
ล าดับ
โครงการด าเนินการตามแผน
ด าเนิงาน ประจ าปี  2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง
โอนเพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

1 โครงการจ้างเหมา
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
ของกองวิชาการและ
แผนงาน

กองวชิาการฯ
ฝ่ายแผนงานฯ
(งบเทศบาล)

180,000     ( - ) 79,670           100,330 99,000                  - ด าเนินการจ้างเหมาเอกชน/บคุคล  
จ านวน  1  คน ซ่ึงความรู้ด้านรัฐศาสตร์ 
หรือ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ หรือด้านการ
จัดการ หรือด้านบญัชีหรือ ด้านการบริหาร 
หรือด้านอื่นเทยีบเทา่  เพื่อรวบรวม/ 
วเิคราะห/์ประมวลผล/สังเคราะหข์้อมูล
และจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศของกอง
วชิาการและแผนงาน

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

ผลสัมฤทธิต์ามหลักธรรมภบิาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี
1.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบรหิารทั่วไป

ผลการตดิตามและประเมนิผลด าเนินงาน เทศบาลเมอืงทุง่สง  ประจ าปี 2562
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ปรับปรุงและพฒันาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทกุภาคีมีส่วนร่วมแบบบรูณาการรองรับความ
เปล่ียแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ 
กลยุทธ์ที่ 2  พฒันาศักยภาพบคุลากรใหม้ีความรู้และทกัษะในการท างานเฉพาะด้านและท างานเปน็ทมีที่มีประสิทธภิาพและยกระดับคุภาพการบริหารจัดการแบบมุ่ง
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วัตถุประสงค์
   1. เพื่อใหก้องวชิาการและแผนงาน 
เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถบนัทกึข้อมูล
ฐานข้อมูลสารสนเทศขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นและใช้ประกอบการจัดท า
แผนพฒันาเมืองทุ่งสง
ผลการด าเนินการ
เดือนที่ 1    (พฤศจิกายน 2561)            
1.1. บนัทกึโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/
แนวทางตามแผนปฏบิติัการปอ้งกันการ
ทจุริต 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาล
เมืองทุ่งสง ลงในระบบ  E – PlanNACC  
ทางเวบ็ไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. 
www.nacc.go.th พร้อมทั้งรายงานผล
   1.2. บนัทกึข้อมูลแผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.
2561-2564)  ฉบบัเพิ่มเติม  ในระบบ
สารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (E-Plan) และระบบ
สารสนเทศอื่น ๆ ที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิ่นก าหนดใหด้ าเนินการ 
พร้อมทั้งรายงานผล
เดือนที่ 2 (ธนัวาคม 2561 )             
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รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 2.1  ศึกษาวเิคราะหเ์อกสาร/รวบรวม
ข้อมูล/วเิคราะหเ์ชิงประเมินผลการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนจาก
แผนชุมชน  เปรียบเทยีบกับแผนพฒันาส่ีป ี
(พ.ศ.2561-2564) และ ฉบบัเพิ่มเติม เทศ
บญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ีพ.ศ.
2562 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาลพร้อม
เสนอแนวทางการพฒันางานแก่เทศบาล

2  โครงการอบรมเชิง
ปฏบิติัการพฒันา
ศักยภาพบคุลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธผิลในการ
ปฏบิติังานแก่บคุลากร
เทศบาลเมืองทุ่งสง

ฝ่ายอ านวยการ 
งานการเจ้าหน้าที่

346,000     318394.44 ด าเนินการ โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ
พฒันาศักยภาพบคุลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธผิลในการปฏบิติังานแก่บคุลากร
เทศบาลเมืองทุ่งสง ในวนัที่ 10 -11 
พฤศจิกายน 2561 ณ ระเบยีงทราย
รีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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วตัถุประสงค์
  - เพื่อพฒันาบคุลากรในองค์กรใหไ้ด้รับ
ความรู้ ความคิด ท าใหเ้ปน็คนทนัสมัย และ
เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีและ
ความผูกพนัของบคุลากรในองค์กรใหดี้ยิ่งขึ้น
ผลการด าเนิงาน
 - เชิงปริมาณ มีผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 
180 คน 
 - เชิงคุรภาพ ผู้เข้ารับการอบรมน าความรู้ที่
ได้รับไปพฒันาตนเอง 
 - เชิงความพงึพอใจ ผู้เข้ารับอบรมมีความ
พงึพอใจ ระดับมาก
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รายงานสภาเทศบาล ฯได้

3 โครงการอบรมเชิง
ปฏบิติัการ การพฒันา
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)

ฝ่ายอ านวยการ 
งานการเจ้าหน้าที่

43,800        -  - 42443.45 ด าเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ 
การพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
 (PMQA)          ในวนัที่ 30 -31 มกราคม 
2562 ณ หอ้งประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง 
วัตถุประสงค์
เพื่อใหผู้้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏบิติัการ ได้
จัดเตรียมเอกสารและหลักฐานต่างๆที่
เกี่ยวข้องในการขอรับการตรวจรับรอง
เกณฑ์คุรภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐานได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง
ผลการด าเนินงาน
 - เชิงปริมาณ มีผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 80
 คน
 - เชิงคุณภาพ
 หน่วยงานต่างๆสามารถจัดเตรียมเอกสาร
และหลักฐานในการขอรับการตรวจรับรองฯ
ได้อย่างถูกต้อง 
 - เชิงความพงึพอใจ
 ผู้เข้ารับกสนอบรมมีความพงึพอใจ ระดับ
มาก

ด าเนินการแล้วเสร็จ
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รายงานสภาเทศบาล ฯได้

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

ฝ่ายบริการฯ
กองวชิาการฯ

๑๐๘,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ จ้างเหมาเอกชน(บคุคล)  จ านวน   1 คน  
จัดเก็บข้อมูลภาคสนามโครงการ/กิจกรรม
ส าคัญของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี
งบประมาณ 2562 จ านวน 11 เดือน/งวด  
ต้ังแต่เดือน พ.ย.2561 ถึง ก.ย.2562 อย่าง
น้อยเดือนละ 5 โครงการ/กิจกรรม รวม
ทั้งส้ิน 55 โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนิงาน
- ก าหนดขอบเขตและราคากลางจ้างที่
ปรึกษา
 (ต.ค.61)
- ประชุมคณะกรรมการ ฯ ก าหนดขอบเขต
 ฯ   (ต.ค.61)
- จ้างเหมาเอกชน จ านวน 1 คน  ตาม
สัญญาจ้างเลขที่ 310/2562  ลงวนัที่  1  
พฤศจิกายน  2561

อยู่ระหวา่งการด าเนินการ
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จัดเก็บข้อมูลภาคสนามโครงการ/กิจกรรม
ส าคัญของเทศบาลเมือง   ทุ่งสง ประจ าปี
งบประมาณ 2562 จ านวน 11 เดือน/งวด  
ขณะนี้ได้ด าเนินการในช่วงเดือน พ.ย.2561 
ถึงเดือน ม.ีค.62 จ านวน  5 เดือน ๆ ละ 5 
โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งส้ิน 25 
โครงการ/กิจกรรม



ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม
แผนด าเนิงาน ประจ าป ี 

2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เปา้หมายที่วางไว้หรือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้

 หรือระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ
เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่
คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

1 โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานของ
ผู้น าชุมชนและสมาชิก
สภาองค์กรชุมชนที่
เกี่ยวข้อง

งานพัฒนาชุมชน 
กองสวสัดิการสังคม

1,000,000 โอนเพิม่ 
25,000

1,025,000 1,020,110 ด าเนินการ
 - ฝึกอบรม วนัที ่15 กุมภาพันธ ์2562
 - ทัศนศึกษาดูงาน ระหวา่งวนัที ่ 17 กุมภาพันธ ์
2562 -  22 กุมภาพันธ ์ 2562 ณ จังหวดัสุราษฎร์
ธานี , ชุมพร , ประจวบคีรีขันธ ์, เพชรบุรี , ราชบุรี ,
อยุธยา , ชัยนาท , นครปฐม , ศรีสะเกษ, สุรินทร์, 
อุบลราชธาน,ี นครราชสีมา,ร้อยเอ็ด 
วัตถุประสงค์
 - เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์ ทักษะการ
พัฒนาชุมชนให้กับผูน าชุมชนและสมาชิกสภา อปท.
 - เพือ่ส่งเสริมประสบการณ์และร่วมแลกเปล่ียน
เรียนรู้จากศูนย์เรียนรู้ทีไ่ปศึกษาดูงาน
 - เพือ่น าความรู้ทีไ่ด้จากการศึกษาดูงานมาประยุกษ์
ใช้พัฒนากับพืน้ทีไ่ด้อย่างเหมาะสม

 - เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการ
เบิกจ่าย
 - ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ผลการตดิตามและประเมนิผลด าเนินงาน เทศบาลเมอืงทุ่งสง  ประจ าปี 2562
ยุทธศาสตร์ที ่4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการทีดี่โดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความ
เปลี่ยแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ 
กลยุทธ์ที ่2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการท างานเฉพาะด้านและท างานเป็นทีมทีม่ีประสิทธิภาพและยกระดับคุรภาพการบริหารจัดการแบบมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการทีด่ี



ล าดบั
โครงการด าเนินการตาม
แผนด าเนิงาน ประจ าป ี 

2562
หน่วยงานที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิมโอน

ลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เปา้หมายที่วางไว้หรือระบเุหตผุลที่ไม่สามารถด าเนินการได ้

 หรือระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหต ุกรณมีีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้ระบุ
เหตผุลในการโอนดว้ย  เพ่ืออธิบายเหตผุลตอ่
คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

ผลการด าเนินงาน   
- ผู้น าชุมชน และสมาชิกสภาองคืกรทีเ่กี่ยวข้องมี
ความรู้ และทักษะในการพัฒนาชุมชน
 - ผู้น าชุมชน และสมาชิกสภาองคืกรทีเ่กี่ยวข้อง
สามารถน าแนวคิดจากศูนย์เรียนรู้ชุมชนไปปรับใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อชุมชนของตนเอง
 - เกิดความรักความสามัคคีระหวา่งผู้น าชุมชนและ
สมาชิกสภาชุมชน



ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

1 โครงการจ้างที่
ปรึกษาวิจัยและ
ประเมินผลความพึง
พอใจของประชาชน

ฝ่ายบริการฯ
กองวิชาการฯ

140,000  -  - 140,000  - ด าเนินการจ้างที่ปรึกษาวจิัยและ
ประเมินผลความพงึพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อเทศบาลเมืองทุ่งสง 
จังหวดันครศรีธรรมราช ประจ าป ี2561 
ช่วงเวลา 5 ธ.ค. 61  ถึง 3  พ.ค.  62
ผลการด าเนินงาน 
 - ก าหนดขอบเขตและราคากลางจ้างที่
ปรึกษา (ต.ค.61)
 - ประชุมคณะกรรมการ ฯ ก าหนด
ขอบเขต ฯ  (ต.ค.61)
 - สรรหาที่ปรึกษา    โดยจ้างวทิยาลัย
เทคโนโลยีภาคใต้  (เอสเทค)  เปน็ที่
ปรึกษา  สัญญาจ้างเลขที่  322/2562   
 ลงวนัที่  4  ธนัวาคม  2561

  อยู่ระหว่างการด าเนินการ

ผลการตดิตามและประเมนิผลด าเนินงาน เทศบาลเมอืงทุง่สง  ประจ าปี 2562
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ปรบัปรงุและพัฒนาการบรหิารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบรหิารจัดการที่ดีโดยทกุภาคีมีส่วนรว่มแบบบรูณาการ

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบการทกุกระบวนงานบรกิารของเทศบาลโดยส่งเสรมิใหป้ระชาชนมีส่วนรว่มอย่างเข้มแข็ง
1.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบรหิารทั่วไป

รองรบัความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉรยิะ



ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

ด าเนินงาน ประจ าปี  2562
หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอน
เพ่ิมโอนลด

 งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรือระบุ

ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด  โอนเพ่ิมให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย  เพ่ืออธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ

รายงานสภาเทศบาล ฯได้

 ซ่ึงขณะนี้วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 
(เอสเทค)  ก าลังด าเนินการตามขอบเขต
งานที่เทศบาลเมือง ทุ่งสงก าหนด  โดย
ด าเนินการเปน็ระยะเวลา  5  เดือน 
สัญญาส้ินสุด  3  พฤษภาคม  2562

2 โครงการเทศบาลพบ
สภาชุมชนเมืองเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

งานพฒันาชุมชน
 กองสวสัดิการ
สังคม

50,000  - - 18,000 วัตถุประสงค์
 - จัดประชุมคณะกรรมการองคืการ
บริหารชุมชนเมืองทุ่งสง 
 - เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน
 - เพื่อประชุมรับฟงัสภาพปญัหา ความ
ต้องการของชุมชนและแนวทางการแก้ไข
ผลการด าเนินงาน
-ชุมชนต่างๆ ได้รับประโยชน์ร่วมกันใน
การแก้ไขปญัหาได้อย่างทั่วถึง
 - ชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น

 - อยู่ระหวา่งด าเนินการ



ล าดบั โครงการด าเนินการตามแผนด าเนินงาน 
ประจ าป ี 2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ทีต่ัง้ไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณทีใ่ช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เปา้หมายทีว่างไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหต ุกรณมีกีารโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบุ
เหตผุลในการโอนดว้ย เพ่ืออธบิายเหตผุลตอ่
คณะกรรมการประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

1 โครงการจา้งเหมาเอกชนบนัทึกขอ้มูล
โปรแกรมระบบบญัชีคอมพวิเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (e-laas)

กองคลัง
ทม.ทุ่งสง

648,000 -             -                648,000.00 เทศบาลเมืองทุ่งสง มีฐานขอ้มูลถกูต้อง สามารถใช้งาน
บนระบบได้อยา่งมีประสิทธภิาพ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

2 โครงการจา้งเหมาเอกชนเพือ่ปฏบิติังาน
ในการจดัเกบ็รายได้

งานผลประโยชน์
กองคลัง ทม.ทุ่งสง

552,000 -             -                444,000.00  - เทศบาลมีรายได้เพิม่ขึน้
 - .เทศบาลลดภาระค่าใช้จา่ยด้านบริหารงานบคุคล
 - เทศบาลสามารถจดัค่าจดัเกบ็ค่าเช่าแผงขายของใน
ตลาดสด ค่ารักษาความสะอาด และค่าธรรมเนียมต่างๆ 
ได้ครบถว้น
 - เทศบาลสามารถน าไปวางแผนพฒันาเพือ่บริหาร
ท้องถิน่ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

3 โครงการจา้งเหมาเจา้หน้าที่รักษาความ กองคลัง 324,000 -             -                324,000.00 สถานีขนส่งยอ่ยเทศบาลเมืองทุ่งสง รวมทั้งทรัพยสิ์น อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

ปลอดภยัสถานที่ราชการ สถานีขนส่งยอ่ย ทม.ทุ่งสง ได้รับการดูแลเพือ่ไม่ใหเ้กดิเหตุ อกีทั้งประชาชนที่ใช้

เทศบาลเมืองทุ่งสง บริการความปลอดภยัและความประทับใจ

4 โครงการจา้งเหมาเจา้หน้าที่รักษาความ กองคลัง 216,000 -             -                194,060.00 สถานีขนส่งยอ่ย สะอาดถกูสุขลักษณะ ผู้ใช้บริการ อยูร่ะหวา่งด าเนินการ
สะอาดบริเวณสถานีขนส่งยอ่ยเทศบาล ทม.ทุ่งสง ได้รับความประทับใจในการใช้บริการ
เมืองทุ่งสง

ผลการตดิตามและประเมนิผลด าเนินงาน เทศบาลเมอืงทุ่งสง  ประจ าปี 2562
ยทุธศาสตร์ที ่4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชมุชนสู่การบริหารจัดการทีด่โีดยทกุภาคีมสี่วนร่วมแบบบรูณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ

กลยทุธ์ที ่5 เพ่ิมประสทิธิภาพและพัฒนาการจดัเก็บรายไดข้องเทศบาลใหค้รบถ้วน ทัว่ถึง และเปน็ธรรม
1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 



ล าดบั โครงการด าเนินการตามแผนด าเนินงาน 
ประจ าป ี 2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ทีต่ัง้ไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธทิีต่ัง้ไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณทีใ่ช้
ด าเนินการ

ผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เปา้หมายทีว่างไว้หรือระบเุหตผุลทีไ่มส่ามารถ

ด าเนินการได ้ หรือระบขุัน้ตอนทีอ่ยูร่ะหว่างการ
ด าเนินการ

หมายเหต ุกรณมีกีารโอนลด  โอนเพ่ิมใหร้ะบุ
เหตผุลในการโอนดว้ย เพ่ืออธบิายเหตผุลตอ่
คณะกรรมการประเมนิผลและรายงานสภา

เทศบาล ฯได้

5 โครงการจา้งเหมาเจา้หน้าที่บริการ ฝ่ายแผนที่ภาษฯี 108,000 -             -                97,030.00 สามารถใหบ้ริการงานแผนที่ภาษไีด้อยา่งถกูต้องตาม อยูร่ะหวา่งด าเนินการ
ขอ้มูลแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพยสิ์น กองคลัง ระเบยีบฯ และผู้ใช้บริการเกดิความพงึพอใจ

ทม.ทุ่งสง

6 โครงการจา้งเหมาเจา้หน้าที่บนัทึก ฝ่ายแผนที่ภาษฯี 108,000 -             -                108,000.00 สามารถบนัทึกขอ้มูลโปรแกรมแผนที่ภาษแีละ อยูร่ะหวา่งด าเนินการ
ขอ้มูลโปรแกรมแผนที่ภาษแีละ กองคลัง ทะเบยีนทรัพยสิ์น(LTAX 3000) แล้วเสร็จ
ทะเบยีนทรัพยสิ์น (LTAX 3000) ทม.ทุ่งสง และสามารถน าไปใช้เปน็ขอ้มูลในการจดัเกบ็ภาษี

ต่อไป
7 โครงการบริหารจดัการศูนยป์ฏบิติัการร่วม อบต.นาหลวงเสน 20,000 -             -                20,000.00 อดุหนุนเงินอบต.นาหลวงเสนเพือ่ด าเนินโครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ

ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร - บริหารจดัการศูนยป์ฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือ ในไตรมาสที่ 2
ปกครองส่วนท้องถิน่ อ าเภอทุ่งสง ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 อ าเภอทุ่งสง ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2562



ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงาน ประจ าป ี 
2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้หรอืระบุ

เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรอื
ระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล

 ฯได้

1 โครงการประชุมประชาคม
ชุมชน

งานพฒันาชุมชน 
กองสวสัดิการสังคม

150,000 โอนลด 90,000  - 34,825 วัตถุประสงค์
 - เพื่อจัดประชุมประชาคมชุมชนรับฟงั
ปญัหาความต้องการ
 - เพื่อน าข้อมูลมาจัดท าแผนชุมชน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลการตดิตามและประเมินผลด าเนินงาน เทศบาลเมืองทุง่สง  ประจ าป ี2562
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชมุชนสู่การบริหารจัดการทีด่โีดยทุกภาคีมสี่วนร่วมแบบ
บูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ
กลยุทธ์ที ่6 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมทางการเมอืงการบริหารสู่การพัฒนาเมอืงอย่างยั่งยืน
1.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน



ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงาน ประจ าป ี 
2562

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบ
โอนเพ่ิม 
โอนลด

งบสุทธิที่ตั้งไว้
หลังโอนเพ่ิม

โอนลด

 งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ

ผลส าเรจ็ของกิจกรรม/โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้หรอืระบุ

เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้  หรอื
ระบขุั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ

หมายเหตุ กรณมีีการโอนลด  โอน
เพ่ิมใหร้ะบเุหตุผลในการโอนด้วย  
เพ่ืออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล

 ฯได้

2 โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. งานพฒันาชุมชน 
กองสวสัดิการสังคม

50,000      -  -  - วัตถุประสงค์
 - เพื่อจัดเก็บ จปฐ บนัทกึข้อมูลพื้นฐาน
 - เพื่อบนัทกึข้อมูลใหค้รบถ้วนและน าไปใช้
ประโยชน์ส าหรับการวางแผน
ผลการด าเนินงาน
 - มีการจัดเก็บข้อมูลที่เปน็ปจัจุบนัในแต่ละ
ชุมชน จ านวน 4,777 ครัวเรือน
 - มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและสมบรูณ์ใน
การน าไปใช้ประโยชน์
 - หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน 
ประชาชน มีข้อมูลในการวางแผนแก้ไข
ปญัหาและพฒันาคุณภาพชีวติใหดี้ยิ่งขึ้น

ด าเนินการแล้วเสร็จ


