ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองทุ่งสง
2. เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการอบรมไปใช้ใน
ไป าใจ
38,805 การวางแผนพั
- ดาเนินการจัฒดนาเทศบาลในปี
อบรมให้ความรูถ้คัดวามเข้
เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน
2562 โดยมีนายเจษฎา สมาธิ ที่ปรึกษาด้าน
วิชาการคณะธรรมาภิบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรบรรยายให้
ความรู้ในโครงการฯ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บคุ ลากรของเทศบาลและ
ประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจและให้
ความสาคัญกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และสามารถ
นาองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจาวันและการปฏิบตั ิงานให้กับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อ
เป็นการปลุกจิตสานึกและสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ

ไม่ได้ดาเนินการ

ดาเนินการแล้วเสร็จ
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หน่วยงานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์ หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ
งบประมาณที่ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ใช้ดาเนินการ ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงาน
ดาเนินการ
สภาเทศบาล ฯ ได้

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ
เล็งเห็นถึงความสาคัญของพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บญ
ั ญัติ
รับรองไว้
3. เพื่อให้ผู้นาท้องถิ่น ตัวแทนชุมชนหรือ/
และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
เข้าร่วมกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต อัน
เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น
ต่อการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานภาครัฐเพิ่ม
มากขึ้น และเกิดความร่วมมือร่วมใจในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในพื้นที่
เทศบาลเมืองทุ่งสง
ผลการดาเนินงาน
1. ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ ในครั้งนี้ รวม
จานวน 103 คน เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
2. จากการประเมินความรู้ : การทดสอบก่อน
และหลังการอบรมโครงการฯ โดยใช้
แบบทดสอบจานวน 10 ข้อ พบว่า
- ก่อนการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมตอบ
แบบทดสอบก่อนการอบรมโครงการฯ มีผู้สอบ
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หน่วยงานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์ หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ
งบประมาณที่ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ใช้ดาเนินการ ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงาน
ดาเนินการ
สภาเทศบาล ฯ ได้

ผ่านคิดเป็นร้อยละ 56.25
- หลังการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมตอบ
แบบทดสอบหลังการอบรมโครงการฯ มี
ผู้สอบผ่านคิดเป็นร้อยละ 90.43
ผลการประเมินความรู้ ก่อนและหลังการ
อบรมมีผลแตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่า ผู้เข้า
รับการอบรมหลังได้รับความรู้จากโครงการ
อบรมฯ ในครั้งนี้ มีความรู้เพิ่มมากขึ้น
3. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการอบรมฯ ในครั้งนี้ ปรากฏความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้
- ด้านความรู้ความเข้าใจ มีความพึงพอใจใน
ภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.41 อยู่ในระดับ มาก
- ด้านวิทยากร มีความพึงพอใจในภาพรวม
ค่าเฉลี่ย 4.46 อยู่ในระดับ มาก
- ด้านสถานที/่ ระยะเวลา/อาหาร มีความพึง
พอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.44 อยู่ในระดับ
มาก
- ด้านการนาความรู้มาใช้ มีความพึงพอใจใน
ภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.48 อยู่ในระดับ มาก
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หน่วยงานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์ หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ
งบประมาณที่ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ใช้ดาเนินการ ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงาน
ดาเนินการ
สภาเทศบาล ฯ ได้

จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ทั้ง 4 ด้าน ปรากฏว่า ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ มีความพึงพอใจในภาพรวม
ค่าเฉลี่ย 4.45 อยู่ในระดับมาก
- ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่ได้จากการตอบ
แบบสอบถามของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
1. ควรมีการศึกษาดูงานด้านธรรมาภิบาล ,
วิธกี ารเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ ,
อบรมความผิดและบทลงโทษผู้กระทาความผิด
2. ควรมีกิจกรรมแบบนี้ทกุ ปีเพื่อความ
โปร่งใสของหลักธรรมาภิบาลที่ดีของเทศบาล
เมืองทุ่งสงต่อไป
สรุป ความพึงพอใจในการจัดทาโครงการฯ
ในครั้งนี้ อยู่ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ
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หน่วยงานที่
ดาเนินการ

10 โครงการเพิ่ม
สานักปลัดฯ
ประสิทธิภาพพนักงาน
จ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง

11 โครงการดาเนินงานดูแล สานักปลัดฯ
ระบบสือสาร
โสตทัศนูปกรณ์หอ้ ง
ประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

118,000 -

93,900

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

-

+ 3130

97,030

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์ หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ
งบประมาณที่ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ใช้ดาเนินการ ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงาน
ดาเนินการ
สภาเทศบาล ฯ ได้

64,859 วัตถุประสงค์
เพื่อให้พนักงานจ้างมีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องระเบียบ วินัย สิทธิประโยชน์ต่างๆของ
พนักงานจ้าง
ผลการดาเนินกิจกรรม
จัดการอบรมจานวน 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน วันที่
10 – 11 กันยายน 2562
- ความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ อยู่ใน
ระดับมาก
- ความพึงพอใจด้านวิทยากร อยู่ในระดับมาก
-ความพึงพอใจด้านสถานที่ / ระยะเวลา /
อาหาร อยู่ในระดับมาก
- ความพึงพอใจด้านการนาความรู้ไปใช้ อยู่ใน
ระดับมาก
ความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
คิดเป็นร้อยละ 87.04 ซึ่งอยู่ในระดับมาก
97,030 ดาเนินการจ้างเหมาเอกชนเพื่อดูแล
ระบบสือสารโสตทัศนูปกรณ์หอ้ งประชุมเทศ
บาบาลเมืองทุ่งสง จานวน 1 คน ระยะเวลา
ดาเนินโครงการ ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561 วันที่ 30 กันยายน 2562
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทาหน้าที่ควบคุมระบบสือ
โสตทัศนูปกรณ์ในการบันทึกเสียงการประชุม
2. เพื่อทาหน้าที่ดูแลบารุงรักษาสื่อ
โสตทัศนูปกรณ์หอ้ งประชุมเทศบาบาลเมือง

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ
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โครงการดาเนินการตามแผน
ลาดับ
ดาเนิงาน ประจาปี 2562

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

12 โครงการเพิ่ม
สานักปลัดฯ
ประสิทธิภาพการบริการ
ประชาชน

13 โครงการจ้างเหมายาม
บริการยามรักษาการณ์

สานักปลัดฯ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์ หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ
งบประมาณที่ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล
ใช้ดาเนินการ ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงาน
ดาเนินการ
สภาเทศบาล ฯ ได้

93,900

±3130

97,030

97,030 ดาเนินการจ้างเหมาเอกชนเพื่อบริการแก่
ประชาชนที่มาติดต่อราชการ จานวน 1 คน
ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตั้งแต่วนั ที่ 1
ตุลาคม 2561 - วันที่ 30 กันยายน 2562
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนการให้บริการประชาชน
ที่มาติดต่อราชการกับเทศบาล
ผลการดาเนินงาน
- จ้างเหมาเอกชน ให้บริการแก่ประชาชน
ที่มาติดต่อราชการกับเทศบาล เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย
ของผู้มารับบริการ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

108,000

-

-

180,000 ดาเนินการจ้างเหมายามบริการยาม
รักษาการณ์เพื่อดูแลความเรียบร้อยและ
รักษาความปลอดภัยในบริเวณสานักงาน
เทศบาลเมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อดูแลความเรียบร้อยและรักษาความ
ปลอดภัยในบริเวณสานักงานเทศบาลเมืองทุ่ง
สง

ดาเนินการแล้วเสร็จ
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ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการทางานเฉพาะด้านและทางานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุรภาพการบริหารจัดการแบบมุง่ ผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมภิ
บาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี
โครงการดาเนินการตามแผนดา
ลาดับ
หน่วยงานที่ดาเนินการ
เนิงาน ประจาปี 2562

14 โครงการฝึกอบรมและทัศน งานพัฒนาชุมชน
ศึกษาดูงานของผู้นาชุมชน กองสวัสดิการสังคม
และสมาชิกสภาองค์กร
ชุมชนทีเ่ กี่ยวข้อง

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

1,000,000

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

+25,000

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่มโอน
ลด

1,025,000

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้

1,007,535 การดาเนินการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
- ฝึกอบรม วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
*โอนเพิม่ เนื่องจากมีงบประมาณไม่
- ทัศนศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ เพียงพอต่อการเบิกจ่าย
2562 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี , ชุมพร , ประจวบคีรีขันธ์ , เพชรบุรี
, ราชบุรี ,อยุธยา , ชัยนาท , นครปฐม , ศรีสะ
เกษ, สุรินทร์, อุบลราชธานี, นครราชสีมา
,ร้อยเอ็ด
วัตถุประสงค์
- เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์ ทักษะ
การพัฒนาชุมชนให้กับผูนาชุมชนและสมาชิก
สภา อปท.
- เพือ่ ส่งเสริมประสบการณ์และร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากศูนย์เรียนรู้ทไี่ ปศึกษาดูงาน
- เพือ่ นาความรู้ทไี่ ด้จากการศึกษาดูงานมาประ
ยุกษ์ใช้พัฒนากับพืน้ ทีไ่ ด้อย่างเหมาะสม
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมอบรม วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
- ความพึงพอใจด้านเนื้อหาวิชาการ อยู่ในระดับ

280
โครงการดาเนินการตามแผนดา
ลาดับ
หน่วยงานที่ดาเนินการ
เนิงาน ประจาปี 2562

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่มโอน
ลด

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

- ความพึงพอใจด้านกระบวนการจัดการ/
สถานที่ อยู่ในระดับมาก
- ความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
อบรมฯ คิดเป็นร้อยละ 85.20 อยู่ในระดับมาก
กิจกรรมศึกษาดูงาน
ในวันที่ 17 - 22 กุมภาพันธ์ 2562
- ความพึงพอใจด้านกระบวนการดาเนินงาน
อยู่ในระดับมาก
- ความพึงพอใจด้านประโยชน์ทไี่ ด้รับจากการ
ทัศนศึกษาดูงาน อยู่ในระดับมาก
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดู
งาน ในวันที่ 17 - 22 กุมภาพันธ์ ๒๕๖2คิดเป็น
ร้อยละ 86.52 อยู่ในระดับมาก
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ คิด
เป็นร้อยละ 85.86 อยู่ในระดับมาก
- ผู้นาชุมชน และสมาชิกสภาองคืกรทีเ่ กี่ยวข้อง
มีความรู้ และทักษะในการพัฒนาชุมชน
- ผู้นาชุมชน และสมาชิกสภาองคืกรทีเ่ กี่ยวข้อง
สามารถนาแนวคิดจากศูนย์เรียนรู้ชุมชนไปปรับ
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนของตนเอง
- เกิดความรักความสามัคคีระหว่างผู้นาชุมชน
และสมาชิกสภาชุมชน

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้
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โครงการดาเนินการตามแผนดา
ลาดับ
หน่วยงานที่ดาเนินการ
เนิงาน ประจาปี 2562

15 โครงการพัฒนาศักยภาพ กองสวัสดิการฯ
องค์กรแม่บ้าน/สตรีเทศบาล
เมืองทุง่ สง

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

100,000 -

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่มโอน
ลด

-

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้

100,000 วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล้วเสร็จ
1. เพือ่ ให้สมาชิกทบทวนความรู้ ความเข้าใจ ใน
บทบาทหน้าที่
2. เพือ่ ให้ได้เข้ามารับรู้ถึงแนวทางการเข้าถึง
บริการของรัฐสาหรับแม่บ้าน/สตรี
3. เพือ่ การมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม การ
รวมกลุ่ม แก้ไขและเฝ้าระวังปัญหาทุกรูปแบบ
4. เพือ่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกอบอาชีพ
และการดาเนินชีวติ ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
5. เพือ่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงาน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
ผลการดาเนินกิจกรรม
กิจกรรมอบรม ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
- ความพึงพอใจด้านเนื้อหาวิชาการ อยู่ในระดับ
มาก
-ความพึงพอใจด้านวิทยากร อยู่ในระดับมาก
-ความพึงพอใจด้านกระบวนการจัดการ/สถานที่
อยู่ในระดับมาก
ความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
อบรมฯ คิดเป็นร้อยละ 87.07 อยู่ในระดับมาก
กิจกรรมศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันที่
13 - 17 ก.ค. 2562
-ความพึงพอใจด้านกระบวนการดาเนินงาน อยู่

282
โครงการดาเนินการตามแผนดา
ลาดับ
หน่วยงานที่ดาเนินการ
เนิงาน ประจาปี 2562

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่มโอน
ลด

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้

- ความพึงพอใจด้านประโยชน์ทไี่ ด้รับจากการ
ทัศนศึกษาดูงาน อยู่ในระดับมากความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2562 คิดเป็น
ร้อยละ 87.43 อยู่ในระดับมาก
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ คิด
เป็นร้อยละ 87.25 อยู่ในระดับมาก
16 โครงการการดาเนินงาน
ดูแลระบบข้อมูลของกอง
สวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการฯ

93,600

+3,430

97,030

97,030 - ดาเนินการจ้างเหมาดูแลระบบของกอง
ดาเนินการแล้วเสร็จ
สวัสดิการสังคม จานวน 1 คน ในการจัดเก็บ
บันทึกและประมวลผลข้อมูลชุมชนของชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองทุง่ สง
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ บันทึก
และประมวลผลข้อมทูลชุมชนทัง้ 4 ด้าน
2. เพือ่ นาผลทีไ่ ด้จากการจัดเก็บมาใช้ในการ
จัดทาแผนพัฒนา
ผลการดาเนินงาน
1. ผลจากการจัดเก็บข้อมูลชุมชนสามารถ
นาไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาและแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2. เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบในการ
จัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐานของชุมชนต่างๆ ในเขต
เทศบาลเมืองทุง่ สง สามารถนาไปใช้ในการ
บริหารจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

283
โครงการดาเนินการตามแผนดา
ลาดับ
หน่วยงานที่ดาเนินการ
เนิงาน ประจาปี 2562

17 โครงการการดาเนินงาน
เพิม่ ประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานพัฒนาชุมชน
เทศบาลเมืองทุง่ สง

กองสวัสดิการฯ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

93,600

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

+3,430

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่มโอน
ลด

97,030

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้

97,030 - ดาเนินการจ้างลูกจ้างโครงการเพิม่
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ประสิทธิภาพการดาเนินงานพัฒนาชุมชน
เทศบาลเมืองทุง่ สง จานวน 1 คน ระหว่าง 1
ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการพัฒนาชุมชน
2. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการดาเนินงานกอง
สวัสดิการ
ผลการดาเนินงาน
1. จ้างเหมาเอกชน จานวน 1คน ดาเนินการจัด
ประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารสภาชุมชน
เมืองเทศบาลเมืองทุง่ สงและผู้ทเี่ กี่ยวข้อง 1
เดือน / 1 ครั้ง , สรุปปัญหาความต้องการของ
แต่ละชุมชน เพือ่ แจ้งให้แต่ละหน่วยงานที่
รับผิดชอบดาเนินการ , ติดตามผลดาเนินงาน
จากหน่วยงานนั้นๆ เพือ่ แจ้งให้ชุมชนทราบ
ตลอดจนสรุปรายงานการประชุมแต่ละครั้งให้
ผู้บริหารทราบ
2. ชุมชนเมืองแต่ละชุมชน ได้รับประโยชน์ ใน
การแก้ไขปัญหาและความต้องการได้อย่างทัว่ ถึง

284

ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการทีด่ ีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง
ลาดับ

โครงการดาเนินการตาม
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

1 โครงการจ้างที่ปรึกษาวิจัย
และประเมินผลความพึง
พอใจของประชาชน

หน่วยงานที่ดาเนินการ

กองวิชาการและ
แผนงาน

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

140,000

-

-

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์ หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิม่ ให้
งบประมาณที่ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพือ่ อธิบาย
ใช้ดาเนินการ ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้
ดาเนินการ

140,000

- จ้างที่ปรึกษาวิจัยและประเมินผลความ
พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจาปี 2561
ระยะเวลาดาเนินงาน
5 ธ.ค. 61 ถึง 3 พ.ค. 62
ผลการดาเนินงาน
จ้างวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอสเทค)
เป็นที่ปรึกษาวิจัยและประเมินผลความพึง
พอใจของประชาชน ประจาปี 2561
จานวน 4 ด้าน ผลการประเมิน ดังนี้
1. ศึกษาระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
- จากการสารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานตาม
ภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง
ประจาปี 2561 ในภาพรวมอยู่ในระดับ

ดาเนินการแล้วเสร็จ
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ลาดับ

โครงการดาเนินการตาม
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์ หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิม่ ให้
งบประมาณที่ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพือ่ อธิบาย
ใช้ดาเนินการ ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้
ดาเนินการ

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.403 โดยสามารถ
เรียงลาดับความพึงพอใจ 3 อันดับแรก ได้
ดังนี้
ความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก
(เรียงจากมากไปหาน้อย)
อันดับที่ 1 ภารกิจด้านที่ 9 การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ประชาชนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ มี
ค่าเฉลี่ย 3.560
อันดับที่ 2 ภารกิจด้านที่ 2 การศึกษา
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง คือ มีค่าเฉลี่ย 3.472
อันดับที่ 3 ภารกิจด้านที่ 3 สาธารณสุข
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง คือ มีค่าเฉลี่ย 3.467
- จากการสารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานตาม
นโยบายเร่งด่วน (วาระท้องถิ่นเมืองทุ่งสง)
5 เรื่อง ของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือ
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ลาดับ

โครงการดาเนินการตาม
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์ หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิม่ ให้
งบประมาณที่ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพือ่ อธิบาย
ใช้ดาเนินการ ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้
ดาเนินการ

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.373 โดยสามารถ
เรียงลาดับความพึงพอใจ 3 อันดับแรก ได้
ดังนี้
ความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก
(เรียงจากมากไปหาน้อย)
อันดับที่ 1
เรื่องที่ 5 กาหนดมาตรการ “เมืองสีขาว
หัวใจสีเขียว” และปฏิบตั ิการขั้นเด็ดขาด
ในการขจัดอบายมุขและยาเสพติด รวมทั้ง
บังคับใช้มาตรการปฏิบตั ิตามวินัยจราจร
และมาตรการประหยัดพลังงานภายใน
องค์กรเทศบาลเมืองทุ่งสง ประชาชนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือ มี
ค่าเฉลี่ย 3.438
อันดับที่ 2
เรื่องที่ 1 จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง ปรับปรุงถนน ทางเท้า ปรับ
ภูมิทศั น์เมือง และยกระดับมาตรฐาน
ตลาดสดน่าซื้อจัดทาฐานข้อมูลและจัด
ระเบียบการขายสินค้าหาบเร่ แผงลอยใน
เขตเทศบาลให้สาเร็จ ประชาชนมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือ มีค่าเฉลี่ย
3.428
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ลาดับ

โครงการดาเนินการตาม
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์ หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิม่ ให้
งบประมาณที่ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพือ่ อธิบาย
ใช้ดาเนินการ ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้
ดาเนินการ

อันดับที่ 3
เรื่องที่ 4 สนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
และจังหวัดนครศรีธรรมราชในเรื่องยา
เสพติด โดยป้องกันกลุ่มเสี่ยงและ
ประชาชนในท้องถิ่นไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด และส่งเสริมให้ผู้ติดยาเสพ
ติดได้รับการบาบัดรักษาให้กลับมาเป็นคน
ดีของสังคม ตามแนวทาง “เมืองสีขาว
หัวใจสีเขียว”
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง คือ มีค่าเฉลี่ย 3.420
- จากการสารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานตาม
นโยบายการพัฒนา
5 ด้านของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561 ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.356 โดยสามารถ
เรียงลาดับความพึงพอใจ 3 อันดับแรก ได้
ดังนี้
ความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก
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ลาดับ

โครงการดาเนินการตาม
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์ หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิม่ ให้
งบประมาณที่ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพือ่ อธิบาย
ใช้ดาเนินการ ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้
ดาเนินการ

อันดับที่ 1
ด้านที่ 1 การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริม
การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นเพื่อสร้างทุ่งสงเป็น
“เมืองแห่งการเรียนรู้” ประชาชนมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือ มี
ค่าเฉลี่ย 3.459
อันดับที่ 2
ด้านที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้อยู่ดีมี
สุข อยู่เย็นเป็นสุข อย่างยั่งยืน เพื่อดูแล
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพ
ชีวติ ที่ดี บ้านเมืองสะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
มีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ปลอดอาชญากรรม มีสุขภาวะ สุขอนามัย
ที่ดี มีความสุข มีความอบอุ่นในครอบครัว
ชุมชนเข้มแข็ง และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง คือ มีค่าเฉลี่ย 3.397
อันดับที่ 3
ด้านที่ 5 การวางผังเมืองและผังชุมชน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ เพื่อรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคม การจัดการความ
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ลาดับ

โครงการดาเนินการตาม
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์ หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิม่ ให้
งบประมาณที่ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพือ่ อธิบาย
ใช้ดาเนินการ ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้
ดาเนินการ

เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การ
จัดการจราจร และภูมิทศั น์ของเมืองการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และที่สาคัญอย่างยิ่งคือการ
จัดการภัยพิบตั ิอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม
ภัยแล้ง และอัคคีภยั
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง คือ มีค่าเฉลี่ย 3.350
- จากการสารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 4
ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี
2561 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.365 โดยสามารถ
เรียงลาดับความพึงพอใจ 3 อันดับแรก ได้
ดังนี้
ความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก
(เรียงจากมากไปหาน้อย)
อันดับที่ 1
ด้านที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา
แบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่
เหนือกว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับปานกลาง คือ มีค่าเฉลี่ย 3.477
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ลาดับ

โครงการดาเนินการตาม
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์ หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิม่ ให้
งบประมาณที่ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพือ่ อธิบาย
ใช้ดาเนินการ ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้
ดาเนินการ

อันดับที่ 2
ด้านที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่
การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วน
ร่วมแบบบูรณาการรองรับความ
เปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ ประชาชน
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือ
มีค่าเฉลี่ย 3.346
อันดับที่ 3
ด้านที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม
ป้องกันน้าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง
คือ มีารวจความพึ
ค่าเฉลี่ย 3.337
- จากการส
งพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.391 โดยสามารถ
เรียงลาดับความพึงพอใจ 3 อันดับแรก ได้
ดังนี้
ความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก
(เรียงจากมากไปหาน้อย)
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ลาดับ

โครงการดาเนินการตาม
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์ หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิม่ ให้
งบประมาณที่ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพือ่ อธิบาย
ใช้ดาเนินการ ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้
ดาเนินการ

อันดับที่ 1
ประเด็นที่ 8 ภาพรวมการดาเนินงานของ
เทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง คือ มีค่าเฉลี่ย 3.45
อันดับที่ 2
ประเด็นที่ 2 ถนนมีความสะอาดมากน้อย
เพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
ประเด็นที่ 3 ถนนมีความสะอาดมากน้อย
เพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง คือ มีค่าเฉลี่ย 3.43
อันดับที่ 3
ประเด็นที่ 5 ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิ
หน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง คือ มีค่าเฉลี่ย 3.40
2. ศึกษาระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจาปี 2561
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ลาดับ

โครงการดาเนินการตาม
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์ หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิม่ ให้
งบประมาณที่ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพือ่ อธิบาย
ใช้ดาเนินการ ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้
ดาเนินการ

- จากการสารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล
เมืองทุ่งสงภาพรวมทุกกลุ่ม อยู่ในระดับ
มาก คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.871 โดย
สามารถเรียงลาดับความพึงพอใจ 3 อันดับ
แรก และ 3 อันดับหลัง ได้ดังนี้
ความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก
(เรียงจากมากไปหาน้อย)
อันดับที่ 1 ประชาชนมีความพึงพอใจใน
การให้บริการ
ข้อ 6 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก คือมีค่าเฉลี่ย 4.10
อันดับที่ 2 ประชาชนมีความพึงพอใจใน
การให้บริการ
ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเป็น
ธรรม ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากคือมีค่าเฉลี่ย 4.08
อันดับที่ 3 ประชาชนมีความพึงพอใจใน
การให้บริการ
ข้อ 8 ภาพรวมความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่
ให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก คือมีค่าเฉลี่ย 4.06
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ลาดับ

โครงการดาเนินการตาม
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์ หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิม่ ให้
งบประมาณที่ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพือ่ อธิบาย
ใช้ดาเนินการ ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้
ดาเนินการ

ความพึงพอใจน้อยที่สุด 3 อันดับหลัง
(เรียงจากน้อยไปหามาก)
อันดับที่ 1 ประชาชนมีความพึงพอใจใน
การให้บริการ
ข้อ 19 การจัดสิ่งอานวยความสะดวกใน
สถานที่ให้บริการด้านที่จอดรถ ประชาชน
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือ
มีค่าเฉลี่ย 3.23
อันดับที่ 2 ประชาชนมีความพึงพอใจใน
การให้บริการ
ข้อ 23 การจัดสิ่งอานวยความสะดวกใน
สถานที่ให้บริการด้านห้องน้าที่เพียงพอ มี
ความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
คือมีค่าเฉลี่ย 3.67
อันดับที่ 3 ประชาชนมีความพึงพอใจใน
การให้บริการ
ข้อ 21 การจัดสิ่งอานวยความสะดวกใน
สถานที่ให้บริการด้านห้องน้า ที่เพียงพอ มี
ความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
คือมีค่าเฉลี่ย 3.68
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โครงการดาเนินการตาม
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์ หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิม่ ให้
งบประมาณที่ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพือ่ อธิบาย
ใช้ดาเนินการ ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้
ดาเนินการ

ความคิดเห็นทั่วไปและข้อเสนอแนะ
1.เพิ่มที่จอดรถให้เพียงพอและปรับปรุงมี
ความสะดวกสบายมากกว่านี้
2.เพิ่มห้องน้า
3. เพิ่มจุดบริการน้าดื่ม
4. ปรับปรุงขั้นตอนการบริการ ไม่ให้ช้า
5. เพิ่มที่นั่งรอ
3. ประเมินผลสัมฤทธิข์ องภารกิจของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลการประเมินผลสัมฤทธิข์ องการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาล ตามความพึงพอใจของประชาชน
พบว่าทุกยุทธศาสตร์ประชาชนมีความพึง
พอใจเกินกึ่งหนึ่ง คือเกิน 2.50
จากคะแนนเต็ม 5.00 ถือได้วา่ บรรลุผล
สัมฤทธิ์ ระดับความพึงพอใจ พบว่า อยู่ใน
ระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.365 โดยสามารถเรียงลาดับความพึง
พอใจ 3 อันดับแรก ได้ดังนี้
ความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก
(เรียงจากมากไปหาน้อย)
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โครงการดาเนินการตาม
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์ หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิม่ ให้
งบประมาณที่ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพือ่ อธิบาย
ใช้ดาเนินการ ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้
ดาเนินการ

อันดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านที่ 1 พัฒนา
การศึกษา ศาสนา ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณา
การสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง คือมีค่าเฉลี่ย 3.477
อันดับที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านที่ 4 ปรับปรุง
และพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
เทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหาร
จัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบ
บูรณาการรองรับควาเปลี่ยนแปลงสู่
เทศบาลอัจฉริยะ
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง คือมีค่าเฉลี่ย 3.346
อันดับที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านที่ 2 ร่วมกัน
จัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้าท่วม สู่เมือง
น่าอยู่อย่างยั่งยืน ประชาชนมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ย
3.337
- สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิข์ องการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง
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ลาดับ

โครงการดาเนินการตาม
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์ หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิม่ ให้
งบประมาณที่ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพือ่ อธิบาย
ใช้ดาเนินการ ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้
ดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณา
การสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
มีทั้งหมด 35 โครงการ
เทศบาลสามารถดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวน 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.43
จานวนโครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
จานวน 0 โครงการ จานวนโครงการที่ไม่
ดาเนินการ จานวน 3 โครงการ แสดงถึง
การทางานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนการ
ดาเนินงานตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.476
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้าท่วม
สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
มีทั้งหมด 30 โครงการ เทศบาลสามารถ
ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 22 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 73.33 จานวนโครงการที่
อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 3 โครงการ
จานวนโครงการที่ไม่ดาเนินการ จานวน 5
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โครงการดาเนินการตาม
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์ หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิม่ ให้
งบประมาณที่ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพือ่ อธิบาย
ใช้ดาเนินการ ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้
ดาเนินการ

โครงการ แสดงถึงการทางานส่วนใหญ่
เป็นไปตามแผนการดาเนินงานตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้ ประชาชนมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.337
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่
คุณภาพชีวติ ที่ดีกว่า
มีทั้งหมด 29 โครงการ เทศบาลสามารถ
ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 20 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 68.97 จานวนโครงการที่
อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 0 โครงการ
จานวนโครงการที่ไม่ดาเนินการ จานวน 9
โครงการ แสดงถึงการทางานส่วนใหญ่
เป็นไปตามแผนการดาเนินงานตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้ แต่มีข้อสังเกตว่า
จานวนโครงการที่ไม่ดาเนินการ มีถึง
จานวน 9 โครงการ
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.301
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การ
บริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคี มีส่วนร่วม
แบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่
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โครงการดาเนินการตาม
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์ หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิม่ ให้
งบประมาณที่ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพือ่ อธิบาย
ใช้ดาเนินการ ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้
ดาเนินการ

มีทั้งหมด 34 โครงการ เทศบาลสามารถ
ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 29 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 85.29 จานวนโครงการที่
อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 0 โครงการ
จานวนโครงการที่ไม่ดาเนินการ จานวน 5
โครงการ แสดงถึงการทางานเป็นไปตาม
แผนการดาเนินงานตามเป้าหมายที่กาหนด
ไว้ ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.346
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โครงการดาเนินการตาม
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

2 โครงการเทศบาลพบสภา
ชุมชนเมืองเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งานพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

50,000

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์ หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิม่ ให้
งบประมาณที่ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพือ่ อธิบาย
ใช้ดาเนินการ ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้
ดาเนินการ

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

-

-

36,000 - ดาเนินการจัดประชุมสภาชุมชนเมืองฯ
ณ ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล จานวน 4
ครั้ง
วัตถุประสงค์
- จัดประชุมคณะกรรมการองคืการ
บริหารชุมชนเมืองทุ่งสง
- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน
- เพื่อประชุมรับฟังสภาพปัญหา ความ
ต้องการของชุมชนและแนวทางการแก้ไข
ผลการดาเนินงาน
1. ดาเนินการจัดประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
ครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562
ชุมชนตลาดใน
ครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
ชุมชนตลาดใน
ครัง้ ที่ 3 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562
ชุมชนหลัง รพ.ทุ่งสง
ครัง้ ที่ 4 เมื่อ26 กรกฎาคม 2562 ชุมชน
ทุ่งสง - ห้วยยอด
2. ชุมชนต่างๆ ได้รับประโยชน์ร่วมกันใน
การแก้ไขปัญหาได้อย่างทั่วถึง
- ชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น

ดาเนินการแล้วเสร็จ
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โครงการดาเนินการตาม
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

หน่วยงานที่ดาเนินการ

3 โครงการจัดกิจกรรมเทศบาล งานพัฒนาชุมชน
พบประชาชนเพื่อบริการและ กองสวัสดิการสังคม
พัฒนา

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

40,000

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

-35,000

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

500

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์ หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิม่ ให้
งบประมาณที่ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพือ่ อธิบาย
ใช้ดาเนินการ ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้
ดาเนินการ

- วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้กับประชาชนและได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปญ
ั หาของชุมชน
2. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและประสาน
ความร่วมมือระหว่างชุมชนกับเทศบาล
3. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน
ผลการดาเนินงาน
ครัง้ ที่ 1 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562
-ความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการ อยู่
ในระดับมาก
-ความพึงพอใจด้านการจัดกิจกรรมและ
การให้บริการ อยู่ในระดับมาก
ความพึงพอใจโดยรวมในครั้งที่ 1 คิดเป็น
ร้อยละ 88.08 อยู่ในระดับมาก
ครัง้ ที่ 2 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562
-ความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการ อยู่
ในระดับมาก
-ความพึงพอใจด้านการจัดกิจกรรมและ
การให้บริการ อยู่ในระดับมาก
ความพึงพอใจโดยรวมในครั้งที่ 2 คิดเป็น
ร้อยละ 88.38 อยู่ในระดับมาก
ครั้งที่ 3 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562

ดาเนินการแล้วเสร็จ
โดยไม่ใช้งบประมาณ
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โครงการดาเนินการตาม
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์ หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิม่ ให้
งบประมาณที่ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพือ่ อธิบาย
ใช้ดาเนินการ ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้
ดาเนินการ

- ความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการ อยู่
ในระดับมาก
-ความพึงพอใจด้านการจัดกิจกรรมและ
การให้บริการ อยู่ในระดับมาก
ความพึงพอใจโดยรวมในครั้งที่ 3 คิดเป็น
ร้อยละ 88.98 อยู่ในระดับมาก
การดาเนินกิจกรรมสามารถให้บริการ
ด้านต่างๆ ให้แก่คนในชุมชนได้ ดังนี้
- การบริการด้านสุขภาพของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ความพึงพอใจด้านการจัดกิจกรรมและ
การให้บริการ อยู่ในระดับมาก
ความพึงพอใจโดยรวมในครั้งที่ 2 คิดเป็น
ร้อยละ 88.38 อยู่ในระดับมาก
ครัง้ ที่ 3 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562ความ
พึงพอใจด้านการบริหารจัดการ อยู่ใน
ระดับมาก
ความพึงพอใจด้านการจัดกิจกรรมและ
การให้บริการ อยู่ในระดับมาก
ความพึงพอใจโดยรวมในครั้งที่ 3 คิดเป็น
ร้อยละ 88.98 อยู่ในระดับมาก
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ลาดับ

โครงการดาเนินการตาม
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์ หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิม่ ให้
งบประมาณที่ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพือ่ อธิบาย
ใช้ดาเนินการ ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้
ดาเนินการ

การดาเนินกิจกรรม สามารถให้บริการ
ด้านต่างๆ ให้แก่คนในชุมชนได้ ดังนี้
การบริการด้านสุขภาพของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ประเมินกิจวัตรประจาวันคัดกรอง
โรคหัวใจ
- บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อ
,จักรยานยนต์ จาก วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคใต้ (เอส.เทค)
- บริการจัดผม ชาย-หญิง จาก โรงเรียน
เสริมสวยพิไลพร
- จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จาก กองคลัง
- บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
- กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
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ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการทีด่ ีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ
กลยุทธ์ที่ 5 เพิม่ ประสิทธิภาพและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลให้ครบถ้วน ทัว่ ถึง และเป็นธรรม
ลาดับ

1

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

โครงการจ้างเหมาเอกชน
บันทึกข้อมูล
โปรแกรมระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)

หน่วยงานที่ดาเนินการ

กองคลัง
ทม.ทุ่งสง

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

648,000

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

-

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอน
งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง งบประมาณ วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
ด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
โอนเพิ่มโอนลด ที่ใช้ดาเนินการ เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
คณะกรรมการประเมินผลและ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้

-

639,000 - ดาเนินการบันทึกข้อมูลโปรแกรม
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)
ดาเนินการเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - วันที่ 30
กันยายน 2562
วัตถุประสงค์
1. เพื่อนาข้อมูลในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-laas) ได้ถูกต้องเป็นปัจจุบนั
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนา
ข้อมูลมาใช้ด้านการวางแผนและบริหาร
งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
เทศบาลเมืองทุ่งสง มีฐานข้อมูลถูกต้อง
สามารถใช้งานบนระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

2

โครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อ
ปฏิบตั ิงาน
ในการจัดเก็บรายได้

งานผลประโยชน์
กองคลัง ทม.ทุ่งสง

552,000 -

3

โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยสถานที่
ราชการ สถานีขนส่งย่อย
เทศบาลเมืองทุ่งสง

กองคลัง

324,000

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

8,100

-

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอน
งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง งบประมาณ วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
ด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
โอนเพิ่มโอนลด ที่ใช้ดาเนินการ เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
คณะกรรมการประเมินผลและ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้

543,900

-

444,000 วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล้วเสร็จ
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษา
ผลการดาเนินงาน
- เทศบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น
- .เทศบาลลดภาระค่าใช้จ่ายด้าน
บริหารงานบุคคล
- เทศบาลสามารถจัดค่าจัดเก็บค่าเช่า
แผงขายของในตลาดสด ค่ารักษาความ
สะอาด และค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้
ครบถ้วน
- เทศบาลสามารถนาไปวางแผนพัฒนา
เพื่อบริหารท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
324,000 วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล้วเสร็จ
1. เพื่อจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยยสถานที่ราชการ สถานีขนส่ง
ย่อยเทศบาลเมืองทุ่งสง
ผลการดาเนินงาน
สถานีขนส่งย่อยเทศบาลเมืองทุ่งสง
รวมทั้งทรัพย์สินได้รับการดูแลเพื่อไม่ให้
เกิดเหตุ อีกทั้งประชาชนที่ใช้บริการ
ความปลอดภัยและความประทับใจ
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ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

4

โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
รักษาความสะอาดบริเวณ
สถานีขนส่งย่อยเทศบาลเมือง
ทุ่งสง

กองคลัง

216,000

-2,100

5

โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
บริการข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

กองคลัง

108,000

-10,000

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอน
งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง งบประมาณ วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
ด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
โอนเพิ่มโอนลด ที่ใช้ดาเนินการ เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
คณะกรรมการประเมินผลและ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้

213,900

98,000

194,060 วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล้วเสร็จ
1. เพื่อดูแลรักษาความสะอาดภายใน
และรอบๆบริเวณสถานีขนส่งย่อย
ผลการดาเนินงาน
สถานีขนส่งย่อย สะอาดถูกสุขลักษณะ
ผู้ใช้บริการได้รับความประทับใจในการ
ใช้บริการ
97,030 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บริการข้อมูลแผนที่และ
ทรัพย์สินแก่ประชาชน
2. เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างควมเข้าใจ
ด้านการบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลผลการ
ดาเนินงาน
สามารถให้บริการงานแผนที่ภาษีได้
อย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และ
ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

306

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

หน่วยงานที่ดาเนินการ

6

โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูลโปรแกรมแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
(LTAX 3000)

ฝ่ายแผนที่ภาษีฯกอง
คลัง

7

โครงการบริหารจัดการศูนย์
ปฏิบตั ิการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเภอทุ่งสง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562

อบต.นาหลวงเสน

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

108,000

20,000 -

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

-

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอน
งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง งบประมาณ วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
ด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
โอนเพิ่มโอนลด ที่ใช้ดาเนินการ เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
คณะกรรมการประเมินผลและ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้

-

-

108,000 วัตถุประสงค์
1. เพื่อบันทึกข้อมูลโปรแกรมแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX
3000)
2. เพื่อใช้ฐานข้อมูลโปรแกรมแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดเก็บภาษี
ผลการดาเนินงาน
สามารถบันทึกข้อมูลโปรแกรมแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(LTAX
3000) แล้วเสร็จและสามารถนาไปใช้
เป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษีต่อไป

ดาเนินการแล้วเสร็จ

20,000 วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล้วเสร็จ
1. เพื่อบริหารจัดการศูนย์ปฏิบตั ิการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ผลการดาเนินงาน
อุดหนุนเงินอบต.นาหลวงเสนเพื่อดาเนิน
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบตั ิการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอทุ่ง
สง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2562
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการทีด่ ีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลง
สู่เทศบาลอัจฉริยะ
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
ลาดับ

1

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

โครงการจัดงานวันเทศบาล

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

สานักปลัดฯ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

35,000

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

- 8,000

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

27,000

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
งบประมาณที่ วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
ใช้ดาเนินการ เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
คณะกรรมการประเมินผลและ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ
รายงานสภาเทศบาลฯได้

26,980 วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล้วเสร็จ
1. เพื่อให้พนักงานเทศบาล พนักงานครู
พนักงานจ้างทุกประเภท ได้ตระหนัก
ถึงความสาคัญของการปกครองรูปแบบ
เทศบาลตลอดจนให้บคุ ลากรต่างๆ ได้
มองเห็นความสาคัญของการบริการ
การอานวยความสะดวก สร้างความเป็น
ธรรม ความเสมอภาคให้กับประชาชน
ที่มาใช้บริการของเทศบาล
2. เพื่อทาให้บคุ ลากรของเทศบาล มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการทางาน
มีความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี
ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อการปฏิบตั ิ
ราชการให้มากยิ่งขึ้น
ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการกิจกรรม ในวันที่ 24 เมษายน
2562
ความพึงพอใจในการจัดทาโครงการฯ
คิดเป็นร้อยละ 86.40 อยู่ในระดับมาก
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ลาดับ

2

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

โครงการการดาเนินการเลือกตั้ง สานักปลัดฯ
สมาชิกสภาเทศบาลและ
ผู้บริหารเทศบาล

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

1,500,000

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

- 1,499,500

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพิ่มโอนลด

500

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ
งบประมาณที่ วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
ใช้ดาเนินการ เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
คณะกรรมการประเมินผลและ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ
รายงานสภาเทศบาลฯได้

- วัตถุประสงค์
ไม่ได้ดาเนินการ เนื่อจากไม่มี
1. เพื่อดาเนินการเลือกตั้งให้มสี มาชิกสภา การเลือกตั้งมีสมาชิกสภา
เทศบาลและผู้บริหารเทศบาล
เทศบาลและผู้บริหารเทศบาล
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตาม
ระบบประชาธิปไตย
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ผลการติดตามและประเมินผลแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2562
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการทีด่ ีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลง
สู่เทศบาลอัจฉริยะ
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
ลาดับ

3

โครงการดาเนินการตามแผน
หน่วยงานที่ดาเนินการ
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

โครงการประชุมประชาคม
เมืองทุ่งสง

กองวิชาการฯ
ฝ่ายแผนงานฯ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

200,000

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้

105,704 - ดาเนินการจัดประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง

ดาเนินการแล้วเสร็จ

15,577 1. ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 5
พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม
เทศบาลเมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
- โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง มี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชาคมเมืองทุ่งสง
คัดเลือกผู้แทนประชาคมเป็นคณะกรรมการ
จานวน 3 คณะ ดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมือง
ทุ่งสง จานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน
หกคน
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จานวน
สามคน
3. คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง
จานวน 2 คน
จากเป้าหมาย 452 คน คิดเป็น 29.20%
มากกว่า 20% แต่น้อยกว่า 60% เนื่องจาก
มีความจาเป็นเร่งด่วน

ดาเนินการแล้วเสร็จ

310

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
หน่วยงานที่ดาเนินการ
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

เพื่อดาเนินการคัดเลือกผู้แทนประชาคม
เป็นคณะกรรมการ จานวน 3 คณะ จึง
ดาเนินการประชุม
- ประชาคมเมืองทุ่งสง ได้มีมติ คัดเลือก
ผู้แทนประชาคมเป็นคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลเมืองทุ่งสง จานวน 6 คน
1. นายปรารถนา แสงมณี
2. นายสุจินต์ สมทรง
3 .นางวันเพ็ญ จันทร์ทพิ ย์
4. ร.ต.ท.ไวยวุฒิ จันทร์ส้ม
5. นางสาวขนิษฏา นาคฤทธิ์
6. นางปราณี พันธุเ์ ลิศ
- ประชาคมเมืองทุ่งสง ได้มีมติ ผู้ได้รับการ
คัดเลือกเป็นคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง เมือง
ทุ่งสง จานวน 3 คน
1. นางเสาวภา อินทรสุวรรณ
2. นางนพมาศ บุญแก้ว
3. นายจาเริญ ขุนเพ็ชร

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้
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ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
หน่วยงานที่ดาเนินการ
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

- ประชาคมเมืองทุ่งสง ได้มีมติ คัดเลือก
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จานวน 2
คน
1. นายไพวุฒิ ดวงทอง
2. นายเกียรติศักดิ์ เกษมสาราญ
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
- ภาพรวม ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.64 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยสามารถเรียงลาดับจาก
มากไปหาน้อยได้ดังนี้ 1. ภาพรวมความ
พึงพอใจของการบริหารจัดการและสถานที่
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.72 อยู่ในระดับมากที่สุด
2. ความคิดเห็นด้านเนื้อหาวิชาการของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.56
อยู่ในระดับมากที่สุด
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ในครัง้ นี้ คิดเป็นร้อยละ 92.76

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้

312

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
หน่วยงานที่ดาเนินการ
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

6,900 2. ครัง้ ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15
พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม
เทศบาลเมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
- โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง มี
จุดมุ่งหมายเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา
เทศบาล (พ.ศ.2561-2564) เทศบาล
เมืองทุ่งสง เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่
8/2562 จากประชาชนทุกภาคส่วน
รับทราบปัญหา ความต้องการ ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นนาไปสู่การตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและพัฒนา
ท้องถิ่นต่อไป
ผลการดาเนินการ
- มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม จานวน
127 คน จากเป้าหมาย 452 คน คิดเป็น
28.10% มากกว่า 20% แต่น้อยกว่า 60%
เนื่องจากมีความจาเป็นเร่งด่วนจึง
ดาเนินการประชุม
- ประชาคมเมืองทุ่งสง พิจารณาและให้
ความเห็นชอบต่อร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561 - 2564)เทศบาลเมืองทุ่งสง
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 8/2562
และเทศบาลนาโครงการมาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.I12ศ.

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้

ดาเนินการแล้วเสร็จ

313

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
หน่วยงานที่ดาเนินการ
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
- ภาพรวม ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.30 อยู่ใน
ระดับมาก โดยสามารถเรียงลาดับจากมาก
ไปหาน้อยได้ดังนี้
1. ภาพรวมความพึงพอใจของการบริหาร
จัดการและสถานที่ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.38
อยู่ในระดับมาก
2. ความคิดเห็นด้านเนื้อหาวิชาการ
ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ
4.22 อยู่ในระดับมาก
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ในครัง้ นี้ คิดเป็นร้อยละ 86.00

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้

314

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
หน่วยงานที่ดาเนินการ
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

16,227 3. ครัง้ ที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 11 มกราคม
2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
- โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง มี
จุดมุ่งหมายเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา
เทศบาล (พ.ศ.2561-2564) เทศบาล
เมืองทุ่งสง เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่
9/2562 จากประชาชนทุกภาคส่วน
รับทราบปัญหา ความต้องการ ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นนาไปสู่การตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและพัฒนา
ท้องถิ่นต่อไป
ผลการดาเนินการ
- มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม จานวน
159 คน จากเป้าหมาย 452 คน คิดเป็น
35.18% มากกว่า 20% แต่น้อยกว่า 60%
เนื่องจากมีความจาเป็นเร่งด่วนจึง
ดาเนินการประชุม
- ประชาคมเมืองทุ่งสง พิจารณาและให้
ความเห็นชอบต่อร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561 - 2564)เทศบาลเมืองทุ่งสง
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9/2562
และเทศบาลนาโครงการมาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้

ดาเนินการแล้วเสร็จ

315

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
หน่วยงานที่ดาเนินการ
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
- ภาพรวม ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.27 อยู่ใน
ระดับมาก โดยสามารถเรียงลาดับจากมาก
ไปหาน้อยได้ดังนี้
1. ภาพรวมความพึงพอใจของการบริหาร
จัดการและสถานที่ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.31
อยู่ในระดับมาก
2. ความคิดเห็นด้านเนื้อหาวิชาการของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.22
อยู่ในระดับมาก
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ในครัง้ นี้ คิดเป็นร้อยละ 85.33

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้

316

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
หน่วยงานที่ดาเนินการ
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

9,000 4. ครัง้ ที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม
2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
- โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง มี
จุดมุ่งหมายเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา
เทศบาล (พ.ศ.2561-2564) เทศบาล
เมืองทุ่งสง เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่
10/2562 จากประชาชนทุกภาคส่วน
รับทราบปัญหา ความต้องการ ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นนาไปสู่การตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและพัฒนา
ท้องถิ่นต่อไป
ผลการดาเนินการ
- มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม จานวน
140 คน จากเป้าหมาย 452 คน คิดเป็น
31.00% มากกว่า 20% แต่น้อยกว่า 60%
เนื่องจากมีความจาเป็นเร่งด่วนจึง
ดาเนินการประชุม
-ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
- ภาพรวม ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.39 อยู่ใน
ระดับมาก โดยสามารถเรียงลาดับจากมาก
ไปหาน้อยได้ดังนี้

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้

ดาเนินการแล้วเสร็จ
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ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
หน่วยงานที่ดาเนินการ
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

1. ภาพรวมความพึงพอใจของการบริหาร
จัดการและสถานที่ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.39
อยู่ในระดับมาก
2. ความคิดเห็นด้านเนื้อหาวิชาการของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.38
อยู่ในระดับมาก
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ในครัง้ นี้ คิดเป็นร้อยละ 87.68
45,250 5. ครัง้ ที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน
2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 แก่
ประชาคมเมืองทุ่งสง โดยอาจารย์เจษฎา
สมาธิ เป็นวิทยากรในครั้งนี้
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมืองทุ่งสง
ให้สอดคล้องกับแผนฯ จังหวัด กลุ่มจังหวัด
และจัดลาดับโครงการความสาคัญของ
โครงการ จากประชาชนทุกภาคส่วน
รับทราบปัญหาความต้องการ และนาไปสู่

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้

ดาเนินการแล้วเสร็จ

318

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
หน่วยงานที่ดาเนินการ
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

ของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
โดยมีเป้าหมาย จัดประชุมประชาคม
เมืองทุ่งสง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม จาก
ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม จานวน
506 คน
ผลการดาเนินการ
ตามที่กองวิชาการและแผนงาน ได้ดาเนิน
โครงการจัดประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง
ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน
2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง
อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สรุปผลการดาเนินโครงการ ดังนี้
ยอดคงเหลือ 107,046 บาท (หนึ่งแสน
เจ็ดพันสี่สิบหกบาทถ้วน)
2. ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม จานวน 187
คน จากเป้าหมาย 506 คน คิดเป็น
36.96% มากกว่า 20% แต่น้อยกว่า 60%
เนื่องจากมีความจาเป็นเร่งด่วนจึง
ดาเนินการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง
เพื่อทบทวนและจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565) และเทศบาลนา
โครงการมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565)

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้

319

ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
หน่วยงานที่ดาเนินการ
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

12,750 6. ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน

2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองทุ่งสง เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2562 จากประชาชน
ทุกภาคส่วน รับทราบปัญหา ความต้องการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนาไปสู่การตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่น
ต่อไป
โดยมีเป้าหมาย จัดประชุมประชาคมเมืองทุ่ง
สง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม จากภาครัฐ
เอกชนและประชาสังคม จานวน 506 คน
ผลการดาเนินการ
ตามที่กองวิชาการและแผนงาน ได้ดาเนิน
โครงการจัดประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่
6/2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ
ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง อาเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช สรุปผลการดาเนิน
โครงการ ดังนี้
1. ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม จานวน 132 คน
จากเป้าหมาย 506 คน คิดเป็น 26.09%
มากกว่า 20% แต่นอ้ ยกว่า 60% เนื่องจากมี
ความจาเป็นเร่งด่วนจึงดาเนินการประชุม
ประชาคมเมืองทุ่งสง เพื่อพิจารณาร่าง

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้

ดาเนินการแล้วเสร็จ
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ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
หน่วยงานที่ดาเนินการ
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

และเทศบาลนาโครงการมาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
เทศบาลเมืองทุ่งสง เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 1/2562 โดยมีโครงการที่บรรจุไว้
จานวน 11 โครงการ ครุภณ
ั ฑ์ 23 รายการ
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
จากการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นในภาพรวม
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.31 อยู่ในระดับมาก
โดยสามารถเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย
ได้ดังนี้
- ภาพรวมความพึงพอใจของการบริหาร
จัดการและสถานที่ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.40
อยู่ในระดับมาก
- ความคิดเห็นด้านเนื้อหาวิชาการของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35
อยู่ในระดับมาก
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ในครัง้ นี้ คิดเป็นร้อยละ 87.60 อยู่ใน
ระดับมาก

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้
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ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
หน่วยงานที่ดาเนินการ
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

4

โครงการประชุมประชาคม งานพัฒนาชุมชน
ชุมชน
กองสวัสดิการสังคม

150,000

-90,000

60,000

5

โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. งานพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม

5,000

-

-

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

34,825 วัตถุประสงค์
- เพื่อจัดประชุมประชาคมชุมชนรับฟัง
ปัญหาความต้องการ
- เพื่อนาข้อมูลมาจัดทาแผนชุมชน

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้

ดาเนินการแล้วเสร็จ

- วัตถุประสงค์
ดาเนินการแล้วเสร็จ
- เพื่อจัดเก็บ จปฐ บันทึกข้อมูลพื้นฐาน
*ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินการ
- เพื่อบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนและนาไปใช้
ประโยชน์สาหรับการวางแผน
ผลการดาเนินงาน
- มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นปัจจุบนั ในแต่ละ
ชุมชน จานวน 4,777 ครัวเรือน
- มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ใน
การนาไปใช้ประโยชน์
- หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน
ประชาชน มีข้อมูลในการวางแผนแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ดียิ่งขึ้น
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ลาดับ

6

โครงการดาเนินการตามแผน
หน่วยงานที่ดาเนินการ
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

โครงการเยาวชนดีเก่ง
กองสวัสดิการฯ
ชุมชนเข้มแข็ง สังคมยั่งยืน

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

-

+35,000

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

35,000

งบประมาณที่
ใช้ดาเนินการ

ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือระบุ
ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

35,000 ดาเนินการจัดโครงการฯ ดังนี้
-ช่วงที1่ ตั้งแต่3 พ.ย. 2561 -2ก.พ.2562
-ช่วงที2่ ตั้งแต่1 มิ.ย.2562 – 7 ก.ย.2562
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพทางวิชา
การโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ รวมถึงมีวฒ
ุ ิ
ภาวะทางอารมณ์ที่ดี มีความเป็นผู้นาพร้อม
เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน
2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นโดยอาศัย
พลังการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ผลการดาเนินงาน
ชุมชนเขาปรีดีมีกลุ่มเยาวชนแกนนาที่มี
ศักยภาพ มีความสามารถด้านวิชาการ สอด
รับกับความต้องการการพัฒนาท้องถิ่นใน
อนาคต

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯได้

ดาเนินการแล้วเสร็จ
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ผลการติดตามและประเมินผลดาเนินงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2562
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมการเรียนรู้และภูมิปัญญา เพือ่ การอยู่ดี มีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองคืกรภายใต้ระบบธรรมภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการทีด่ ีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ
กลยุทธ์ที่ 7 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานทีป่ ฏิบัติงาน
ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

หน่วยงานที่ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ
งบประมาณที่ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ใช้ดาเนินการ ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล
ดาเนินการ
ฯได้

1 โครงการจ้างเหมาบริการ
ยามรักษาการณ์

กองช่างสุขาภิบาล

777,600

-

-

777,600 - มียามรักษาการณ์ ดูแลในพื้นที่สถานที่
ราชการอย่างเพียงพอและมีการดูแลรักษา
ทรัพย์สินของทางราชการในพื้นที่ปฏิบตั ิงาน
ตลอด 24 ชั่วโมง

ดาเนินการแล้วเสร็จ

2 โครงการจ้างเหมาบริการ
เอกชน (รายบุคคล)ยาม
รักษาการณ์

งานสวัตวแพทย์
กองสาธารรสุขฯ

194,060

-

-

194,060 ดาเนินกิจกรรมงานสัตวแพทย์
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เป็นการดูแลความเรียบร้อย
รักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ
2. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกัน การสูญหาย
ของทรัพย์สินทางราชการ อาคารถานที่
เครื่องมือ เครื่องจักรกลและอื่นๆ
3. เพื่อให้ผู้ดูแลรับผิดชอบต่อทรัพย์สิน
ของราชการ ตลอด 24 ชั่วโมง
ผลการดาเนินกิจกรรม
1. มียามรักษาการณ์ในพื้นที่โรงฆ่าสัตว์
ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อดูแลความปลอดภัย
2. มีการป้องกันการสูญหายทรัพย์สิน
ของราชการ ไม่มีเหตุการณ์ทรัพย์สินสูญหาย

ดาเนินการแล้วเสร็จ
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ลาดับ

โครงการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2562

หน่วยงานที่ดาเนินการ

3 โครงการการดาเนินงาน กองช่าง
เพิ่มประสิทธิภาพงานกอง
ช่าง

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

2,840,400

งบ
โอนเพิ่ม
โอนลด

+ 600,000

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพิ่ม
โอนลด

3,440,400

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม
ผลสาเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ
งบประมาณที่ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ใช้ดาเนินการ ดาเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล
ดาเนินการ
ฯได้

3. มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยใน
สถานที่ราชการ ไม่มีเหตุการณ์ทรัพย์สินสูญ
3,355,440 หาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อดาเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพงานกอง
ช่าง

ดาเนินการแล้วเสร็จ
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5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี 2562
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตารางที่ 1 ตารางแสดงการนาโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองทุง่ สง ไปดาเนินการจริง ในปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา
แบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่
เหนือกว่า
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง
พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม
ป้องกันน้้าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมสู่คุณภาพชีวิตทีด่ ีกว่า
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กร
ชุมชนสู่การบริหารจัดการทีด่ ีโดยทุกภาคี
มีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความ
เปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ

จานวน/โครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองทุ่งสง

สัดส่วนของโครงการตาม
จานวนโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
(พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองทุ่งสง
เทศบาลเมืองทุ่งสง
ที่นามาทาแผนดาเนินงานและ
ที่นามาทาแผนดาเนินงาน
แผนดาเนินงานเพิม่ เติม
และแผนดาเนินงานเพิม่ เติม
คิดเป็นร้อยละ

จานวน/โครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองทุ่งสง
ที่ดาเนินการเสร็จ

สัดส่วนของโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองทุ่งสง
ที่ดาเนินการเสร็จ
คิดเป็นร้อยละ

123

72

58.54

71

57.73

140

39

27.86

33

23.58

69

26

37.69

21

30.44

73

33

45.21

30

41.10
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รวม
155
405
170
41.98
38.28
จากตารางที่ 1 อภิปรายผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองทุ่งสง ไปด้าเนินการจริง
โครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองทุ่งสง ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 มีจ้านวนรวมทั้งสิน้ 405 โครงการ เทศบาลได้ด้าเนินการน้า
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองทุ่งสง มาจัดท้าแผนด้าเนินงานและแผนด้าเนินงานเพิ่มเติมประจ้าปี 2562 จ้านวน 170 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 41.98
และสามารถด้าเนินการให้แล้วเสร็จ ทันภายในปีงบประมาณ 2562 มีจ้านวนรวมทั้งสิน้ 155 โครงการ สัดส่วนของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิน่
(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองทุ่งสง ที่ด้าเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 38.28
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ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
1.แบบสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

แบบรายงาน
แบบประเมินผลแผนฯ
(Input)

แบบที่ 1
การประเมินการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

แบบประเมินผลแผนฯ
(Output)

แบบติดตามแผนฯ
(Process)

แบบที่ 2

แบบที่ 3/1

แบบติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบประเมินการ
ดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ 3/2
แบบประเมินความพอใจต่อผล
การดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม
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1.1 ความสาเร็จการพัฒนาท้องถิน่ ตามยุทธศาสตร์
สรุปผลการดาเนินงานโครงการตามแผนดาเนินงาน ประจาปี 2562 ครัง้ ที่ 1/2562
ยุทธศาสตร์

จานวนโครงการทีเ่ สร็จ

จานวนโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่าง
ดาเนินการ

จานวนโครงการทีย่ ังไม่ดาเนินการ

จานวนโครงการทัง้ หมดที่
รายงาน

จานวนโครงการทัง้ หมด
ตามแผนดาเนินงาน

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่
คุณภาพมาตรฐานทีเ่ หนือกว่า

71

98.61

0

0.00

1

1.39

72

100.00

72

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมืองพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน รักษาสิง่ แวดล้อม ป้องกันน้า้ ท่วม สูเ่ มือง
น่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน

31

79.48

4

10.26

4

10.26

39

100.00

39

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสูค่ ุณภาพชีวติ ทีด่ กี ว่า

21

80.77

0

0.00

5

19.23

26

100.00

26

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสูก่ ารบริหาร
จัดการทีด่ โี ดยทุกภาคีมสี ว่ นร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลีย่ นแปลงสูเ่ ทศบาลอัจฉริยะ

31

93.94

2

6.06

0

0.00

33

100.00

33

154

90.59

6

3.53

10

5.88

170

100.00

170

รวม

จากตารางที่ 2 อภิปรายผลได้ดงั นี้ จากการด้าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองทุง่ สง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งเทศบาลได้ตงั้ งบประมาณส้าหรับการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ยทุ ธศาสตร์การพัฒนา 4 ยุทธศาสตร์ รวมทัง้ สิ้น 170 โครงการ
- จ้านวนโครงการทีด่ ้าเนินการแล้วเสร็จ จ้านวน 154 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.59
- จ้านวนโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างด้าเนินการ จ้านวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.53
- จ้านวนโครงการทีย่ งั ไม่ด้าเนินการ 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.88 ปรากฎผลการด้าเนินงาน ดังนี้
จ้านวนโครงการทัง้ หมดทีร่ ายงาน 170 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 มี จ้านวนโครงการตามแผนด้าเนินงาน ประจ้าปี 2562 ทัง้ หมด 72 โครงการ และในแผนด้าเนินงาน ประจ้าปี พ.ศ. 2562 (เพิม่ เติมฉบับที่ 1) จ้านวน 2 โครงการ และแผนด้าเนินงาน ประจ้าปี พ.ศ. 2562 (เพิม่ เติมฉบับที่ 2) 1 โครงการ รวม 72 โครงการเทศบาลเทศบาลสามารถด้าเนินการ
แล้วเสร็จ จ้านวน 71 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 98.61 จ้านวนโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างด้าเนินการ 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 โครงการทีย่ งั ไม่ด้าเนินการ จ้านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.39
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 มี จ้านวนโครงการตามแผนด้าเนินงาน ประจ้าปี 2562 ทัง้ หมด 28 โครงการ และในแผนด้าเนินงาน ประจ้าปี พ.ศ. 2562 (เพิม่ เติมฉบับที่ 1) 11 โครงการ รวม 39 โครงการเทศบาลสามารถด้าเนินการ แล้วเสร็จ จ้านวน 31 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 79.84 จ้านวนโครงการ
ทีอ่ ยูร่ ะหว่างด้าเนินการ จ้านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.26 โครงการทีย่ งั ไม่ด้าเนินการ จ้านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.26
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีจ้านวนโครงการตามแผนด้าเนินงาน ประจ้าปี 2562 ทัง้ หมด 26 โครงการ เทศบาลสามารถด้าเนินการแล้วเสร็จ จ้านวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.77 จ้านวนโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างด้าเนินการ จ้านวน 0 โครงการ จ้านวนโครงการทีย่ งั ไม่ด้าเนินการ จ้านวน 5 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 19.23
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีจ้านวนโครงการตามแผนด้าเนินงาน ประจ้าปี 2562 ทัง้ หมด 33 โครงการ เทศบาลสามารถด้าเนินการแล้วเสร็จ จ้านวน 31 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.94 โครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างด้าเนินงาน จ้านวน 2 คิดเป็นร้อยละ 6.06 โครงการ โครงการทีย่ งั ไม่ด้าเนินการ จ้านวน 0
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0
จากผลการดาเนินงาน ประจาปี 2562 เทศบาลเมืองทุง่ สงสามารถดาเนินงานสาเร็จได้ตามแผนดาเนินงานแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 90.94 อยูร่ ะหว่างดาเนินการ ร้อยละ 3.53 และยังไม่ได้ดาเนินการร้อยละ 5.88
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2. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
2.1 ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้จัดบริการสาธารณะเพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนไม่ว่ าจะเป็ น ด้านโครงสร้ างพื้นฐาน การศึกษา เศรษฐกิจและสั งคมท้องถิ่น ทั้งนี้มุ่งหวังให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในส่วนของการดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นการแปลง แผนไปสู่การปฏิบัติ ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม (Output) ได้ก่อให้เกิดผลกระทบ
(Impact) ทั้ง 3 ระดับ คือ ระยะสั้น สามารถเห็นผลสาเร็จได้ทันทีเมื่อดาเนินโครงการ/กิจกรรม แล้วเสร็จ
ระยะกลางและยาว ต้องใช้เวลาใน การพัฒนาและดาเนินการ โดยในอนาคตเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ วางแผน
ดาเนินการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ สามารถสรุปได้ ดังนี้
ด้าน
1.ด้ า น ก า ร พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า
ส่งเสริ มการกีฬา ศิลปวัฒนธรรม
จารี ต ประเพณี และภู มิ ปั ญ ญา
ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ สร้ า งทุ่ ง สงเป็ น
“เมืองแห่งการเรียนรู้

แนวทางการพัฒนาในอนาคต
-ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
2 (พ.ศ.2552-2561) เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
และไร้พรมแดน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ได้รับการ
พัฒนาทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เกิดความใฝุรู้ รักการอ่าน ใฝุ
ดีและมีคุณธรรม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะและสร้างวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย
-ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเชียน โดยพัฒนา
ผู้เรี ยนให้มีทักษะด้านภาษาทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ รวม
ตลอดถึงการส่งเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และการกีฬา
-เพิ่ ม ศั ก ยภาพการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาตั้ ง แต่ ร ะดั บ อนุ บ าลจนถึ ง มั ธ ยมศึ ก ษา
พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก รีสอร์ทอนุบาลให้ได้มาตรฐาน สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
มีส่วนร่วม โดยมุ่งเน้นโรงเรียนเป็นฐาน(SBMLD) กระจายอานาจด้านงบประมาณ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
การจัดหาทุนการศึกษา และส่งเสริมการดารงชีวิตของเด็กและเยาวชน ประชาชน
ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง ให้เป็นผู้ที่สามารถแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
-พัฒ นาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ทั้งในระบบการศึกษา นอกระบบ
การศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย พัฒนาอาคารเก่า รสพ. ของการรถไฟเป็น
ชุมทางประวัติศาสตร์เมืองทุ่งสง(พิพิธภัณฑ์เมืองทุ่งสง) พัฒนาสวนสาธารณะถ้า
ตลอด และสวนพฤกษาสิรินธรเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติศึกษา และการท่องเที่ยว
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ด้าน

ด้าน
2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนาในอนาคต
เชิงนิเวศ สร้างยิมเนเซียมรองรับการพัฒนานักเรียนโรงเรียนกีฬาสู่มืออาชีพ
-ส่งเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย
เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พัฒนาพฤติกรรมเด็กและเยาวชนให้มีความเลื่อมใส
ศรัทธา ทะนุบารุงศาสนา ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ห่างไกลจาก
ยาเสพติด เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ และเพิ่มพูนความสัมพันธ์กับชุมชน
-ส่งเสริมการกีฬาสู่นักกีฬาอาชีพที่หลากหลายประเภทกีฬา และส่งเสริมให้เด็ก
หนึ่งคนเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพหรือเพื่ออาชีพอย่างน้อยหนึ่งประเภทกีฬา
-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”
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
-ส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาให้เมืองทุ่งสง เป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า
ระบบรางของภาคใต้ เพื่ อพั ฒ นารายได้ ของเทศบาลและรองรั บการเชื่อ มโยง
โครงการพั ฒ นาของรั ฐ บาล, โครงการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สามฝุ า ยอิ น โดนี เ ซี ย –
มาเลเซีย–ไทย ( IMT GT ) และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
-ส่ งเสริ มและพัฒ นาให้ เมืองทุ่งสงเป็นศูนย์กลางการจาหน่ายสิ นค้าทั่ว ไป และ
ผลิตภัณฑ์ สินค้า OTOP ที่มีคุณภาพมาตรฐานจากชุมชนต่าง ๆ
-พัฒนาปรับปรุงตลาดสดชั้น ๒ ให้เป็นศูนย์เสื้อผ้าที่มีคุณภาพ
-ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
-ส่ งเสริ มให้ ภ าครัฐ เอกชน จัด กิจกรรมส่ งเสริ มการท่องเที่ยวและกิจกรรมอื่ น
เพื่อส่งเสริมการตลาด และสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น
-ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรชุมชน ให้นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน
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3. ด้ า นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต -ส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติแก่เทศบาล
ให้อยู่ดีมีสุข อยู่เย็นเป็นสุข อย่าง โรงเรียนและชุมชน
ยั่งยืน
-พัฒนาคุณภาพการบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสาธารณสุข ร่วมกับ
ส านั กงานหลั กประกันสุ ข ภาพแห่ งชาติ (สปสช.) ให้ บ ริการเชิงรุ กร่ว มกับกลุ่ ม
ชมรมด้านส่งเสริมสุขภาพ ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐาน รวดเร็ว
เป็ น ธรรม และทั่ว ถึ ง ให้ บริการตรวจรั กษาพยาบาลโดยแพทย์ มีการจัดท า
ระเบียนผู้ปุวยเพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง จัดหาเวชภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้
ทางการแพทย์ที่ทันสมัย
-ส่ งเสริ มสุ ขภาพดี วิถีไทย ได้แก่การให้ การสนับสนุ นการแพทย์แผนไทย และ
การแพทย์ทางเลือก
-พัฒนาคุณภาพสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ลดปั จจัยเสี่ยง และสร้างเสริมสุขภาพแก่
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัวส่งเสริมสนับสนุนการออกกาลังกายทุกรูปแบบ ให้ทุกชุมชนมีลานกีฬา
เพื่อส่งเสริมและดูแลสุขภาพของตนเอง
-ส่งเสริมกลุ่มผู้สูงอายุ ปราชญ์ชาวบ้าน ในการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองทุ่งสง
-ส่งเสริมสนับสนุนการออกกาลังกายทุกรูปแบบ ร่วมกับกลุ่ม ชมรมด้านสุขภาพให้
ทุกชุมชนมีลานกีฬา เพื่อส่งเสริมและดูแลสุขภาพของตนเอง
-ส่งเสริมและให้ความสาคัญต่อกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความอบอุ่น
มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันทั้งในระดับครัวเรือน และชุมชน
-ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถขององค์การบริหารชุมชนเมือง ให้
มีการบริหารจัดการที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง และสามารถจัดทาผั งและแผนชุมชนได้
อย่างมีคุณภาพ เป็นเครื่องมือนามาใช้ในการพัฒนาชุ มชน และได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากทางเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ
-“ทุ่งสงเมืองสะอาด” พัฒนาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาความ
สะอาด ของถนน ทางเท้า รางรถไฟ พื้นที่สาธารณะต่าง ๆ ของเมือง และส่งเสริม
ให้มีการพัฒนาดูแลรักษาความสะอาดของพื้ นที่อื่นของเมืองให้ครอบคลุมทั้งใน
ระดับครัวเรือน ชุมชน และหน่วยงาน โดยชุมชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม จัดตั้ง
ชมรมรีไซเคิล
-ขยายระบบบาบัดน้าเสียให้ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาล
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-พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง สวนสาธารณะถ้ าตลอด สวนสาธารณะเฉลิ ม พระเกี ย รติ
๖ รอบพระชนมพรรษา สวนพฤกษาสิรินธร เกาะกลางถนนและสวนหย่อมทั่วทั้ง
เมือง
-พัฒนาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
โดยติดตั้งระบบทีวีวงจรปิดครอบคลุมพื้นที่ทั้งเมือง เชื่อมโยงสัญญาณกับบุคคล
หรือหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลไฟฟูาและแสงสว่างตามถนน ตรอก ซอยและที่
สาธารณะ สนับสนุนให้ความร่วมมือกับสถานีตารวจจัดให้มียามชุมชน ออกตรวจ
พื้นที่จุดเสี่ยง สร้างความมั่นใจและดูแลความปลอดภัยให้คนในชุมชน ลดการเกิด
อาชญากรรมและแหล่งมั่วสุม
-พัฒ นาการบริห ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่ งแวดล้ อม จัดการ
สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศให้ส มดุล ดูแลบารุงรักษาปุาไม้ ต้นน้า แม่น้าล า
คลอง พื้นที่ชุ่มน้า และระบบโครงข่ายน้า ประสานงานอย่างบูรณาการในการ
บริหารจัดการโครงข่ายน้าระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมทุกพื้นที่
และทุกประเด็นการพัฒนา ควบคู่กับการวิจัยและนาผลการวิจัยและนวัตกรรม มา
ปรับใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า และปลายน้าเพื่อปูองกัน
และจัดการภัยพิบัติ น้าท่วม น้าแล้ง และน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค
-เตรี ย มความพร้ อ มรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ มุ่ ง สู่ เ มื อ งทุ่ ง สง
“เมืองคาร์บอนต่่า”
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4. ด้ า นการพั ฒ นาระบบการ -พัฒนารายได้โดยกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาเมืองทุ่งสง
บริหารจัดการ
-ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการทางาน
-พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
-พัฒนาปรับปรุงคุณภาพระบบสื่อสาร และเพิ่มช่องทางการสื่อสาร ให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย รวดเร็ว และทั่วถึง เช่น จัดให้มีอินเตอร์เน็ตไร้สายทั่ว
เมือง ระบบส่งข่าวโดย SMS วิทยุชุมชน เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค และสายด่วนนายกฯ
-พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริ การ มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย
ให้มีมาตรฐานการบริการ บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม มีสิทธิเท่าเทียมกัน
ประชาชนได้รับด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีความพึงพอใจสูงสุด เตรียมการรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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-ปรับปรุงระบบการบริหารงานเทศบาลโดยนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหม่เป็นแนวทางดาเนินงานสู่การปฏิบัติในเทศบาล เช่น ปรับปรุงโครงสร้างการ
บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลโดยพั ฒ นาสมรรถนะ และพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร สร้างทัศนคติเชิงบวก และจิตสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรมอย่างสร้างสรรค์ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริห าร
จัดการ สร้างระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมา
ใช้บริหารงานเทศบาลและบริหารการพัฒนาเมืองทุ่งสง จัดทาตัวชี้วัดใช้วัดผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ทั้งในระดับบุคคลและองค์กรให้เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์
สูงสุด
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5. ด้ า นการวางผั ง เมื อ งและผั ง -ส่งแสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
ชุมชน พัฒนาโครงสร้ า งพื้น ฐาน - ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ประชาชน
- ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
- ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและปูองกันภัยพิบัติ

2.2 ข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเทศบาลเมื อ งทุ่ ง สงได้ เ สนอแนะการจั ด ท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองทุ่งสง ไว้ดังนี้
1. บทน าในแผนด าเนิ นงาน ประจ าปี พ.ศ.2563 ซึ่ ง ที่ ม าของแผนด าเนิ น งาน ต้ อ งสรุ ป สถานการณ์
การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสงด้วย
2. ให้ปรับคุณภาพและพันธกิจของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองทุ่งสง
3. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ในปี 2563 บรรจุไว้กี่โครงการ งบประมาณ
เท่าไรและสามารถนาโครงการมาตั้งงบได้เท่าไร ในปีงบประมาณ 2563 และแต่ละโครงการนามาปฏิบัติได้
เท่าไรในแผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563

